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Registrering av universell utforming av 
bygninger og uteområder

• Prosjekt: Registrering av universell utforming av bygninger og uteområder
i Solør

• Beskrivelse: Kartlegge 3 offentlige bygg, sentrumskjerne og evt. andre 
aktuelle publikumsområder som innbyggerne peker ut som 
problemområder i Grue, Åsnes og Våler. 

• Brukermedvirkning er tenkt via kommunenes facebook profil og 
hjemmesiden og informasjon om kartleggingen i avisa. 

• Data som samles inn og registrerte avvik skal resultere i en plan for 
retting av avvik med tilhørende vedlikeholdsplaner. Det vil bli et 
tverrfaglig samarbeid om dette, med felles internkontroll for universell 
utforming i plansaksbehandling. 

• Ved valg av ikke kommunalt eide bygg blir det dialog med eier for retting 
av forholdet.



Solør

• Solør er Grue, Åsnes og Våler. Vi er ca 16500 
innbyggere

• Vi har størst vekst i aldersgruppen 60-85 år

• Folkehelse: Vi har utfordringer som er knyttet til 
demografisk utvikling i kommunene

• For oss er universell utforming og tilrettelegging 
en viktig miljøfaktor og derfor en del av 
befolkningens helsetilstand. Manglende 
tilrettelegging vil derfor ha negative helseeffekter 
for Solør samfunnet 



Arbeidsgruppene

• Prosjektet ledes av Samfunnsmedisin i Solør, 
kommuneoverlege Terje Christiansen og 
miljøhygieniker Jenny Thorkildsen. 

• Det er opprettet en arbeidsgruppe i hver av 
kommune. Gruppen består av ergoterapeuter, 
teknisk avdeling, de eldres råd og rådet for 
likestilling av funksjonshemmede. 



Medvirkning fra den berørte 
befolkningen i Solør. 

• For å nå folk har vi vært 4 ganger i lokalavisene og vi har 
vært på Solørradio

• Vi har sendt e-post til alle lag og organisasjoner
• Vi har orientert politikere/kontrollutvalg
• Vi har laget artikkel med link til elektronisk 

kartleggingsskjema, publisert via hjemmesidene og 
kommunenes facebookprofiler. 

• Elektronisk skjema – (1)
• Illustrerende permer med skjema har i 

kartleggingsperioden(1 mnd)vært tilgjengelig i rådhus, 
bibliotek, legekontorer, sosiale møteplasser, utvalgte 
kjøpesenter og butikker, helsestasjon, alders og sykehjem, 

http://grue.kommune.no/attachments/article/1401/Glåmdalen 1.pdf
http://grue.kommune.no/component/content/article/140-helse/folkehelse/3804-kommuneoverlegen
http://www.grue.kommune.no/attachments/article/1401/Tilbakemelding på framkommelighet og UU i Solør (6).pdf


Respons fra befolkningen

• Ca 15% besvarelser elektronisk (700 treff)

• Ca 75 % i perm

• Alle besvarelser logges i Excelskjema

• Fellesmøte  i Solør med arbeidsgruppene etter 
at kartleggingsperioden var over. Tilsyns-
objekter ble i hovedsak valgt utefra antall treff 
i Excelskjema. 

http://grue.kommune.no/attachments/article/1401/Data av UU 2015.pdf


Forberedelse til tilsyn
Valg av sted/område/objekter som skal kartlegges –

Hva angis i besvarelser fra publikum?
Vi må tenke realistisk, men også tenk stort.

Ønsker og muligheter? 
Hvem er brukergruppen?

Hva kan tilrettelegges?
Hva passer til området?

Hva kan vi få til?
Avtale tilsyn

Utstyr og sjekklister



Tilsyn av objekter

• 3-4 utvalgte i hver kommune. 
• Vi orienterte tilsynsobjektene på tlf i forkant av tilsynet. Vi har ikke hatt tid til å 

skrive formelt brev.

• Målebånd 20 meter, digitalt vater 60 cm, tommestokk og Rune Lerudsmoen i 
elektrisk rullestol. Arbeidsgruppen folk med fagkunnskap og myndighet. 

• Vi har brukt:
- Evalueringsskjema Eidskog
-veiledningsmateriell fra Trondheim kommune. 
- Overordnet klassifisering av tilgjengelighet(bevegelseshemmede)- tettsted-
kartverket

• SINTEF byggforsk kunnskapssystemer- byggforskserien UU, TEK 10, DiBK Tilsyn: 
Ipad-app til bruk i tilsynsarbeidet

• Tilsynsrapport Bibliotek og informasjon i Åsnes.

http://www.trondheim.kommune.no/universellutforming/
http://kartverket.no/tilgjengelighet/
http://www.dibk.no/no/Tema/Tilsyn/Tilsyns-verktoy/Tilsynsappen/
http://grue.kommune.no/attachments/article/1401/ÅSNES KOMMUNE, BIBLIOTEK OG INFORMASJON, RAPPORT FRA TILSYN MED UNIVERSELL UTFORMING (56305_1_P).doc


Arbeidsgruppene

Team Grue Team Åsnes



Arbeidsgruppene

Team Våler



Bilder fra tilsynet
En mann i rullestol har gjemt seg i 
kaffegata (50 km/t)
Vanskelig med HC parkering 

Skilting av HC parkering Grue 
aldershjem og helsestasjonen 



Bilder fra tilsynet

Hof Kirke, ut på plenen, rampe 
18˚ og terskelhøyde 7 cm. Bratt stigning 15 ˚



Bilder fra tilsynet

Kommer ikke inn i Hof Kirke Våler nye Kirke 2014



Bilder fra tilsynet

Toaletter på den Nye Kirken i Våler. Lite 
kontraster. Dørhåndtak og lysbrytere er svarte

Pynting er greit, men plassering er viktig. 
Hovedinngang Grue alders- og sykehjem



Veien videre 
1. Tilsynsrapporter med oppfølging av anmerkninger
2. Internkontroll og prosedyre i kommunens internkontroll og 

kvalitetssystem. Sikre en tydeligere felles kompetanse om universell 
utforming 

3. Rapportere med avvik/anmerkninger registres i Famac, riskmanager og 
IK-bygg(gjelder alle avvikene som er avdekket på undersøkelsen for 
Kommune)

4. Samarbeidsrutine helse, rådene og bygg(pbl og helse i plan) – samordne 
høringsuttalelser fra kommuneoverlegen og rådene? Jobbe med å 
imøtekomme kravet om at alle kommunale formålsbygg skal være 
universelt utformet innen 2025.

5. Rådene bør få være med på tilsyn sammen med miljørettet helsevern. Se 
tilsynsplan

6. Møteplan for UU. Årlig møte med arbeidsgruppen, rådene, pbl og helse
7. Elektronisk skjema og Excel skjema skal alltid være tilgjengelig på 

internett. Ved nye tips rapporterer kommuneoverlegen videre til rådene 
og ansvarlig myndighet eller private. 

http://grue.kommune.no/attachments/article/1401/Miljørettet helsevern årshjul Våler 2016-2020.pdf
http://grue.kommune.no/attachments/article/1401/Data av UU 2015.pdf


Støtte litteratur, veiledere, 
klassifiserings skjema og annet

• Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven)

• Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
• Folkehelseloven
• Tek 10
• FN konvensjon om UU
• Veileder til forskrift om miljørettet helsevern IS-1104 
• SINTEF byggforsk kunnskapssystemer 220. 300, 220.320, 220345
• Direktoratet for byggkvalitet, tilsyn universell utforming og veiledning om tekniske krav til 

byggverk.
• Overordnet klassifisering av tilgjengelighet(bevegelseshemmede)- tettsted-kartverket
• Helsehensyn i Solør en sjekkliste for kommunal saksbehandling. 
• Melding til Stortinget- Meld. St. 19(2014–2015) – Folkehelsemeldingen- Mestring og 

muligheter.
• Norge universelt utformet 2025
• Nettstedet for Universell utforming – Deltasenteret
• Innlandet universelt utformet 2025(vært på høring i sommer)
• Vedtak jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9. UU i eldre bygg Likestillings- og 

diskrimineringsnemda(Regelverket kan være vanskelig for eksisterende bygg)

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-06-21-61
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71?q=universell
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29
http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Gjeldende-byggeregler/Veiledning-om-tekniske-krav-til-byggverk/?dxp=/dxp/content/tekniskekrav/12/
http://bks.byggforsk.no/DocumentView.aspx?sectionId=2&documentId=2997
http://bks.byggforsk.no/DocumentView.aspx?sectionId=2&documentId=2767
http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Temaveiledninger/Universell-utforming-bokmaal/?dxp=/dxp/content/universell/1/
http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Gjeldende-byggeregler/Veiledning-om-tekniske-krav-til-byggverk/?dxp=/dxp/content/tekniskekrav/12/1/
http://grue.kommune.no/attachments/article/1401/universell utforming 2025.pdf
http://www.universell-utforming.miljo.no/
http://www.diskrimineringsnemnda.no/sites/d/diskrimineringsnemnda.no/files/a9ef2a6011c1fd4f53a662a4e15d1df1.pdf


Kongen som ikke ville ha brostein

Kongen som ikke 
ville ha brostein


