
Verksted 24. oktober 
 
 

Eksisterende bygg 
og uteområder 

 
 

Sted: Scandic scene / Store sal 



Verksted om universell utforming av 
eksisterende publikumsbygg og uteområder 

23.10.13 , Hamar 



Norges bygningsmasse 
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Publikumsbygg og 
uteområder 
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Norge universelt 
utformet i 2025 

Nåværende situasjon 2013 
Så langt har vi kommet 

Starten på uu- arbeidet 

Dette har vi gjort 

Dette bør vi gjøre  
for å nå målet 



Status for kartlegging av uteområder 

 Det er kartlagt ca 130 
kommunesentra/tettstedssentra for tilgjengelighet. 

 Det er kartlagt ca 630 statlige friluftsområder.   

 140 kommuner rapporterer i Kostra at de har planer 
hvor universell utforming er poengtert som tema 
eller i bestemmelser.   

 Kommunene rapporterer i Kostra at 5 er tilrettelagt 
for universell utforming. 

 5 



Publikumsbygg og uteområder 

DET OFFENTLIGE 

Storting 

Regjering 

Departementene 

Direktorat/tilsyn 

Fylkene 

Kommunene 

DET SIVILE SAMFUNN 

Eier 

Bruker/leietaker 
Forvalter 

Byggherre 

Arkitekt 



Hvor mye penger brukes på bygg?  

Meld.St. 28 (2011-2012). Gode bygg for eit betre 
samfunn:   

 Omsetning 600 mrd kr (2009) 

Anslått fordeling nybygg/modernisering 

 Nybygg: 10mill kvm*30’ per kvm= 300 mrd  

 Modernisering eksisterende bygg= 300 mrd 
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Hvordan få dette systemet til å prioritere 
universell utforming av publikumsbygg og 
uteområder fram mot 2025?  

Publikumsbygg og uteområder  



Verksted Runde 1: kl 13.15-13.50 
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13:15  Individuelt. Skriv ned på et ark tre tiltak du  mener  må 
iverksettes (5 min) 
13:20 Den enkelte presenterer sine punkter for de andre i 
 gruppen (15 min) 
13:35 Gruppen sammenstiller, diskuterer og prioriterer 3 
 tiltak som skrives på utdelt ark. 
13:45 Gruppen diskuterer og bli enige om et tiltak som skal 
 presenteres i plenum. 
13:50 Slutt runde 1 
 
 
 



Verksted Runde 2: kl 13.50-14.15 
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13:50  Et tiltak for hvert bord presenteres i plenum (1 min per 
 bord til å presentere og skrive på fellesliste) 
14:00 Den enkelte ser på listen og gir sin stemme til det 
 tiltaket han/hun vil prioritere høyest. Hvert enkelt  
 bord teller opp stemmene og formidler dette til 
 plenum.  
14:10  Avstemning og opptelling av hvilket tiltak som får flest 
 stemmer 
13:50 Slutt runde 2 
 
 
 



Halvdel A: Publikumsbygg 
 
Halvdel B: Uteområder 

  

 
 
Angi hva som skal til for at offentlige og private aktører som 
har et eieransvar for bygg og uteområder iverksetter tiltak 
for å oppnå  bedre tilgjengelighet og brukbarhet av 
eksisterende publikumsbygg og uteområder.  
 
Vurder både aktørenes egen innsats, organisatoriske, 
juridiske, økonomiske og informative tiltak/rammer. 


