
Samf.øk.analyse av tiltak for 

UU i bygg og uteområder 

 

Tirsdag24. januar 2012 

Åse Nossum & Finn Aslaksen 



Hva er UU ? 

Universell utforming kan defineres slik: 

 

 Universell utforming er utforming av produkter 

og omgivelser på en slik måte at de kan brukes 

av alle mennesker, i så stor utstrekning som 

mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell 

utforming 
 

 

 

 

Universell utforming, Begrepsavklaring, T-1468 B, Miljøverndepartementet 2007 
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Rammen rundt 

 Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak for UU i 

eksisterende bygg og uteområder rettet mot 

allmennheten 

 Synliggjøre og sammenlikne virkninger av tiltak 

for UU 

 Formål: Utvikle et opplegg for 

nytte/kostnadsanalyser av universell 

utformingstiltak 
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TILTAK 



Tiltak 

 Valgt tiltak med utgangspunkt i Byggteknisk 

forskrift –TEK 10 og Vegnormalen  

 Relevante  

 Mulige å verdsette  

 Lite overlapp  

 En viss spredning 

 Sette sammen pakker  

 Finne ”miljøer” med en pris – hvilken pris   
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Tiltak 

1. Jevnt belegg på gangveier 

2. Markering av gangveier  

3. Ledelinjer inne 

4. Håndlist i trapper 

5. Automatisk åpning av dører 

6. Markering av dører 

7. Rampe i inngangspartiet 

8. Rampe i svømmebasseng  

9. Rampe på badestrand 

10. Markering av glassflater 

11. Lav betjeningsskranke 

12. Handikaptoalett 

13. Installering av heis  

14. Modernisering av heis 

15. Belysning inne 

16. Belysning ute 

17. Teleslynge 

18. Plass for person i rullestol 

 

6 



Samfunnsøkonomisk analyse 

Nytte Kostnad 
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Kostnadssiden 

 Investeringskostnader 

 Drift- og vedlikeholdskostnader 

 

 Brukt erfaringsdata fra byggebransjen 

 

 Små 

 ”Timing” 

 Forskjell fra et basisalternativ 
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KOSTNADER 
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Nyttesiden –verdsettingsstudien 

 Internettbasert undersøkelse 

 800 svar 

 Representativt utvalg av den norske befolkningen 

 

 Betalingssituasjon 

 Svømmehall 

 Kino/teater 

 Friluftspark 

 Museum 
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NYTTESIDEN 



NB! 

 Ikke prissatte effekter 

 Pakkeeffekter 

 Betalingssituasjon: Publikum vs ansatte 
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Regneark med veileder 

 Enkelt med lav brukerterskel 

 Mulig tilpasse lokale forhold 
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Eksempel:  

Automatisk dør inn til servicetorg i Rådhus 

 Installere automatisk inngangsdør 

 9000 besøkende pr år og 3 ansatte på torget 

 Døren koster 40.000 kr å installere 

 1500 kr i årlig drift- og vedlikehold 

 Døren har en levetid på 10 år 

 Finansieres over offentlige budsjetter 
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Ikke prissatte effekter:________________________ 

 Samfunnsøkonomisk lønnsomt ! 



Eksempel utendørs 

 Jevnt belegg på gangvei i bypark eller nær-

friområde 

 100 brukere daglig 

 1 km med 2 meter bredde = 2.000 m2 

 Beregning: 
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Samlet nytte  1,4 mill. kroner 

Nåverdi av samlede kostnader 0,8 mill. kroner 

Nettonåverdi 0,5 mill. kroner 



Hva gir høy nytte? 

 Tiltak som «treffer» mange 

 Tiltak som er viktige for enkelte grupper av 

brukere 

 Det vi si at tiltak kan ha litt ulik profil 

 Treffer bredt: 
 Belysning, håndlist, belegg på gangveier 

 Mindre brukergrupper – men viktige: 
 Teleslynge, HC-toalett etc. 
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Hva sier resultatene? 

 I hovedsak som forventet 

 Noen tiltak har høyere nytte enn det mange tror 

– for eksempel tiltak knyttet til belysning 
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Hvordan bruke verktøyet? 

 En kan angi samfunnsøkonomisk nytte når en 

foreslår tiltak 

 Ved vurdering av oppgradering hvor en må 

prioritere får en støtte til prioriteringene 

 En kan «regne baklengs» – hvor mange brukere 

bør et område/bygg ha for at tiltaket skal være 

nyttig? 
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Takk for oss! 

 

Åse Nossum  

aase.nossum@sd.dep.no 

 

Finn Aslaksen 

finn.aslaksen@vistautredning.no 
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