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1) arkitektur (hva er det?) 
2) regulering (hvilke dimensjoner i arkitekturen kan reguleres?) 
3) resultat (hvordan vurderer vi resultatet?)



«Arkitektur er våre menneskeskapte omgivelser. Det 
favner både bygninger og anlegg, uterom og landskap.
Det handler om enkeltbygg og bygninger i samspill, om 

helheten i byer, tettsteder og landskap»

Arkitektur.nå (2009)



Teknisk standard
Konstruksjoner
Materialbruk etc.

Funksjonalitet
dimensjonering
Lysinnslipp
Universalitet etc

Stedlig tilhørighet
Terrengtilpasning
Byggeskikk etc

Estetikk
Detaljering
Fargebruk etc.

Arkitektonisk kvalitet: 



RETNING OG AMBISJON

TOP-DOWN
FØRING

GJØRE TINGENE RIKTIG

STRATEGISKE FØRINGER
GJØRE RIKTIGE TING

Bærekraftig
Utvikling

Samordne areal- og 
transportplanlegging,

Konsentrere 
utbyggingen,

Fortette byggesonen,
Knutepunktutvikling,
Kompakt bykvalitet

?

BOTTOM UP LØSNINGER

Den prosjektbaserte 
byutviklingens 
kjennetegn: 



Teknisk standard
Konstruksjoner
Materialbruk etc.

Funksjonalitet
dimensjonering
Lysinnslipp
Universalitet etc

Stedlig tilhørighet
Terrengtilpasning
Byggeskikk etc

Estetikk
Detaljering
Fargebruk etc.

Arkitektonisk kvalitet: 

styre

forskrifter normer

Lokal arkitekturpolitikk

områderegulering

detaljregulering

GENERELLE KRAV

SPESIFIKKE (INDIVIDUELLE)
FORVENTNINGER
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ARKITEKTUR-
er ikke en særinteresse eller noe vi kan velge bort. 

Arkitektur er de fysisk bygde omgivelsene våre. 
De fysisk bygde omgivelsene er arkitektur



ARKITEKTUR-
er ikke en særinteresse eller noe vi kan velge bort. 

Arkitektur er de fysisk bygde omgivelsene våre. 
De fysisk bygde omgivelsene er arkitektur

Arkitekturen rommer minst seks ulike dimensjoner som 
påvirker arkitekturens kvalitative karakter. 

- Hvordan den ser ut (Den visuelle dimensjonen)
- Hvordan den oppleves (Den perseptuelle dimensjonen) 
- Hvordan den er utformet (Den morfologiske dimensjonen)
- Hvordan den brukes (Den funksjonelle dimensjonen)
- Hvem som bruker den (Den sosiale dimensjonen)
- At den eksisterer over tid (Den temporære dimensjonen)

Ref: Carmona, M., Heath, T., Tiesdell, S., & Oc, T. (2010). Public places, urban spaces: the dimensions of urban design. Routledge.



Hvordan kan vi sikre god arkitektur i reguleringsplanene?

1) Kunnskap og kompetanse om de eksisterende omgivelsene endringspotensiale
– for å kunne tolke hvordan omgivelsene kan bidra at forventningene innfris 
2) Regulere kun det nødvendige 
– ha mot til å holde muligheter åpne for ny innsikt gjennom prosjektutviklingen

3) Erfaring med formgiving
– god arkitektur utvikles ikke gjennom språket eller som politiske vedtak 





https://www.nmbu.no/ans/elin.borrud
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