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1. Sammendrag 

Eiendom Lidskjalv 

 
Sammendrag 
(beskrivelse) 

 
Lidskjalv ble trolig åpnet i desember 1900 samtidig med Røykenvikbanen. Bygget 
var laftet, og den vestre deler var i to etasjer. Denne delen ble revet omkring 
1980, da det ble gitt pålegg om brannsikring. Den vestre delen ble noen år 
senere, trolig omkring 1985, erstattet av et nytt bygg i en etasje og kjeller. I 
perioden 1985- 1990 ble bygget benyttet av yrkesfagavdelingen ved Gran 
ungdomsskole, og de var også ansvarlige for oppfølgingen av nybygget. Ut over 
dette har Lidskjalv vært «ungdomshus» drevet av Gran ungdomslag. I 2008 ble 
det vedtatt navneendring til Aktivitetshuset Lidskjalv, og i  2014 ble bygget 
overdratt til stiftelsen Gran frivilligsentral.  

 
 
 

Dato         Signatur 
17. sep. 2020        Ove Mork 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Konklusjon 
Lidskjalvs eldste del er omkring 120 år, og er i all hovedsak i god forfatning. Det er ikke funnet 
vesentlig råte, eller strukturelle feil. Også den nyere delen som er omkring 35 år synes å være solid 
og i god stand. Å bevare huset slik det er i dag med normalt vedlikehold og mindre oppgraderinger vil 
være en overkommelig oppgave.  
 
 
 

2.1. Byggverksdeler med høy risiko (NS3424) 

Vi registrerte ingen spesielle forhold som medfører stor bygningsteknisk risiko pr i dag. Taket synes å 
ha en skjevhet, men dette kan skyldes gamle setningsskader i grunnmur.  
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3. Eiendom og bygningsdata 

Eiendomsdata 

Gnr. 263 Bnr. 20 

Bygg nr. 7687672   og 7687682-1 (tilbygget) 

Adresse Hovsvegen 1, 2750 Gran 

 
 

Bygningsdata 

Byggeår 1900/1985 Antall etasjer  1 + kjeller 

Hovedkonstruksjon Tre og mur 

Bruksareal (BRA)  Bruttoareal (BTA) Ca 495 m2 

Tomteareal 2627 m² 

 
 

Teknisk informasjon 

El.måler nr.  Vannmåler nr.  

Større 
ombygginger 

Ny østre del i en etasje og 
kjeller 

År  Ca 1985 

Bruksareal (BRA)  Bruttoareal (BTA)  

 
 

Annen informasjon om eiendommen 

Bygget eies av Gran Frivilligsentral, som overtok bygget i 2014 
 
Bygget er registrert som samfunnshus, grendehus 
 
Regulert til sentrumsformål i kommunedelplanen for Gran sentrum 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

  



  

 Side 5 

4. Tilstandsregistrering 

Registrering 

Dato  04.08.2020 

Utført av Norconsult AS v/Ove Mork 

E-post 
 
Ove.mork@norconsult.com 

Telefon 977 78 859 

Øvrige deltagere  

 

 

 

 

5. Formål 
Formålet med tilstandsrapporten er å gi et helhetlig bilde for drifts, og vedlikeholdsplanlegging.  
Rapporten skal også danne grunnlagt for vurdering av fremtidig bruk, samt avdekke behov for 
strakstiltak.  
 
 

6. Norsk Standard NS3424  
Tilstandsrapporten er utarbeidet med basis fra NS3424:2012. 
Standarden angir krav til hvordan en tilstandsanalyse skal gjennomføres, og hvordan tilstand skal 
beskrives, vurderes og dokumenteres. Standarden definerer tre analysenivåer og omfang av 
undersøkelser og vurderinger. 
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7. Analysenivå 1 
I denne rapporten er nivå satt i henhold til NS3424 Nivå 1 
 

Beskrivelse Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

Eksempler på formål Rutineinspeksjoner, 
porteføljeoversikt. 
Grovt kostnadsoverslag for 
vedlikehold, reparasjon, 
utbedring, langtidsbudsjettering. 

Ved ombygning, vurdering av 
skadeomfang og årsak eller 
ved inspeksjon av deler av 
byggverk hvor det erfaringsmessig 
ofte registreres avvik. 
Omsetningstaksering. 
Detaljerte kostnadsoverslag for 
vedlikehold, reparasjon, utbedring, 
langtidsbudsjettering. 

Utskiftning og rehabilitering 
basert på risikovurdering som 
ledd i prosjektering av tiltak. 
Skadetaksering. 

Metode/arbeidsprosess Tilstandsanalyse av generell art 
basert på visuelle 
observasjoner, eventuelt 
kombinert med målinger som 
kan styrke informasjon om 
tilstanden. 
Innhenting av relevant 
dokumentasjon tilpasset 
oppgaven. 

Tilstandsanalyse av generell 
art, på nært hold og mer 
dyptgående og detaljert enn 
nivå 1. Den omfatter gjennomgåelse 
av underlagsdata som 
tegninger, beskrivelser og 
annen dokumentasjon. Mer 
omfattende registreringer eller 
målinger for å klarlegge 
oppbygning og tilstand skal 
gjennomføres når symptomer 
eller formål tilsier dette. 

Tilstandsanalyse av spesiell 
art som normalt bare omfatter 
utvalgte byggverk, deler av 
byggverk eller spesielle 
problemstillinger. Slik 
tilstandsregistrering innebærer 
særlig nøyaktige måleeller 
prøvingsmetoder og 
også eventuell laboratorieprøving. 
Inkluderer 
nødvendige fysiske inngrep, 
beregninger, verifikasjon osv. 

Avgrensning Undersøkelse av hele 
byggverket eller deler av det. 

Undersøkelse av hele 
byggverket eller deler av det. 

Undersøkelse av hele 
byggverket eller deler av det. 

Analyse Angivelse av årsaker til avvik 
om mulig 
(for TG 2 og TG 3). 

Konkluderende 
årsaksvurdering 
(for TG 2 og TG 3). 

Konkluderende 
årsaksvurdering 
(for TG 2 og TG 3). 

 
Konsekvensanalyse 
(fastsetting av 
konsekvensgrad KG). 

Kvalitativ risikoanalyse 
(fastsetting av 
konsekvensgrad KG og 
beskrivelse av risiko). 

Kvalitativ eller kvantitativ 
risikoanalyse 
(fastsetting av 
konsekvensgrad KG og 
beskrivelse av risiko). 

Tiltak Foreslå tiltak for å redusere 
oppståtte konsekvenser eller å 
lukke avvik der det er registrert 
TG 2, TG 3 eller TGIU. 
Angi avvik i forhold til 
dokumentasjonskrav. 
Fastslå eventuelle behov for 
videre undersøkelser på nivå 2 
eller 3. 

Foreslå og prioritere tiltak der 
det er registrert TG 2, TG 3 
eller TGIU. 
Fastslå eventuelle behov for 
videre undersøkelser på nivå 3. 
Lage en undersøkelsesplan for 
nivå 3 som vil kunne fastslå 
tiltak som er tilstrekkelige for å 
lukke avvik, og som kan være 
grunnlag for detaljprosjektering. 

Fastslå tiltak som er 
tilstrekkelige for å lukke avvik 
der det er registrert TG 2, 
TG 3 eller TGIU. 

 
 

  



  

 Side 7 

 

8. Tilstandsgrad og konsekvensgrad 
Tilstandsregistrering består av undersøkelse og nedtegnelse av tilstand. Tabellene nedenfor angir 
beskrivelse av grader. 
 

Betegnelse på 

tilstandsgrad, TG 

Tilstand i forhold til 

referansenivået 
Betydning/beskrivelse 

TG0 Ingen avvik Tilstanden tilsvarer valgt referansenivå eller bedre. Ingen symptomer på avvik. 

TG1 
Mindre eller 
moderate avvik 

Byggverket eller delen har normal slitasje og er vedlikeholdt; eller 
Avvik eller mangel på dokumentasjon er ikke vesentlig i forhold til referansenivået. 

TG2 Vesentlig avvik 

Byggverket eller delen er sterkt nedslitt eller har en vesentlig skade eller vesentlig redusert funksjon i forhold til 
referansenivået. Punktvis sterk slitasje og behov for lokale tiltak; eller 
- mangel på vesentlig dokumentasjon 
- det er kort gjenværende brukstid 
- det er mangelfullt eller feil utført 
- det er mangelfullt eller feil vedlikeholdt. 

TG3 Stort eller alvorlig avvik 

Byggverket eller delen har totalt eller nært 
forestående funksjonssvikt; eller 
Behov for strakstiltak. Fare for liv og helse. 

TGIU Ikke undersøkt 

Delen er ikke tilgjengelig for inspeksjon, og det mangler dokumentasjon for riktig utførelse samtidig som mulig 
avvik kan innebære vesentlige konsekvenser og risiko. Det er behov for mer omfattende undersøkelser for å 
avdekke eventuelle avvik. 

Betegnelse på konsekvensgrad, KG Beskrivelse 

KG0  Ingen konsekvenser 

KG1  Små og middels konsekvenser 

KG2  Vesentlige konsekvenser 

KG3  Store og alvorlige konsekvenser 

 
Valgt referansenivå for Lidskjalv  
- Bygget skal tilfredsstille relevante lover og forskrifter 
- Bygget skal være i teknisk god stand som gir grunnlag for god og økonomisk forvaltning over tid.  
- Bygget skal fremstå som godt vedlikeholdt og ivaretatt  
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9. Tilstandsbeskrivelse 
Tilstandsbeskrivelse for hver byggverksdel er oppført i påfølgende matrise som er systematisert etter 
NS3451:2009 Bygningsdelstabellen. 
Bygningsdeler som ikke er relevante merkes med: «0» 

1-sifret 
bygningsdels
nummer 

2-sifret 
bygningsdels
nummer 

Beskrivelse av tilstand 

2 Bygning 20 Bygning, 
generelt 

 

 

21 Grunn og 
fundamenter 

TG 0   
Vestre del med kjeller, oppført i 1985 har ingen synlige avvik. 
Grunnmur av plass-støpt betong uten synlige sprekker. Det er 
heller ikke synlig fukt i kjeller.  
 
TG 2 
Den eldste delen har delvis murt og delvis støpt grunnmur. 
Muren synes å ha gjennomgått vesentlige ombygginger/ 
reparasjoner uten at dette har vært mulig å dokumentere. 
Under lafteknuter er det stedvis støpt punktfundamenter. Til 
stoss for vesentlige sprekker og delvis skadet mur er det ikke 
vesentlige setninger. Det er ikke synlig vanninntrenging i øst 
(under scene) der innvendig gulv ligger lavere enn utvendig 
terreng.  
 
På kort og mellomlang sikt bør det ikke være behov for 
utbedringer for å opprettholde dagens situasjon.  Det anbefales 
noe bearbeiding av terreng for bedre håndtering av overvann, 
primært mot øst. 
 
 
 
 

 
Kombinert steinmur og støpte fundamanter 
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Vesentlige sprekker under lastpunkt 

 

 
Terrenget faller inn mot støpt, ubeskyttet grunnmur i øst  

 
 
 

 

22 
Bæresystemer 

TGIU 
Den eldste deler av bygningen er laftet. Taket bæres av trebuer 
forankret på innsiden av lafteveggen. Takkonstruksjon over 
himling har ikke vært tilgjengelig for inspeksjon. Taket synes å 
ha en skjevhet, men dette kan like gjerne skyldes setninger i 
fundamenteringen som skader i bæresystemet.  
 
 

 
Bygningens eldste del med buer for bæring av taket 
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Loft på bygget vestre del, oppført i 1985 

 
 
 
 
 

 

23 Yttervegger 

TG 1 
Den vestre deler har yttervegger som synes å være uskadet og 
godt vedlikeholdt.  
 

 
Vestre del oppført i 1985 

 
TG 2 
Den eldste delen av bygget er laftet med påforing innvendig og 
utvendig. Det er ikke kjent om veggen er tilleggsisolert.  
 
Vinduene har innvendig og utvendig ramme med ett-lags glass. 
Vår antakelse er at vinduene er fra 1950- tallet, og er langt over 
sin forventede levetid. Utvendig panel har trolig svertesopp i 
overflaten, og det er noe sprekker og skader. Enkelte tegn til 
råte.  
 
Det anbefales en komplett utskifting av vinduer. Panel 
behandles for svertesopp, skadede bord skiftes ut og veggene 
males på ny.  
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Utvendig panel og vindu i byggets eldste del 
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TG3 
 
Tilbygd lager på nordsiden vurderes som totalskadet, og 
anbefales revet.  
 

 
Tilbygd lager på nordsiden 

 
 
 

 

24 Innervegger 

TG1 
 
Innervegger er i all hovedsak trepanel. Delvis ubehandlet og 
delvis malt. Kjeller har platekledning, trolig av gips.  
 
Panlet er i den stand som kan forventes, alder og bruk tatt i 
betraktning.  
 
Ubehandlet panel kan med fordel males for å lette renhold og 
bedre lysforholdene.  
 

 
Innervegger med malt trepanel 
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Umalt panel i byggets eldste del 

 
 

 

25 Dekker 

TG1 
 
Mellom kjeller og 1. etasje i vestre del er det dekke av 
betongelementer. Dekke i byggets eldste del antas å være 
trebjelkelag. Det er ikke synlige skjevheter eller svikt i dekkene.  
Gulvbelegg har ikke skader og slitasje utover det som må 
forventes.  
 
Toaletter og tilhørende rom i den vestre deler er flislagt. Det er 
ikke behov for tiltak på kort og mellomlang sikt.  
 
TG2 
I «storsalen» er det lagt himling av mineralull (systemhimling). 
Tette er antatt utført for å begrense romvolumet og redusere 
varmetap. Det er med dette skapt et hulrom som ikke er 
tilgjengelig for inspeksjon. Hulrommet er brann- og klimateknisk 
en del av storsalen. Himlingen værer preg at elde.  
 
Hulrom og himling og oppheng av himling anbefales kontrollert.  
 

 
Systemhimling i storsalen 

 
  

 
26 Yttertak 

TG1 
 



  

 Side 14 

Yttertaket er belagt med betongtakstein. Steinen har ingen 
synlige skader. Samme stein på «ny» og gammel del av bygget 
tyder på at taket i sin helhet ble lagt omkring 1985. Taknedløp 
synes komplett og uskadet. Det anbefales imidlertid tiltak for å 
føre takvann bort fra bygget.  
 
Det er synlig «svank» på mønet , men hva dette skyldes er ikke 
kjent.  
 
Forkantbord og vindskier bærer preg av elde. Disse bør 
kontrolleres for råte og gis ny overflatebehandling.  
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Taknedløp bør utbedres for å fjerne overflatevann 

 
 
TG 1 
Loft på den vestre deler er ryddig og har ingen synlige 
fuktskader. Loft på den eldste deler er ikke inspisert. De to 
loftene er skilt med lecavegg.  
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1-sifret 
bygningsdels
nummer 

2-sifret 
bygningsdelsn
ummer 

Beskrivelse av tilstand 

3 VVS-

installasjoner 

30 VVS-
installasjoner, 
generelt 

Befaring og rapport er utført av Arkitekt med bygningsfaglig 
bakgrun. For en mer detaljert vurdering må en vurdering 
foretas av fagspesialister.  

 

31 Sanitær 

TG1 
Sanitærinstallasjoner ligger i hovedsak i den vestre delen, 
oppført i 1985. Røropplegges synes komplett, uskadet og 
fagmessig utført.  
 
 

    

 

33 
brannslokking 

TG2 
Brannslangeskap i korridor har en åpningsmekanisme  som er 
uvanlig lite intuitiv. Dette må utbedres eller skapet må skiftes.  
 

   

   

 

36 
Luftbehandling 

TG 3 
Ventilasjonsanlegget er ute av drift, og synes heller ikke å ha 
fungert etter på en hensiktsmessig måte. Det synes som om det 
ble satt inn et eldre, brukt aggregat. Spredenettet er ikke 
komplett for ballansert anlegg. Vår vurdering er at anlegget ikke 
har noen gjenbruksverdig, og det må monteres komplett nytt 
ventilasjonsanlegg.  
 
TG1 
Kjelleren har eget ventilasjonsaggregat. Dette er av relativt ny 
dato, men synes ikke å være i bruk. Anlegges synes også å ha 
noe mangelfullt kanalnett, og installasjonen har et preg av 
midlertidighet.  
 
Anlegget må kontrollerer/ suppleres og settes i drift. 
 

 
Ventilasjonsaggregat i kjeller 
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1-sifret 
bygningsdelsnumm
er 

2-sifret 
bygningsdelsnummer 

Beskrivelse av tilstand 

4 Elkraft 

40 Elkraft, generelt 

Befaring og rapport er utført av Arkitekt med 
bygningsfaglig bakgrunn. For en mer detaljert 
vurdering må en vurdering foretas av 
fagspesialister. 

 

41 Basisinstallasjon for 
elkraft 

TG1 
 
Hovedtavle, plassert i kjeller fremstår ryddig 
og oppdatert. Dokumentasjon synes komplett.  
 

  
Hovedtavle i kjeller 

 
Underfordeling i sceneområdet synes også 
ryddig og er oppgradert i senere år.  
 



  

 Side 18 

 
 
 
 
 
 

 

43 Lavspent forsyning 

TG1 
Ledningsnett stort sett av nyere dato, men 
noe av eldre dato.  

 

44 Lys 

TG2 
 
Belysning er av varierende alder og utførelse. 
Belysningen bærer generelt preg av å være 
«utgått på dato».  
 
Det må planlegges for oppgradering av 
belysningsanlegget  
 
 

 

45 Elvarme 

TG 2 
 
Bygget er i sin helhet oppvarmet med 
elektriske panelovner. I storsalen er det i 
tillegg panelovner i himling. Anlegget er av 
eldre dato og uten automatikk. Men hensyn 
på brannsikkerhet og energibruk bør det 
planlegges for oppgradering av vameanlegget  
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1-sifret 
bygningsdelsnumm
er 

2-sifret 
bygningsdelsnummer 

Beskrivelse av tilstand 

5 Tele og 

automatisering 

50 Tele og automatisering, 
generelt 

Befaring og rapport er utført av Arkitekt med 
bygningsfaglig bakgrunn. For en mer detaljert 
vurdering må en vurdering foretas av 
fagspesialister. 

 51 Basisinstallasjon for 
tele og automatisering 

TGIU 
Ikke undersøkt/ikke aktuelt. 

 52 Integrert 
kommunikasjon 

TGIU 
Ikke undersøkt/ikke aktuelt. 

 53 Telefoni og 
personsøkning 

TGIU 
Ikke undersøkt/ikke aktuelt. 

 

54 Alarm og signal 

Det opprinnelige brannvarslingsanlegget er 
ute av drift. Dette er også av eldre modell, og 
kan ikke påregnes utbedret.  
 

 
Brannvarslingsanlegg ute av drift 

 
Brannvarslingsanlegget som er i drift, er levert 
av vaktselskap. Dette synes å være et 
kombinert brann- og innbruddsalarmanlegg 
med trådløse detektorer.  
 
Det må avklares om anlegget er godkjent for 
byggets bruk. 
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Panel for eksisterende brannvarslingsanlegg 

 

 

55 Lyd og bilde 
TGIU 
 

 

56 Automatisering 
 TGIU 
 

 

57 Instrumentering 
TGIU 
Ikke undersøkt/ikke aktuelt. 
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10. Vurdering av forskriftskrav 
 

10.1. Tiltak i eksisterende byggverk, relevante lover og forskrifter 

 
 
I forbindelse med tiltak i eksisterende byggverk vil følgende lover og forskrifter komme til 

anvendelse. 
 

• Plan og bygningsloven 

o Teknisk forskrift 
o Saksforskriften 

 
Ansvar: Tiltakshaver. (Ivaretas av ansvarlig søker) 
Ansvarlig myndighet: Kommunal byggesaksavdeling 

 
 
Tiltak i eksisterende byggverk vil som hovedregel være søknadspliktige. Mindre tiltak kan være 
unntatt søknadsplikt. 
 

Uavhengig av søknadsplikt skal tiltak i eksisterende byggverk følge gjeldende tekniske forskriftskrav.  
Kommunen kan imidlertid gi tillatelse til bruksendring og nødvendig ombygging og rehabilitering av 
eksisterende byggverk også når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til tekniske krav uten 
uforholdsmessige kostander.  
Plan- og bygningsloven krever ikke oppgradering til dagens forskriftskrav for arealer eller 
bygningsdeler som ikke berøres av tiltaket, forutsatt at det ikke er en bruksendring eller en 
hovedombygging. Dette vil ikke være relevant for Lidskjalv 
 

 
• Arbeidsmiljøloven 

o Arbeidsplassforskriften 

Ansvar: Byggherre og arbeidsgiver  
Ansvarlig myndighet: Arbeidstilsynet (regionale avdelinger) 
 
Ved tiltak som berører arbeidsplasser krever Plan og bygningsloven Arbeidstilsynets samtykke. 
Søknad om arbeidstilsynets samtykke skal følge mal gitt av Arbeidstilsynet. Søknad om 
Arbeidstilsynets samtykke skal gi en helhetlig fremstilling av bygningsmessig status på 
arbeidsplassen. Ved tiltak i eksisterende byggverk vil derfor søknaden ofte omtale forhold som ikke 
er en del av den søknadspliktige byggesaken. Med bakgrunn i dette kan Arbeidstilsynet gi pålegg og 
retting av forhold som ikke er i samsvar med Arbeidsmiljøloven. Som en følge av dette vil tiltak i 
arbeidsbygninger ofte medføre en helhetlig oppgradering av personalarealene.  
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• Kommunehelsetjenesteloven (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester med mer)  
o Forskrift om miljørettet helsevern 

 
 
Ansvar: Byggeier og arbeidsgiver  
Ansvarlig myndighet: Kommunelegen  
 
Relevante veiledere: 
 

- Miljø og helse i skolen- veileder til forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager.  

 
Plan og bygningsloven stiller ikke direkte krav om kommunelegens samtykke ved søknadspliktige 
tiltak. Kommunen har imidlertid plikt til å ivareta hensynet til helse og trivsel i planlegging etter plan- 
og bygningsloven og godkjenning av virksomhet etter annet lovverk, Kommunen velger derfor som 
hovedregel å innhente samtykke fra kommunelegen før det gis tillatelse til tiltak etter Plan og 
bygningsloven. Det er viktig å være oppmerksom på at det ikke finnes nasjonale maler for søknad om 
kommunelegens samtykke. En rekke kommuner har også delegert ansvaret til andre offentlige eller 
private aktører. Det er derfor viktig å avklare søknaden form på et tidlig tidspunkt.  
 
 
 
  

• Brann- og eksplosjonsvernloven 

o Forskrift om brannforebygging  

 
Ansvar: Eier og bruker av bygget 
Ansvarlig myndighet: Kommunalt brannvesen 
 

Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene 
brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier Eier og bruker av byggverk plikter å 

forebygge brann.  
 

Ved oppføring av bygninger ivaretas brannsikkerheten av Plan og bygningsloven, og dette er 
også hovedregelen ved tiltak i eksisterende byggverk. Det er imidlertid hensiktsmessig å se 

lovverkene samlet for å ivareta helheten i bygningsmassen og implementere eventuelle avvik 
som ikke omfattes av byggesaken. Dette er også vesentlig for ivareta kravene til 

branndokumentasjon i etterfølgende driftsfase.  
 

 
 

• Diskriminerings- og likestillingsloven. 

• Ansvar: Virksomheten (offentlige og private)  
 

Offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten har plikt til å sikre universell utforming 
av virksomhetens alminnelige funksjon så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for 
virksomheten.  
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10.2. Branntekniske forhold  

 
Brannteknisk rådgiver har ikke blitt engasjert i denne fasen, og det er ikke gjort en fullverdig 
brannteknisk tilstandsvurdering. Her gjøres en overordnet vurdering. Vurderingen gjøres i hovedsak 
opp mot TEK 17 §11-11 -11-14 som er relevante for ivaretakelse av personsikkerhet.  
 
Vi har ikke funnet brannteknisk dokumentasjon for bygget, ut over rømningsplaner som er heng opp 
i begge etasjer. Planene viser i tillegg til rømningsveier plassering av slukkeutstyr, branndetektorer, 
brannsentral og alarmklokker. Det antydes også brannskiller, men dette er vanskelig å lese ut fra 
tegningene. Vi tar utgangspunkt i at vegg av Leca mellom byggetrinnene er brannskille, men dette er 
ikke dokumentert. Ventilasjonsføringer gjennom dette skillet synes å være en klar begrensning.  
 
 
Brann- og risikoklasse 
Lokalet er i sin helhet å betrakte som forsamlingslokale, og settes i risikoklasse 5. Bygget har videre 2 
tellende etasjer, og skal settes i brannklasse 2.  
 
 
Rømning og redning 
I tillegg til rømningsplan er rømningsveier markert med ledelys. I 1. etasje viser rømningsplanen 
utgang til det fri fra forsamlingssalen via dør i yttervegg mot sør. Løsningen kan være tilfredsstillende 
forutsatt at krav til persontall, rømningsbredde og betjening av dør er ivaretatt.  
 
Fra tilbygget vises rømning til det fri via hovedinngang og direkte utgang fra kjøkken. Fra kontorer er 
det mulig å rømme via vinduer, uten at dette er markert som rømningsvei. Det er videre vist rømning 
inn i storsalen. Dette synes noe underlig, og vi kan heller ikke se at det er et reelt behov for å ivareta 
krav til rømning. Det må derimot forventes at brukere av storsalen søker mot hovedinngangen, og 
det synes lite hensiktsmessig å planlegge for rømnings motsatt vei. Denne rømningsveien er for øvrig 
ikke markert med ledelys.   
 
I kjeller er det markert rømning via dør og trapp på både nord- og sørfasaden. Rømningsvei på 
sørfasaden er imidlertid ikke bygget. Ledelys viser her vei til lite vindu. I nord er det bygget ny utgang 
via utvendig trapp i senere år. Rømningsveien synes hensiktsmessig, men er bygget inn i brennbare 
materialer. Vår vurdering er at en brann i 1. etasje på kort tid vil kunne hindre rømning fra kjelleren 
via utvendig rømningstrapp.  Rømningssikkerheten forringet ytterligere av at trapp fra 1. etasje er 
åpen og brennbar. Ubeskyttet eltavle ligger under trappen, og er også nær rømningsvei.  
 
I kjelleren må det påregnes å være aktiviteter som innebærer bruk av løst elektrisk utstyr. Dette må 
anses å gi en økt brannrisiko. Aktivitet med lyd og lys, særlig knyttet opp mot dataspill og film vil 
videre redusere brukerne oppmerksomhet.  
 
Samlet ser vi liten risiko ved bruk av 1. etasje, men stiller oss svært kritiske til personsikkerheten i 
kjelleren. Vår vurdering er at kjelleren må tas ut av bruk inntil uavhengig brannrådgiver har gjort en 
uavhengig vurdering av brannsikkerheten.  
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10.3. Universell utforming 

 
I Norge er universell utforming inkludert i flere lover og forskrifter. De to mest sentral lovene er: 
 

• Diskriminerings- og likestillingsloven 
• Plan- og bygningsloven 

 
Videre er bla følgende dokumenter relevante 
 

• Norge universelt utformet 2025 
• Innlandet universelt utformet 2025- felles strategi for Hedmark og Oppland. 

 
Det grunnleggende kravet for universell utforming er likeverdig deltagelse i samfunnet, og begrepet 
universell utforming strekker seg med dette langt ut over bygningsmessige løsninger. Om universell 
utforming i eksisterende bygningsmasse og infrastruktur sier «Innlandet universelt utformet 2025» 
følgende: «(…) For å nå målet om et universelt utformet innland i 2025 ligger utfordringen i 
oppgradering og tilpassing av eksisterende bygningsmasse og uteområder. Dette er ikke omfattet av 
lovverket på samme måte som nye bygninger. Det er derfor vesentlig at nytteverdien av universell 
utforming i seg selv anerkjennes av bygningseiere og bidrar til oppgradering.»  
 
Lidskjalv er ikke eid av Gran kommune, men huser Gran kommunes virksomheter. Det kan derfor 
være relevant å se universell utforming for Lidskjalv opp mot Gran kommunes vurderinger for 
bygningsmassen for øvrig. Gran kommune har tidligere gjennomført tilstandsvurdering av skoler og 
barnehager med hensyn på universell utforming. Som del av tilstandsvurderingene er det utarbeidet 
forslag til tiltak med tilhørende kostnadsvurdering. I tilstandsvurderingene er TEK 17 benyttet som 
referanse.  
 
Vi ser her behov for å presisere at Plan og bygningsloven med forskrifter ikke krever oppgradering av 
eksisterende bygg til dagens tekniske krav. Også ved søknadspliktige tiltak i eksisterende byggverk 
åpner Plan og bygningsloven for fravik fra gjeldende forskriftskrav. Selv om det kan synes 
hensiktsmessig å benytte TEK 17 som referanse for vurdering av tilstand, er det ikke gitt at dette er 
en relevant målsetting for tiltakene som skal gjennomføres.  
 
Diskriminerings- og likestillingsloven sier at virksomheter har «plikt til å sikre universell utforming av 
virksomhetens alminnelige funksjon så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for 
virksomheten.»  
 
Slik vi forstår lovverket så er myndighetene inneforstått med at det ikke er realistisk å løfte 
eksisterende bygningsmasse og infrastruktur til dagens forskriftskrav for universell utforming. Det er 
imidlertid ikke utarbeidet forskrift eller veiledning som gir pålegg eller råd om prioritering og 
eventuelle absolutte krav for privat eller offentlig virksomhet. Det vil derfor være opptil hver enkelt 
virksomhet, herunder kommune, å stille krav eller prioritere tiltak.  
 
Oppsummert så har vi ikke grunnlag for å stille konkrete krav til universell utforming på Lidskjalv, 
men kan om ønskelig utføre en tilstandsvurdering opp mot dagens forskriftskrav. Vi ser det imidlertid 
ikke hensiktsmessig å utarbeide tiltaksplan med prioritering før virksomhet og byggeier har gitt 
tydelige signaler om ressurser og målsetting for universell utforming.  
 
Avslutningsvis vil vi likevel fremheve tilgjengelighet som en bærebjelke for Universell utforming av 
offentlige bygg. Her er det gjort flere tiltak på Lidskjalv de senere årene. Vi har ikke inngående 
vurdert om gjeldende forskriftskrav er fulgt for tiltakene som er gjennomført, men i hovedtrekk er 1. 
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etasje tilgjengelig for de aller fleste. For kjelleren konkluderer vi motsatt. Her mangler alle 
grunnleggende forutsetninger for tilgjengelighet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


