
 
 
 

 NORGES BESTE UTEROM – KONKURRANSEREGLER 

 
 

Konkurransen arrangeres av Norsk Kommunalteknisk Forening som en del av arrangementet Miljø & 
Teknikk 2019 på Norges Varemesse. Vinnerne kåres 6. mars 2019. Gjennom konkurransen ønsker 
arrangørene å sette fokus på kvaliteter i det offentlige rom som er viktige for miljø og trivsel for 
innbyggerne.   

 
1.0 Deltagere 
 
1.1 Alle foretak kan delta i konkurransen ved å melde på egne uterom i det antall de selv ønsker. 
Det sendes eget påmeldingsskjema for hvert uterom som deltar.  

 
1.2 Uterom som deltar i konkurransen er offentlige uterom med karakter av møteplasser tilknyttet 
offentlige bygg, små parker, torg, friluftsområder eller lignende. 

 
1.3 Uterommet skal være bygget i løpet av de siste 5 årene. 

 
2.0 Bedømming 

 
2.1 Uterommene bedømmes ut fra om innbyggerne har tatt uterommet aktivt i bruk. Videre 
bedømmes det ut fra estetikk, funksjonalitet og tilgjengelighet - kriterier som alle har lik vekt. 
Design, materialvalg og tekniske løsninger skal ha god kvalitet og utforming. Uterommet skal være 
enkelt å orientere seg i med oversiktlig skilting. 
 
Det forutsettes at ulike dekkematerialer som grus, belegningsstein og heller av naturstein og 
betong, er benyttet i et samspill med trevirke, møblering, vann og belysning. Pollenrike trær bør ikke 
inngå i beplantningen dersom trærne ikke er en del av den naturlige vegetasjonen på stedet.  
 

 
2.2 Konkurransebidragene bedømmes på grunnlag av: 

• Innsendte tegninger; dvs en plantegning av uterommet, en plantegning av uterommet sett i 
sammenheng med de nære omgivelser og en perspektivtegning.  

• Beskrivelse.  

• Bilder 
Alt materiale leveres digitalt. 
 
2.3 Det kan være aktuelt for juryen å besøke de uterommene juryen vurderer som finalister, dvs. 
semifinalister eller liknende. 

 
2.4 Juryens arbeid vil foregå i to etapper: 
Første gang på grunnlag av det innsendte materiale.  
I den andre vil det innsendte materialet bli supplert med befaringer.  

 
2.5 Kåring av vinner skjer under messa Miljø & Teknikk 06.03.2019, på Norges Varemesse. 
 
2.6 Juryens beslutning er endelig og kan ikke påklages.   

 
 

3.0 Påmelding / frister 



 
 

 
3.1 Påmeldingsfrist - 31. mai 2018.  
  
3.2 Juryen nominerer finalister ut i fra innkommende forslag og juryens egne forslag innen 
september. 

 
3.3 Levering av ferdig materiell for presentasjon av finalistene 1. februar 2019. 
 
4.0  Finalistenes forpliktelser 
 

4.1 Finalistene forplikter seg til å levere tegninger, beskrivelser og bilder i de formater og til de 
frister juryen bestemmer.  

 
4.2 Det utpekes en vinner. Juryen kan også gi hederlig omtale til finalistene. De sistnevnte mottar et 
diplom. Vinneren mottar et diplom og en plakett som kan monteres på uterommet som vinner.  

 
 


