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Jaren Skole i Gran Kommune, Oppland, er en barneskole over to plan, med elever fra 1-7 
trinn. Det er ca. 140 elever, 16 lærere, 10 assistenter, rektor og én kontorkonsulent.  
Eiendommen består av skolegård med skolebygg, fotballbane, asfaltert løpebane, 
ballbinge og diverse andre lekeapparater. Skolen disponerer også et skogsområde litt nord 
for selve skolegården. Dette området brukes ukentlig som «uteskole» og er kalt 
«Hundremeterskogen». 
 
Bygget er oppført i 1980 
 
Uteområdet er ikke registrert ettersom det fortsatt var snødekket på registreringstids-
punktet. 
 
Eiendomsnavn: RAASTAD 
Areal: 48 802 m² 

Rapporten inneholder følgende: 
• Kort oppsummering med behov for tiltak i bygningen – del for del (tabell nedenfor) 

• Nærmere beskrivelse del for del med drøfting av behov og forslag til tiltak (kapittel 
1) 

• Nærmere om arbeidsmetode (kapittel 2) 

• Liste med forslag til aksepterte avvik (vedlegg1) 

 

Sammendrag 

Kostnader er entreprisekostnader uten mva. 

Del av bygningen Status og behov for tiltak Sum 

Skiltsystem Det er mangelfullt skiltsystem i bygget. Dører har skilt men de er plassert feil og 
faller utenfor flere andre krav 60000 

Gangatkomst og 
parkering 

Det er få ekstra parkeringsplasser og gangatkomsten er noe bratt. Tilkjøring 
helt til dør er nødvendig i visse situasjoner, eventuelt også opparbeiding av HC-
parkeringsplasser oppe på selve skolebyggnivået. 

 

Inngangsparti Inngangen er enkel å finne. Den har noen utfordringer fordi rampe foran dør er 
noe liten  14000 

Kommunikasjonsveier 
/korridorer og dører 

Innvendige kommunikasjonsveier er gode med tanke på bevegelsesareal med 
unntak av i printerrom. Det er mange dører med dårlig kontrastforhold til vegg. 
De fleste dørpumper må justeres. 

29000 

Trapper Trapper har noen mangler på rekkverk, markering og trappeneser 119500 
HC-WC, WC, 
dusjområde, 
garderober og dører 

HC-WC finnes i begge etasjer. WC og garderober har mangler på kontrast-
forhold mellom dør/vegg. Dusj har dårlig kontrast mellom vegg/gulv. WC har 
flere dører som slår feil vei. Dusj har flere mangler .for en rullestolbruker. Alle 
rom har dører med dårlig kontrastforhold til vegg  405000 

Rom og dører Rom har mangler med kontraster mellom vegg/gulv. Det er mange dører med 
dårlig kontrastforhold til. vegg. Flere lysbrytere og stikkontakter er feilplassert. 

56000 
 

Heis Heis er stort sett bra med unntak av mindre feil og mangler  15000 

Andre tiltak Brukere klager på dårlig luft 50000 
Sum  748500 
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1 Nærmere beskrivelse av avvik og forslag til tiltak              

1.1 Generelt om bygningen 
Anlegget har to etasjer som strekker seg over to bygningsdeler der hovedbygg er oppført i 

1980 med noen utvidelser og utbedringer underveis. Ved kunnskapsløftet i 1996 ble det 

tilrettelagt for klasserom i kjeller, i tillegg til oppføring av et påbygg på vestsiden av anlegget. 

Nytt skolekjøkken ble etablert i 2015.  

 

Hovedbygget/del én (nord) inneholder i hovedsak klasserom, kjøkken, SFO og administra-

sjon. Del to (sør) og påbygget (sørvest) består i hovedsak av gymsal, garderober, håndverks-

rom og tekniske rom. De to bygningsdelene er knyttet sammen med en lang korridor i begge 

etasjer, i tillegg til gjennomgang i et av klasserommene i nedre plan. Det finnes flere inn-

/utganger i begge bygningsdelene. 

 

Det finnes en heis som ligger rett innenfor hovedinngang og gir tilgang til alle nivåer i hele 

bygget. 

 

HCWC finnes i begge etasjer. HC-WC i øvre plan har imidlertid innadslående dør noe som i 

praksis gjør det utilgjengelig for en rullestolbruker.   

 

God etasjehøyde i alle bruksrom. 

 

Akustikk i rom har kun blitt målt med enkle midler. Det har ikke blitt avdekket noen 

problemer med lyd. 

 

Brukere klager på dårlig luft. Her foreligger det en HMS-rapport som tar for seg luftkvalitet, 

og vi viser til denne.  

 

Stien gjennom bygget                                              

Stien er tegnet i hovedsak for brukere (elever) og ikke ansatte ved skolen. Derfor er bare 

brukerberørte områder målt, som f.eks klasserom, korridorer, gymsal, sløyd, kjøkken ol. 

Noen rom knyttet til administrasjon kan allikevel være målt ved eventuell tilknytning til 

relevante områder eller ved andre spesielle situasjoner.  
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1.2 Skiltsystem 
Alle dører har mangler ved skilt eller ingen skilt. Mangler også et godt orienteringskart. Bør etableres 

ute og inne. 

ID Tiltak Del av bygning Antall Sum 

59244 

Alle dører har mangler ved skilt eller ingen skilt. 

Dørskilt plassert for høyt og/eller ikke ved dørens 

låskant. Bokstavhøyde for lav. Skilt plasseres max 

1500mm over gulv på låskantside med bokstaver 

minst 25mm høye. Orienteringskart må etableres ute 

og inne. 

Skiltsystem i 

bygning [Skiltsystem 

i bygning] 1 50000 

59250 

Etasjetall mangler - etasjetall etableres ved trapper 

og heis 

Etasje [Nedre og 

øvre plan] 2 10000 

SUM    60000 
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Eksempel på dør med 

feilplassert skilt med for liten 

bokstavhøyde→ 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Parkering og gangatkomst 
Den eneste parkeringsplassen ligger ca. 50 m nedenfor skolebygget med innkjøring fra 

Råstadvegen. Den er oversiktlig og det er forholdsvis enkelt å se hovedinngangen derfra.    

Plassen er nokså liten og er hovedsakelig ment for ansatte og da er kapasiteten nær 

oppbrukt. Den kan til nød benyttes for besøkende.  

Gangatkomsten fra parkeringen er bratt og rullestolbruker må kjøres helt opp til inngangen. 

ID Tiltak Del av bygning Antall Sum 

59246 

For bratt gangatkomst til byggverk - Større 

ombygging må til for å komme innenfor krav. Krav 

kun tatt med for å belyse saken. Tiltak kan være 

Gangatkomst til 

byggverk 

[Gangatkomst fra 

parkering]   
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ID Tiltak Del av bygning Antall Sum 

tilkjøring helt til dør, eventuelt etablering av HC-

parkering på inngangsnivået. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Inngangsparti 
Inngangen er enkel å finne. Noen tiltak må til for at den skal fungere godt for 

rullestolbrukere. Det er snublefare i rampe opp til inngangsdør. Rampen/topprepos er for 

lite. Det er mulighet for blendende motlys i inngang til visse tider av døgnet. 

ID Tiltak Del av bygning Antall Sum 

59251 

Dørpumpe målt til 53N - Skal være maks 30- 

Dørpumpe justeres 

Dør i inngang eller 

kommunikasjonsvei 

[Dør fra ute til Gang 

07] 1 1000 
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ID Tiltak Del av bygning Antall Sum 

59252 

Inngangsdør kan gi blendende motlys ved visse 

tidspunkt - Frosting/merking på glass bør etableres 

Kommunikasjonsvei 

[Gang/Trapperom 

07] 1 3000 

59247 

Snublefare i rampe utenfor inngang - Rekkverk eller 

hindring bør monteres 

Inngang [Inngang til 

Gang 07] 1 5000 

59249 

Topp av rampe for smal for slagsirkel på dør - rampe 

bør byttes 

Rampe [Rampe opp 

til inngang] 1 5000 

59248 

Areal utenfor inngangsdør for lite (650mm). Skal 

være 1500mm - Sees på i sammenheng med tiltak 

59247 (Rampe) 

Inngang [Inngang til 

Gang 07] 1   

SUM    
14000 

 

 

 

 

 

 

 

Topprepos ved rampe for lite og med «snublekant». 

 

 

 

 

Dør med glassfelt - Blendende 

motlys kan oppstå inne i gang. 
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1.5 Tegninger 
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1.6 Kommunikasjonsvei/korridorer og dører i kommunikasjonsvei 
Det er god plass i alle innvendige kommunikasjonsveier bortsett fra i «printerrom» (se tiltak 
59367). Det finnes en søyle som er mulig å krasje med. Alle dørpumper er stort sett for stramme og 

må justeres. Noen terskler er for høye - kile må etableres. Kontrastforhold mellom dører, karmer og 

vegg er dårlige og må markeres. Blendende motlys kan oppstå ved inngangsparti til visse tider av 

døgnet. 

ID Tiltak Del av bygning Antall Sum 

59253 

Dørpumpe målt til 63N - Skal være maks 30 -

Dørpumpe må justeres 

Dør i inngang eller 

kommunikasjonsvei [Dør 

fra gang/trapperom 07 til 

gang 05A] 1 1000 

59254 

Belysning i gang målt til 60lux - Skal være minst 

100 - ny armatur bør etableres 

Kommunikasjonsvei [Gang 

05A] 1 5000 

59256 

Søyle vanskelig å se - Skal være god - Merking 

etableres på søyle 

Kommunikasjonsvei [Gang 

05A] 1 1000 

59270 

Terskel målt til 45mm - skal være maks 25mm -

Kile etableres ved terskel 

Dør i inngang eller 

kommunikasjonsvei [Dør 

fra 01 til Ute] 1 1000 

59271 

Dørpumpe målt til 72N - Skal være maks 30 - 

Dørpumpe justeres 

Dør i inngang eller 

kommunikasjonsvei [Dør 

fra 01 til Ute] 1 1000 

59292 

Kontrast mellom vegg, karm og dør er vurdert 

som dårlig - skal være god - Karmer eller dør-

blad males 

Dør i inngang eller 

kommunikasjonsvei [Dør 

fra 05A til Gang 09] 1 1000 

59293 

Terskel målt til 30mm - skal være maks 25mm - 

Kile bør etableres ved terskel 

Dør i inngang eller 

kommunikasjonsvei [Dør 

fra 05A til Gang 09] 1 1000 

59294 

Dørpumpe målt til 49N - Skal være maks 30 - 

Dørpumpe justeres 

Dør i inngang eller 

kommunikasjonsvei [Dør 

fra 05A til Gang 09] 1 1000 

59295 

Kontrast mellom vegg, karm og dør er vurdert 

som dårlig - skal være god - Karmer eller 

dørblad males 

Dør i inngang eller 

kommunikasjonsvei [Dør 

fra 09 til Gang 018] 1 1000 

59296 

Terskel målt til 30mm - skal være maks 25mm -

Kile etableres ved terskel 

Dør i inngang eller 

kommunikasjonsvei [Dør 

fra 09 til Gang 018] 1 1000 

59297 

Dørpumpe målt til 53N - Skal være maks 30 - 

Dørpumpe justeres 

Dør i inngang eller 

kommunikasjonsvei [Dør 

fra 09 til Gang 018] 1 1000 

59307 

Terskel målt til 50mm - skal være maks 25mm - 

Kile etableres ved terskel 

Dør i inngang eller 

kommunikasjonsvei [Dør 

fra 017 til ut] 1 1000 

59330 

Blendende motlys kan oppstå pga. glass - 

frosting/merking på glass bør etableres. 

Kommunikasjonsvei [Gang 

13B] 1 3000 
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ID Tiltak Del av bygning Antall Sum 

59331 

Dørpumpe målt til 63N - Skal være maks 30 - 

Dørpumpe justeres 

Dør i inngang eller 

kommunikasjonsvei [Dør 

fra 13B til gang (Uten nr) ] 1 1000 

59333 

Kontrast mellom åpning og vegg vurdert som 

dårlig - Kontrastmerking etableres rundt åpning 

Barriere [Åpning fra gang 

uten nr til lang gang uten 

nr] 1 1000 

59334 

Kontrast mellom vegg, karm og dør er vurdert 

som dårlig - skal være god - Karmer eller dør-

blad males 

Dør i inngang eller 

kommunikasjonsvei [Dør 

fra lang gang uten nr til 

Gang 1] 1 1000 

59354 

Kontrast mellom vegg, karm og dør er vurdert 

som dårlig - skal være god - Karmer eller dør-

blad males 

Dør i inngang eller 

kommunikasjonsvei [Dør 

fra gang 1 til ut] 1 1000 

59365 

Dør ligger 0mm mellom låskant og vegg - skal 

være 500mm - Tiltak kan være at dør speil-

vendes 

Dør i inngang eller 

kommunikasjonsvei [Dør 

fra lang gang u/nr til 

lager/gang 8B] 1 3000 

59367 

Gang har for smal bredde for gjennomgang 

pga. printer og ventilasjonskanal - Tiltak kan 

være å flytte printer bort fra passasjen, eller 

flytte dør inn til "Kontor 8 " 

Kommunikasjonsvei 

[Gang/lager 8B]   

59382 

Kontrast mellom vegg, karm og dør er vurdert 

som dårlig - skal være god - Karmer eller dør-

blad males (Gjelder bare ene siden av døra) 

Dør i inngang eller 

kommunikasjonsvei [Dør 

fra lang gang u/nr til lang 

gang u/nr 2] 1 1000 

59399 

Dørpumpe målt til 68N - Skal være maks 30 - 

Dørpumpe justeres 

Dør i inngang eller 

kommunikasjonsvei [Dør 

fra Hall 25 til Gang 26] 1 1000 

59405 

Dørpumpe målt til 38N - Skal være maks 30 - 

Dørpumpe justeres 

Dør i inngang eller 

kommunikasjonsvei [Dør 

fra gang 26 til utvendig 

kommunikasjonsvei] 1 1000 

SUM    
29000 
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Problemer med plass foran dør pga. ventilasjonskanal og printer 

 

Kontraster - søyle med fare 

for sammenstøt ved visse 

lysforhold 
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1.7 Trapper 
Trapper har flere mangler, blant annet ved rekkverk i hovedtrapp.  Det mangler fare-

/oppmerksomhetsfelt, sklisikkert belegg og god markering av trappeneser. 

ID Tiltak Del av bygning Antall Sum 

59316 

Trapp mangler sklisikkert belegg - Sklisikkert belegg 

etableres. Kan sees på i sammenheng med trappe-

neser 

Trapp [Trapp fra 015 

til trapperom 021 og 

opp i 2 etasje] 30 9000 

59318 

Trapp mangler taktilt farefelt foran øverste trinn - 

Taktilt farefelt etableres 

Trapp [Trapp fra 015 

til trapperom 021 og 

opp i 2 etasje] 1 2500 

59319 

Trapp mangler taktil oppmerksomhetsfelt nederst i 

trapp - Taktilt oppmerksomhetsfelt etableres 

Trapp [Trapp fra 015 

til trapperom 021 og 

opp i 2 etasje] 1 2500 

59320 

Trapp mangler sklisikkert belegg - Sklisikkert belegg 

etableres. Kan sees på i sammenheng med trappe-

neser 

Hovedtrapp [Trapp 

fra 07 til 2 etasje] 30 9000 

59321 

Rekkverk/håndløper har flere mangler. Høyde på 

rekkverk 950mm - Skal være 800mm. Lengde forbi 

øvre/nedre 0mm - Skal være 300mm. Har ikke 

avrundet avslutning - Skal ha avrundet avslutning, 

håndløper er 40mm fra vegg - Skal være 45mm. Ikke 

kontinuerlig håndløper - Skal være kontinuerlig. 

Hovedtrapp [Trapp 

fra 07 til 2 etasje] 25 62500 

59322 

Åpninger i rekkverk målt til 900mm - skal være 

maks 100mm - Bør sees på i sammenheng med 

håndløper 

Hovedtrapp [Trapp 

fra 07 til 2 etasje] 15 15000 

59323 

Trapp mangler fare- og oppmerksomhetsfelt øverst 

og nederst i trapp - Må etableres 

Hovedtrapp [Trapp 

fra 07 til 2 etasje] 4 10000 

59324 

Trappeneser for dårlige eller ikke markert - 

Markering av trappeneser etableres 

Hovedtrapp [Trapp 

fra 07 til 2 etasje] 30 9000 

SUM    
119500 
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Ikke kontinuerlig håndløper, ikke avrundet ende på ene side, 

ikke markering av trappeneser, rekkverk strekker seg ikke 

forbi trappestart/-slutt, ikke oppmerksomhets- og farefelt i 

start/slutt av trapp→ 

 

1.8 Rom og dører til rom  
Skolen har ett rom med lydutstyr/taleoverføring og berørte 

elever vil ha dette rommet. Dører har dårlig kontrastforhold mellom dør/karm og vegg. 

Stikkontakter og lysbrytere er plassert i feil høyde og avstand fra innvendig hjørne. Belysning 

er noe lav flere steder. 

ID Tiltak Del av bygning Antall Sum 

59258 

Kontrast på dør/karm/vegg vurdert som dårlig - skal 

være god - Karmer, dør eller vegg males 

Dør [Dør fra 05B til 

gang 01] 1 1000 

59268 

kontrastforhold mellom dør/vegg vurdert som 

dårlig - skal være god - vegg eller karm males 

Dør [Dør gra gang 01 

til SFO 04] 1 1000 

59269 

Høyde stikkontakt er målt til 100mm - skal være 

800-1200mm. Ny stikkontakt må etableres 800 - 

1200mm over gulv Rom [SFO 04] 1 1000 

59288 

Kontrast mellom vegg, karm og dør vurdert som 

dårlig - skal være god - dør eller karmlister males 

Dør [Dør fra 05A til 

Rom 05] 1 1000 

59289 

Stikkontakter målt til 200mm over gulv - Skal sitte 

mellom 800-1200mm over gulv - Ny stikkontakt 

etableres i 800-1200mm høyde over gulv Rom [KLasserom 05] 1 1000 

59290 

Kontrast mellom vegg, karm og dør er vurdert som 

dårlig - skal være god - Karmer eller dørblad males 

Dør [Dør fra 05 til 

Klasserom 06] 1 1000 

59291 

Stikkontakter målt til 200mm over gulv - Skal sitte 

mellom 800-1200mm over gulv - Ny stikkontakt 

etableres i 800-1200mm høyde over gulv Rom [Klasserom 06] 1 1000 

59305 

Kontrast mellom vegg, karm og dør er vurdert som 

dårlig - skal være god - Karmer eller dørblad males 

Dør [Dør fra 018 til 

Klasserom 08] 1 1000 

59306 

Stikkontakter målt til 200mm over gulv - Skal sitte 

mellom 800-1200mm over gulv - Ny stikkontakt 

etableres i 800-1200mm høyde over gulv Rom [Klasserom 08] 1 1000 

59310 

Kontraster mellom vegg/karm og dør er vurdert 

som dårlig - Vegg eller karm bør males i annen farge 

Dør [Dør fra 015B til 

Grupperom 010] 1 1000 
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ID Tiltak Del av bygning Antall Sum 

59311 

Stikkontakter målt til 120mm over gulv - Skal sitte 

mellom 800-1200mm over gulv - Ny stikkontakt 

etableres i 800-1200mm høyde over gulv 

Rom [Grupperom 

010] 1 1000 

59312 

Kontrast mellom vegg, karm og dør er vurdert som 

dårlig - skal være god -  Karmer eller dørblad males 

Dør [Dør fra 015B til 

Sløyd 013A] 1 1000 

59313 

Stikkontakter målt til 150mm over gulv - Skal sitte 

mellom 800-1200mm over gulv - Ny stikkontakt 

etableres i 800-1200mm høyde over gulv Rom [Sløyd 013A] 1 1000 

59314 

Belysning i rom målt til 250lux - skal være minst 500 

- Ny armatur etableres Rom [Sløyd 013A] 1 2500 

59315 

Stikkontakter målt til 150mm over gulv - Skal sitte 

mellom 800-1200mm over gulv - Ny stikkontakt 

etableres i 800-1200mm høyde over gulv Rom [Tekstil 013B] 1 1000 

59332 

Kontrast mellom vegg, karm og dør er vurdert som 

dårlig - skal være god - Karmer eller dørblad males 

Dør [Dør fra gang uten 

nr til Møterom uten 

nr] 1 1000 

59257 

Stikkontakt sitter 1390mm over gulv i overskap - 

Ekstra stikk etableres i høyde 800-1200mm over 

gulv 

Matsal eller kantine 

[mat] 1 1000 

59360 

Dør har hengselside 130mm fra vegg - Skal være 

500mm - Tiltak kan være å speilvende dør 

Dør [Dør fra gang 9 til 

personalrom 12] 1 3000 

59362 

Stikkontakter målt til 200mm over gulv - Skal sitte 

mellom 800-1200mm over gulv - Ny stikkontakt 

etableres i 800-1200mm høyde over gulv 

Matsal eller kantine 

[Personalrom/matrom 

12] 1 1000 

59368 

Kontrast mellom vegg, karm og dør er vurdert som 

dårlig - skal være god - Karmer eller dørblad males 

Dør [Dør fra 8B til 

kontor 8] 1 1000 

59370 

Dør målt til 810-skal være minst 860mm. For liten 

plass for å komme til og åpne dør - Dør bør byttes 

og kanskje flyttes pga. ventilasjonskanal og printer 

Dør [Dør fra 8B til 

kontor 8] 1 15000 

59375 

Terskel målt til 40mm - skal være maks 25mm. Kile 

etableres ved terskel på begge sider. Bør sees på i 

sammenheng med at dør bør byttes 

Dør [Dør fra 8B til 

kontor 8] 1 1000 

59371 

Stikkontakter målt til 200mm over gulv - Skal sitte 

mellom 800-1200mm over gulv - Ny stikkontakt 

etableres i 800-1200mm høyde over gulv Rom [Kontor 8] 1 1000 

59373 

lysstyrke målt til 350lux - skal være minst 500lux - 

Ny armatur etableres Rom [Kontor 8] 1 2500 

59376 

Stikkontakter målt til 200mm over gulv - Skal sitte 

mellom 800-1200mm over gulv - Ny stikkontakt 

etableres i 800-1200mm høyde over gulv Rom [Klasserom 7A] 1 1000 

59377 

Kontrast mellom vegg, karm og dør er vurdert som 

dårlig - skal være god - Karmer eller dørblad males 

Dør [Dør fra lang gang 

u/nr til Klasserom 7B] 1 1000 
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ID Tiltak Del av bygning Antall Sum 

59378 

Stikkontakter målt til 100mm over gulv - Skal sitte 

mellom 800-1200mm over gulv - Ny stikkontakt 

etableres i 800-1200mm høyde over gulv Rom [Klasserom 7B] 1 1000 

59380 

Lysbryter er målt til 150mm fra innvendig hjørne - 

Skal være 500mm - Lysbryter bør flyttes Rom [Klasserom 19] 1 1000 

59383 

Kontrast mellom vegg, karm og dør er vurdert som 

dårlig - skal være god - Karmer eller dørblad males 

Dør [Dør fra lang gang 

u/nr 2 til Bibliotek] 1 1000 

59386 

Kontrast mellom vegg, karm og dør er vurdert som 

dårlig - skal være god - Karmer eller dørblad males 

Dør [Dør fra lang gang 

u/nr 2 til Klasserom 

23] 1 1000 

59388 

Stikkontakter målt til 100mm over gulv - Skal sitte 

mellom 800-1200mm over gulv - Ny stikkontakt 

etableres i 800-1200mm høyde over gulv Rom [Klasserom 23] 1 1000 

59389 

Kontrast mellom vegg, karm og dør er vurdert som 

dårlig - skal være god - Karmer eller dørblad males 

Dør [Dør fra lang gang 

u/nr til Klasserom 20] 1 1000 

59390 

Stikkontakter målt til 200mm over gulv - Skal sitte 

mellom 800-1200mm over gulv - Ny stikkontakt 

etableres i 800-1200mm høyde over gulv Rom [Klasserom 20] 1 1000 

59391 

Kontrast mellom vegg, karm og dør er vurdert som 

dårlig - skal være god - Karmer eller dørblad male s-

Gjelder bare ene side av dør 

Dør [Dør fra lang gang 

u/nr til Grupperom 

24] 1 1000 

59392 

Stikkontakter målt til 200mm over gulv - Skal sitte 

mellom 800-1200mm over gulv - Ny stikkontakt 

etableres i 800-1200mm høyde over gulv Rom [Grupperom 24] 1 1000 

59394 

Stikkontakter målt til 200mm over gulv - Skal sitte 

mellom 800-1200mm over gulv - Ny stikkontakt 

etableres i 800-1200mm høyde over gulv Rom [Arbeidsrom 21] 1 1000 

59396 

Kontrast mellom vegg, karm og dør er vurdert som 

dårlig - skal være god - Karmer eller dørblad males 

Dør [Dør fra Hall 25 til 

Helsesøster 27] 1 1000 



JAREN SKOLE, GRAN KOMMUNE 
REGISTRERING AV UNIVERSELL UTFORMING, APRIL 2018
  07.05.2018 
 

18 
 

 

 

 

 

Dør med dårlig lys/mørk kontraster 

mellom dør/karm og vegg, Stikkontakt 

montert for lavt→ 
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1.9 HC-WC, WC, dusj, garderober og tilhørende dører 
Hele inngangspartiet til garderober er ufremkommelig for en rullestolbruker. En større 

ombygging av inngangsdører, dørterskler og vindfang må gjøres for at dette skal bli 

tilgjengelig for alle. Anbefaler at rullestolbruker benytter inngang via gymsal til tiltak 

eventuelt blir foretatt. Visuell brannalarm finnes ikke i noen av WC-, garderobe- eller 

dusjrommene. Dører har dårlig kontrastforhold til vegg. Dusj har flere mangler for 

rullestolbrukere og kontraster. Flere vasker har feil armatur. Kontrast mellom WC/vask og til 

vegg er dårlig.  Lysstyrke for lav flere steder. Flere dører til WC slår innover i stedet for 

utover. Dette er mest relevant for HC-WC i «Rom 4» (Tiltak 59341) 
ID Tiltak Del av bygning Antall Sum 

59261 

Visuell brannalarm finnes ikke i noen WC, HCWC, 

garderober eller dusj - Må etableres i alle disse 

rommene - Tiltak gjelder for alle WC, HCWC, 

garderober og dusjer 

Bad og toalett [WC 

02] 20 40000 

59409 

Flere feil og mangler ved inngang til garderober. 

Ingen tilgang for rullestol i vindfang og dør i 

vindfang - En større ombygging må til i hele 

området.  

WC-Dør i inngang 

eller 

kommunikasjonsvei 

[Dør fra Utvendig 

kom.vei til VF 39] 2 

100000 

 

59400 

Kontrast mellom vask-, WC og til vegg er vurdert 

som dårlig. Vegg males i annen farge-(GJELDER 

OGSÅ FOR "WC 32" 

Bad og toalett [WC 

31] 4 8000 

59402 

Armatur har to greps vrider - skal være ett grep eller 

trykknapp - Ny armatur etableres - (GJELDER OGSÅ 

FOR "WC 32" 

Bad og toalett [WC 

31] 2 6000 

59403 

Dør slår inn i rom - Dør skal slå ut. Dør må snus -

(GJELDER OGSÅ FOR "WC 32" 

Bad og toalett [WC 

31] 2 10000 

59404 

lysstyrke målt til 75 lux - skal være minst 300lux - Ny 

armatur etableres - (GJELDER OGSÅ FOR "WC 32" 

Bad og toalett [WC 

31] 2 10000 

59411 

Kontrast mellom vegg, karm og dør er vurdert som 

dårlig - skal være god - Karmer eller dørblad males 

(GJELDER OGSÅ FOR DØR TIL GARDEROBE 40) 

Dør [Dør fra VF 39 

til Garderobe 35] 2 2000 

59412 

Stikkontakter målt til 1975mm over gulv - Skal sitte 

mellom 800-1200mm over gulv - Ny stikkontakt 

etableres i 800-1200mm høyde over gulv 

Garderobe 

[Garderobe 35] 1 1000 

59414 

Kontrast mellom åpning og vegg vurdert som dårlig 

- Kontrastmerking etableres rundt åpning (GJELDER 

OGSÅ FOR ÅPNING TIL "DUSJ 42") 

Barriere [Åpning fra 

Garderobe 35 til 

dusj 37] 2 2000 

59415 

Nivåforskjell i åpning målt til 70 mm - kile må 

etableres (GJELDER OGSÅ FOR "ÅPNING FRA GARD 

40 TIL DUSJ 42) 

Barriere [Åpning fra 

Garderobe 35 til 

dusj 37] 2 2000 

59417 

Ingen dusj med høyderegulerbart hode - Minst én 

dusj må monteres med høyderegulerbart dusjhode  

(GJELDER OGSÅ I "DUSJ 42") 

Bad og toalett [Dusj 

37] 2 4000 
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ID Tiltak Del av bygning Antall Sum 

59420 

Dusjstol eksisterer ikke - skal eksistere. Montere 

sete på vegg eller annen dusjstol (GJELDER OGSÅ 

FOR "DUSJ 42") 

Bad og toalett [Dusj 

37] 2 4000 

59421 

Dusj har ikke støttehåndtak på vegg - håndtak må 

monteres (GJELDER OGSÅ FOR "DUSJ 42") 

Bad og toalett [Dusj 

37] 2 2000 

59423 

lysstyrke målt til 60 lux - skal være minst 300lux - ny 

armatur etableres (GJELDER OGSÅ FOR "DUSJ 42") 

Bad og toalett [Dusj 

37] 2 10000 

59425 

Kontraster gulv/vegg er vurdert som dårlig - Vegg 

bør males i annen farge eller kontrastmarkering 

etableres i overgang vegg/gulv (GJELDER OGSÅ I 

"DUSJ 42") 

Bad og toalett [Dusj 

37] 30 9000 

59427 

Kontrast vegg/karm/dør er vurdert som dårlig - skal 

være god - Karmer eller dørblad males (GJELDER 

OGSÅ FOR "DØR TIL WC 41") 

Dør [Dør fra 

Garderobe 35 til 

WC 39] 2 2000 

59430 

Kontraster vask/WC/vegg og vegg/gulv er vurdert 

som dårlig - Vegg bør males i annen farge-(GJELDER 

OGSÅ I "WC 41" 

Bad og toalett [WC 

39 ] 2 10000 

59432 

lysstyrke målt til 130 lux - skal være minst 300lux-Ny 

armatur etableres - (GJELDER OGSÅ FOR "WC 41") 

Bad og toalett [WC 

39 ] 2 10000 

59434 

Kontrast vegg/karm/dør er vurdert som dårlig - skal 

være god - Karmer eller dørblad males (Bare ene 

siden av dør) - (GJELDER OGSÅ FOR  DØR FRA 

"GARDEROBE 40 TIL GYMSAL) 

Dør [Dør fra 

Garderobe 35 til 

gymsal 29] 1 1000 

59435 

Stikkontakter målt til 300mm over gulv - Skal sitte 

mellom 800-1200mm over gulv - Ny stikkontakt 

etableres i 800-1200mm høyde over gulv 

Garderobe 

[Garderobe 40] 1 

1000 

 

59259 

Kontraster WC/vask/vegg vurdert som dårlig - 

Kontrastmerking etableres på vask og wc eller vegg 

males 

Bad og toalett [WC 

02] 1 
2000 

59260 

Armatur er to-greps vrider - skal være 

ettgreps/trykknapp - Ny armatur etableres 

Bad og toalett [WC 

02] 1 
3000 

59262 

Belysning målt til 45lux - Skal være minst 300 - Ny 

armatur etableres 

Bad og toalett [WC 

02] 1 
5000 

59263 

Kontrast gulv/vegg vurdert som dårlig - skal være 

god - Vegg bør males - Bør sees på sammen  med 

kontrastforhold vask/WC/vegg 

Bad og toalett [WC 

02] 1 
5000 

59264 

Kontrast vask/vegg/WC vurdert som dårlig - Skal 

være god - Etablere kontrastmerking på WC og vask 

eller male vegg 

Bad og toalett [WC 

03] 2 
4000 

59265 

Armatur har to greps vrider - skal være ettgreps 

eller trykknapp - Ny armatur etableres 

Bad og toalett [WC 

03] 1 
3000 

59266 

Belysning målt til 45 lux - skal være 300lux. Ny 

armatur etableres 

Bad og toalett [WC 

03] 1 
5000 
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ID Tiltak Del av bygning Antall Sum 

59267 

Kontraster gulv/vegg er vurdert som dårlig - Vegg 

bør males i annen farge 

Bad og toalett [WC 

03] 1 
5000 

59273 

Kontraster vegg/karm og dør er vurdert som dårlig - 

Vegg eller karm bør males i annen farge 

Dør [Dør fra 05A til 

WC 04A] 1 
1000 

59278 

Kontrast vask/vegg/WC og gulv/vegg vurdert som 

dårlig - skal være god - vegg bør males 

Bad og toalett [WC 

04A] 1 
5000 

59279 

lysstyrke målt til 30 lux - skal være minst 300lux - Ny 

armatur etableres 

Bad og toalett [WC 

04A] 1 
5000 

59280 

For dårlig kontrastforhold dør/vegg - skal være god - 

Karmer eller dør males 

Dør [Dør fra 05A til 

HCWC 04B] 1 
1000 

59281 

bøyle på innsiden av dør mangler - skal finnes - 

Etablere bøyle på dør 

Dør [Dør fra 05A til 

HCWC 04B] 1 
1000 

59283 

Kontrast vask/WC/vegg er vurdert som dårlig. Skal 

være god. Male vegg. 

Bad og toalett 

[HCWC 04B] 2 
4000 

59284 

Lysstyrke målt til 100lux - skal være minst 300lux - 

Ny armatur etableres 

Bad og toalett 

[HCWC 04B] 1 
5000 

59285 

Kontraster gulv/vegg er vurdert som dårlig - Vegg 

bør males i annen farge 

Bad og toalett 

[HCWC 04B] 1 
5000 

59298 

Kontrast vegg/karm/dør er vurdert som dårlig - skal 

være god - Karmer eller dørblad males 

Dør [Dør fra 018 til 

WC 020] 1 
1000 

59299 

Kontrast vask/WC/vegg er vurdert som dårlig. Skal 

være god.  Male vegg. 

Bad og toalett [WC 

020] 2 
4000 

59300 

Kontrast gulv/vegg er vurdert som dårlig - Vegg bør 

males i annen farge 

Bad og toalett [WC 

020] 1 
5000 

59301 

Lysstyrke målt til 50 lux - skal være minst 300lux - 

Ny armatur etableres 

Bad og toalett [WC 

020] 1 
5000 

59302 

Kontrast vegg/karm/dør er vurdert som dårlig - skal 

være god - Karmer eller dørblad males 

Dør [Dør fra 018 til 

WC 019] 1 
1000 

59303 

Kontrast gulv/vegg og vask/WC/vegg er vurdert som 

dårlig - Vegg bør males i annen farge 

Bad og toalett [WC 

019] 1 
5000 

59304 

Lysstyrke målt til 50 lux - skal være minst 300lux - 

Ny armatur etableres 

Bad og toalett [WC 

019] 1 
5000 

59308 

Kontrast vask/WC/vegg er vurdert som dårlig - vegg 

males i annen farge. Gjelder også i WC 011 

Bad og toalett [WC 

012] 4 
8000 

59309 

Lysstyrke målt til 40 lux - skal være minst 300lux - 

Ny armatur etableres - Gjelder også for WC 011 

Bad og toalett [WC 

012] 2 
10000 

59335 

Kontrast vegg/karm/dør er vurdert som dårlig - skal 

være god - Karmer eller dørblad males 

Dør [Dør fra gang 1 

til HCWC 4] 1 
1000 

59341 Dør slår inn i rom - skal slå ut. Dør må snus 

Bad og toalett 

[HCWC 4] 1 
5000 

59342 

Kontrast WC/vegg/vask  vurdert som dårlig - Vegg 

bør males 

Bad og toalett 

[HCWC 4] 2 
4000 

59343 

Lysstyrke målt til 100 lux - skal være minst 300lux - 

Ny armatur etableres 

Bad og toalett 

[HCWC 4] 1 
5000 
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ID Tiltak Del av bygning Antall Sum 

59339 

Kontrast vegg/karm/dør er vurdert som dårlig - skal 

være god - Karmer eller dørblad males 

Dør [Dør fra gang 1 

til WC 3] 1 
1000 

59344 Dør slår innover - skal slå ut - Dør må snus 

Bad og toalett [WC 

3] 1 
5000 

59345 

Armatur er togreps vrider - Skal være ettgreps - Ny 

armatur etableres 

Bad og toalett [WC 

3] 1 
3000 

59346 

Kontrast vask/WC/vegg er vurdert som dårlig. Vegg 

males. 

Bad og toalett [WC 

3] 2 
4000 

59347 

Lysstyrke målt til 40 lux - skal være minst 300lux - 

Ny armatur etableres 

Bad og toalett [WC 

3] 1 
5000 

59349 

Kontrast vegg/karm/dør er vurdert som dårlig - skal 

være god - Karmer eller dørblad males 

Dør [Dør fra gang 1 

til WC 2] 1 
1000 

59351 

Kontrast vask/WC/vegg er vurdert som dårlig. Vegg 

males. 

Bad og toalett [WC 

2] 2 
4000 

59352 

Armatur har togreps vrider - skal være ettgreps eller 

trykknapp - Ny armatur etableres 

Bad og toalett [WC 

2] 1 
3000 

59353 Dør slår inn i rom-Dør skal slå ut. Dør må snus 

Bad og toalett [WC 

2] 1 
5000 

59356 

Kontrast vask/WC/vegg er vurdert som dårlig. Vegg 

males 

Bad og toalett [WC 

10] 2 
4000 

59357 

Lysstyrke målt til 100 lux - skal være minst 300lux - 

Ny armatur etableres 

Bad og toalett [WC 

10] 1 
5000 

59358 

Kontrast vask/WC/vegg er vurdert som dårlig. Vegg 

males 

Bad og toalett [WC 

11] 2 
4000 

59359 

Lysstyrke målt til 100 lux - skal være minst 300lux - 

Ny armatur etableres 

Bad og toalett [WC 

11] 1 
5000 

SUM    
405000 

 

WC med dårlig kontrastforhold 

vask/WC mot vegg. Togrep armatur→ 
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HCWC («HCWC 4») Dør slår inn. 

Det skaper problemer→ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

Åpning med dårlig kontrastforhold, kant ned til dusjrom 

og dårlig kontrastforhold gulv/vegg → 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vindfang til garderobe som er for lite og trangt. Må 

bygges helt om for å få inn rullestol→ 
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1.10 Heis 
Heis har noen mangler med kontrastforhold, lydsignal, sittemulighet og speil. 

ID Tiltak Del av bygning Antall Sum 

59325 Heis har ikke sittemulighet – Bør (skal?) finnes 

Hovedheis [Heis fra 

07 til 2 etasje gang 

13B] 1 3000 

59326 

Speil i heis målt til 1065mm over gulv - skal starte 

maks 300mm fra gulv - nytt speil etableres 

Hovedheis [Heis fra 

07 til 2 etasje gang 

13B] 1 3000 

59327 

Heis har ikke lydsignal når døra åpnes - skal ha 

lydsignal 

Hovedheis [Heis fra 

07 til 2 etasje gang 

13B] 1 5000 

59328 

Kontrast mellom vegg og gulv i heis vurdert som 

dårlig - Nytt gulvbelegg bør etableres 

Hovedheis [Heis fra 

07 til 2 etasje gang 

13B] 1 3000 

59329 

Kontrast heisdør/vegg vurdert som dårlig - skal 

være god - Kontrastmarkering etableres rundt 

heisdør 

Hovedheis [Heis fra 

07 til 2 etasje gang 

13B] 1 1000 

SUM    
15000 

 

 

 

 

Speil i heis går ikke helt ned til gulv. Heis har ikke 

sittemulighet→ 
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1.11 Uteområder 
Uteområder var til dels tildekket av snø og uteområde var derfor de fleste målinger 

uhensiktsmessig å ta. Flere målinger av uteområder vil bli gjort på et senere tidspunkt.   

 

 

1.12 Andre tiltak 
Brukere klager på dårlig luft i store deler av bygget. 

ID Tiltak Del av bygning Antall Sum 

59245 

Brukere klager på dårlig luft i store deler av bygget-

Sees på i sammenheng med rapport for 

luftkvalitet(hms) 

Intervju - nytt 

skjema [Intervju] 1 50000 
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2 Om arbeidet 

2.1 Generelt om registreringen 
Registrering skjer ved hjelp av dataprogrammet Byggforalle, utviklet av Statsbygg.       

Der kan man registrere dagens forhold og få dem sammenholdt dem med dagens krav til 

universell utforming. Dette gir grunnlag for en strukturert og informert planlegging og 

gjennomføring av tiltak for å bøte på forholdene. 

Metoden innebærer å tegne opp en «sti» gjennom bygget, fra et startpunkt utenfor 

inngangen, slik at forbindelser og besøksmål i hver etasje blir registrert. Ved mange like 

besøksmål registreres ett av dem. Deretter ganges dette opp ut fra totalt antall om det er 

behov for tiltak. Hvert bygningselement blir registrer i stien i et skjema som dekker kravene i 

TEK17. Det gir mulighet til å analysere eventuelle mangler i utformingen på veien til de 

enkelte besøksmålene i anlegget. 

2.2 Registreringen av Jaren Skole 
Anlegget ble registrert i databasen www.byggforalle.no i april 2018 (innvendig).  Denne 

foreløpige rapporten er en gjennomgang av funnene. 

I samarbeid med skolens ledelse blir det lagt opp sti som følges når de ulike bygningsdelene 

registreres i databasen www.byggforalle.no.   

2.3 Vurdering av avvik og behov for tiltak 
Når registreringene er gjennomført genererer programmet en rapport over alle uoppfylte 

krav. Disse blir så drøftet ett for ett. 

I eksisterende bygg gjelder ikke kravene ved nybygging formelt (TEK17 har ikke tilbakevirk-

ende kraft) men de gir et godt bakteppe for å vurdere avvikene. Etter vurdering av det 

enkelte avviket legges det enten inn et utbedringstiltak eller det skrives en kort begrunnelse 

for hvorfor avviket kan aksepteres. Tiltakene og avviksbegrunnelsene legges inn i databasen 

og nye rapporter for planlagte tiltak og godkjente avvik tas ut. Slik vil det foreligge en doku-

mentasjon over hvilke relevante krav som ikke vil være oppfylt da bygget er ferdig 

oppgradert. 

Det ville være svært kostbart, og virke lite hensiktsmessig, om en skulle endre alle forhold i 

eksisterende bygg som bryter med nye forskrifter.  Begrunnelsen for å vurdere aksept av 

mindre ideelle løsninger kan blant annet være høye kostnader, praktiske vanskeligheter med 

å tilpasse eller vernehensyn. 

 

http://www.byggforalle.no/
http://www.byggforalle.no/

