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• Ny by ny flyplass

• eByggesak

• ByLaB

• Liten innblikk på digitalisering i 
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1. Luftforsvaret forlater

2. Ny rullebane skal bygges
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Det er nå det begynner…



En historisk planoppgave!



Områderegulering av ny sivil lufthavn

• Avinor har bedt kommunen om en områdereguleringsplan

– Kommunens egen plan

– Nødvendig detaljering

– Avinor bidrar med grunnlagsmateriale

• Gjennomføringsplan

– Forberedende arbeid og offisiell planoppstart 2017

– Vedtatt områdeplan sommer 2019

– Ny sivil lufthavn 2024-2026



Kommunedelplan for ny bydel

• Overordnet arealplan for hele bydelen

• Planprosess i 4-5 år

– Fase 1: Kunnskapsinnhenting

– Fase 2: Kartlegging av behov

– Fase 3: Utforming av plandokumenter

• Utarbeiding av overordnende visjoner og mål for planlegging



«Sammen  skaper vi verdens smarteste 
by, når vi bygger ny flyplass»
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The Research Centre on Zero Emission 
Neighbourhoods in Smart Cities – ZEN

Vision
To realize sustainable 
neighbourhoods with zero 
greenhouse gas emissions



ART 07/DRIVERS – test ing av førerløs 

transport i  Bodø



SMART???

Digitalisering av Teknisk avdeling – Helhetlig byplanlegging 

i Bodø kommune

Bakgrunn  «Ny by – ny flyplass» 

• nullutslipps by (Zero Emission Neighborhoods) – ZEN

• Etter initiativ fra NHO Nordland er det etablert en tenketank

• Utbygging av en ny bydel vil tidligst starte i 2025. 

• Etableringen av et eget Smart Bodø prosjekt skal ta dette 

videre slik at de i fremtiden kan omtale seg å bo i en av 

verdens smarteste byer.



Behov for bedre verktøy

• I Bodø kommune startet arbeidet med digitalisering i 

forbindelse med digitalisering av byggesak i 2016 og 2017. 

• ZEN 

• eByggesak-prosjektet, pilot med Evry. 

• samarbeid med KS, KMD, Sintef, NTNU, Microsoft, Evry, 

Atea, Norkart, Kartverket, Urbanetic og Redpill Group, for å 

utvikle neste generasjons plan, bygg og geodataløsninger. 

• Kommunen jobber også med digitalisering av drift og 

forvaltningstjenester hvor datagrunnlaget benyttes av andre 

tjenester. 

• Kommunen ser nå på digitalisering av hele teknisk avdeling 

som en naturlig utvidelse av digitalisering av eByggeSak-

prosjektet.

• Sky-tjenester



Visjon

eByggesak - digitalt førstevalg 

Vil gi oss:

– Helhetlig tilnærming til våre kunder 

– Muligheten for å gi kundene meget god service 

– Muligheten til å gi kundene hurtigere svar enn forventet

– Muligheten for å gi kundene suveren kvalitet

– Innsparingspotensiale og frigjøring og omdisponering av ressurser



Pilot i Evrys eByggesak

– Fagsystem, ikke sakssytem

– Kongsbergregionen – testing pilot i 2 kommuner. I løpet 

av året 7 kommuner 

• Hjartdal har gått over til produksjon

– Bodø kommune vil være i gang med systemet i midten av 

februar etter planen

– Forenkling for:

o Innbyggerne

o Lokalt næringsliv 

o Egne saksbehandlere

- Forutsetning til at vi lykkes med slike prosjekter er at 

bakgrunnsdata er av god kvalitet og pålitelig for å kunne 

ta riktige beslutninger



DOK – Det Offentlige Kartgrunnlaget

• Bodø kommune har nettopp gått over til Sentral lagring av 

FKB data.

• Vi har også levert alle plankart til Geosynkronisering som 

iverksettes i løpet av denne uka.

• Det konsentreres deretter kvalitetssikring av lokale og 

sentrale kartdata som etter hvert skal danne Det Offentlige 

Kartgrunnlaget for Bodø.

• Dette er viktig arbeid at eByggesak og etter hvert andre 

prosjekter og systemer kan dra nytte ut av gode geodata og 

registerinformasjon.



Pilot i Fabric







Visjon om samhandling i virtuell modell over 

Bodø for fremtidig hjelpeverktøy for 

byplanlegging



BylaB
Hva kan en BylaB være?







Digitalisering av reguleringsbestemelse

• 118 planbestemmelser har blitt analysert og systematisert i et 

Excel dokument. 

• Vi har brukt anbefalt standardisert mal fra KMD for å sortere 

bestemmelsene. Malen er inndelt i 7 kapitler:

– 1. Planens hensikt

– 2. Fellesbestemmelser for hele planområdet

– 3. Krav om detaljregulering

– 4. Bestemmelser til arealformål

– 5. Bestemmelser til hensynssoner

– 6. Bestemmelser til bestemmelsesområder

– 7. Rekkefølgebestemmelser



Foreløpig datamodell

7 Hovedkapitler

• 20 Underkapitler

• 53 emner

• 33 underemner













Reguleringsbestemmelser for 

Langskjæret



3D reguleringsplan versjon 1.0 i Hololens



Mastergrad i 3D reguleringsplaner- Andreas P. 

Lorentzen

• Oppgavens problemstilling er definert slik:

Implementering av 3D arealplaner i Norge vil innebære betydelige 

endringer i både hvordan arealplaner brukes og hvordan de utformes. 

Det vil også ha stor innvirkning på programvare og gir muligheten for 

mer automatisering av prosessen. Det er i oppgaven valgt å fokusere 

på muligheter og problemer ved en slik implementering. Et par sentrale 

tema vil bli prøvd å besvares;

1. Hvilke bransjer vil ha mest nytte av en 3D reguleringsplaner, 

og hvor ser de for seg de er mest nyttig.

2. Hvilke muligheter og hindringer finnes i 3D 

reguleringsplaner?

3. Hvordan beskrive mulighetsrommet i 3D arealplaner

4. Forholdet mellom 2D og 3D reguleringsplaner. 

- Implementering (programvare, opplæring, krav til geografisk 

data etc.)



HoloLens demo

• .\20171124_054640_HoloLens.mp4

20171124_054640_HoloLens.mp4


Takk for oppmerksomheten!

Takk for oppmerksomheten!


