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Hva betyr dette i praksis for min og vår 
virksomhet
• Planlegger kan «bli med» i samordnings modellen sammen med de 

tekniske fagene.
• Konflikt nivåene mellom vertikalnivåene kan sjekkes ut i planleggingsfasen.
• Besparelser i prosjekter da en ser konflikter tidligere så en kan 

unngå/planlegge de bort konfliktene.
• Medvirknings prosesser kan bedres både mot offentlig myndigheter, 

politikere og publikum.
• Krever mer kunnskap fra de som tegner plankart og skriver bestemmelser .
• Flere og dyrere programvarer, dyrere maskiner for å takle data mengden.
• Detaljeringsgrad til en 3D plan for å være fleksibel nok til å takle 

detaljprosjektering!





Nytte med å 3D data på reguleringsplaner knyttet 
til infrastrukturplaner:

• Vertikalnivåer, mange «lag» i hvert vertikalnivå, bedre med volum for 
å få frem det enkelte formål. Forvirrende vertikalnivå kan forsvinne 
den dagen alt er i 3D.

• For byggesaksbehandling i kommunene, hva kan vi tillate ved i over og 
under infrastruktur anlegg, da spesielt anlegg under bakken.

• Andre aktører på infrastruktur, hva kan tillates på tilgrensede 
reguleringsplaner. 

• Kontroll på frihøyder, på det enkelte objekt og mot tilgrensende tiltak. 
• Konsekvensene av planlagt tiltak kommer tydeligere frem.



Hva skal til for å komme i gang

• Kunnskap om 3D teknologi hos planleggere
• Kunnskap om Arealplanleggerens behov hos fagmiljøet BIM
• Programvare, til produksjon og presentasjon
• Standarder for utveksling og leveranser
• Presentasjons metoder – En standard fremstilling
• Kursing av Arealplanleggere
• Dataflyt – KMD komme med retningslinjer og krav
• En hjelp til å komme over dørterskelen til 3D verden
• Bedre infrastruktur internt i selskapene for å takle store datamengder



Hva bør neste steg være

• Få ferdig SOSI 5.0
• Få alle programvare leverandørene med
• Datagrunnlag i 3D, mange fag 

tilrettelegge for datainnsamling i 3D
• Gratis programvare, så alle kan se på 

resultat filene
• Leveranse til kommunene må 

standardiseres
• KMD – Krav og retningslinjer
• Terrengmodeller – regler på hvordan de 

skal leveres



Romlig plan:
• Hvor stor areal kan bebygges?
• Hvor høyt kan bygget være?
• Hvor lang ned i bakken kan bygget gå?

• Bestemmeleområde - #91 

• Sikringssoner – drikkevann (H1xx)
• Støysoner – støy (H2xx)
• Fareområder –høyspent, flom, skred (H3xx)
• Infrastrukturs sone – Rekkefølgekrav infrastruktur og grøntområder 

(H4xx)
• Hensynssone – Landbruk, kultur (H5xx)
• Båndlagte områder – Etter annet lovverk (H7xx)
• Gjennomføringssone (H8xx)
• Detaljeringssone – Reguleringsplan skal fortsatt gjelde (H9xx)

Mulighetsrom, 
maks utnyttelse

Hensynsrom, alle 
må med



Utforming av 
plandokumenter i 3D
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ROS analyse i 3D?
- Flom/overvann
- Geoteknikk
- Geologi
- Støy
Undersøkelser i plan eller 
rekkefølgekrav?

Ytre miljøplan, annet 
lovverk

Infrastruktur
- Sikringssoner

- frihøyde

Naturmangfold
- Ørretbekker

- Viltunder/overganger

Kulturminner
- Annet lovverk

Gravlund 
- Annet lovverkLandskap

- støyvoller, regulert 
terreng
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Plantema Terreng/kartgrunnlag+



Eik – Under forskrift H720 på VN2 og tunnel 
på VN1

Eik med rotsone 2D, på 
VN2

Eik med rotsone 3D og stilt sammen med naboplan i 
VN1. Rød sone under terreng viser konfliktområde, 
der rotsonen går i jernbane formål på VN1.



EgdePlan takker for 
seg
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