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Digital plan- og byggesaksprosess

• Alt henger sammen med alt

• Sentrale føringer KMD - KS – DiBK
• Nasjonal mal for reguleringsbestemmelser
• Byggegrenser i 3D, romlige reguleringsplaner
• Ny Bygglett demonstrator
• Fellestjeneste bygg
• eByggeSak – ePlanSak – eKostra - eMatrikkel
• GeoLett

• Utfordringer

• Lokal tilnærming



Hele verdikjeden må omstilles for å hente ut gevinstene
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Digitale romlige  reguleringsplaner

To hovedmål

Behov for bedre planlegging i  flere retninger 

(volumer) og  nivåer, spesielt i byområder

–over, på og under bakken

Enklere avsjekk av bestemmelser i en byggesak

–for alle parter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet



Kommunal- og moderniseringsdepartementet



Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Arealplanstandard

Innfører betegnelsen

handlingsrom / mulighetsrom = Synliggjøring av

byggegrenser i 3 dimensjoner

•Bestemmelsesområder, sikringssoner og hensynssoner  

kan modelleres som volum.

•Erstatter verbale beskrivelser av byggegrenser i høyde



Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Pilotering romlige reguleringsplaner

Pilotering - romlige reguleringsplaner og digitale 

bestemmelser

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterte 

høsten 2017 kommuner, forslagstillere og plankonsulenter 

til å bidra med innspill basert på konkrete erfaringer til 

videre konkretisering, veiledning og mulig 

regelverksendringer. 

https://www.regjeringen.no/no/dep/kmd/id504/




Nasjonal mal for 

reguleringsbestemmelser



Ønsker noe mer!

Hva sier planbestemmelsene 
om området her?

Datamodell for 

reguleringsbestemmelser





1304.12.2018



1404.12.2018



1504.12.2018



Fellestjenester BYGG - byggesøknad til byggetillatelse



Krav til BIM/IFC for byggesøknad/saksbehandling

– Validering av BIM/IFC til bruk for
ramme/ett trinn og igangsetting

• Krav til tegninger

• Koordinatfestet tiltak

• Overføring av nye/endrede arealer til søknad

• Identifikasjon av etasjer og bruksenheter

– Mer info - https://dibk-
utvikling.atlassian.net/wiki/display/FB/B  
IM+i+byggesak
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https://dibk-utvikling.atlassian.net/wiki/display/FB/BIM+i+byggesak


eByggesak – saksbehandlingssystem for 
kommunene

• Kravspesifikasjon for 
saksbehandlingssystem

• Utviklet av KS i samarbeid med 
kommunene, DiBK, Kartverket og SSB

• Styrke kommunene som bestillere

• Hyllevare og «skyløsninger»

• «Like» system gir likere saksbehandling



Målbilde - ePlanSak



ePlanSak – Nasjonal produktspesifikasjon

• Kravspesifikasjon - fagsystem for digital 
plansaksbehandling– nasjonal 
produktspesifikasjon

• Utviklet av KS i samarbeid med 
fagressurser fra kommunene, KMD, DiBK
og Kartverket

• Styrke kommunene som bestillere

• Hyllevare og «skyløsninger»

• «Like» system gir likere 
saksbesbehandling







Arbeidsflaten til
saksbehandler

Standardiserte
saksbehandlings-
prosesser og milepæler

Løsriving av
saksbehandling
fra arkiv

Innhenting og gjenbruk
av informasjon

Rapportering og
styrings- informasjon

• Fokus på

vesentlig

informasjon

• Løsrevet fra

arkivstruktur

• Milepæler og

sjekklister

• Beslutnings-støtte

Arbeidsflaten – fokus på saksbehandleren og beslutningsstøtte



Samarbeidsprosjekt mellom KS og 
SSB

24

eKOSTRA
«Høsting» av data fra 
fremtidens plan- og 
byggesaksprosess



Arbeidsflaten til 
saksbehandler

Standardiserte 
saksbehandlings-
prosesser og 
milepæler

Løsriving av
saksbehandling
fra arkiv

Innhenting og 
gjenbruk av 
informasjon

Rapportering og
styrings-
informasjon

Kjempeutfordring!

Tilgang til relevante data som 
tjenester i plan- og 
byggesaksprosessen...



https://kart5.nois.no/trondheim/?layout=trondheim&scale=446&east=568549.9522664&north=7033138.65485388&poiSRS=EPSG:32632&mode=&DisplayFlags=OPBAGLBJPPPFIPPPLLHPPPPPJAAPLPPPDLHIPPAOAIDAMPPPPPPPPPPBAMPPNFPPPPPPDMPPPPPPBOPPPPPPPPPPPPAAAAOPPPPPBAAAAGOPBAAPPPPPBAAACPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPNPPPPPPPPPPPPPJPPPPNMDPPPPPPPHAAAAAAEAOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPHDAAAAAIPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPDDMPDPPPOHPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPHPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLPPLMLIPPPPPPPLPPPLI&ThemeFlags=AGNFHCPHPABIAABBAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAA


Prosjektet Plan- og geodata til selvbetjening -
GeoLett

– Prosjektet er et samarbeidsprosjekt
mellom

• DiBK

• KS

• Kartverket

• KMD

– Delfinansiert via Medfinansierings-
ordningen til DIFI
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Sentrale aktiviteter i prosjektet

• Utvikle metodikk for å heve  
datakvaliteten for selvbetjening i  
byggesaksprosessen

• Tilrettelegge for effektiv deling av
informasjon

• Utvikle og tilby tiltakspakker tilpasset  
ulike kommuners behov
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Hva skal dette bidra til?

Etablere digital  ”beste praksis” som gir

• Komplette og korrekte søknader med  
riktig informasjon, tilpasset den  
enkelte brukergruppe

• Sikrere og forenklet saksbehandling

• Kostnadsbesparelser og økt kvalitet

• Lavere byggekostnader

10



• GeoNorge.no

• Felles 

datakatalog



Hva skjer videre...?

• 3D plan

• Digitale bestemmelser mål: årsskiftet 18/19

• Eksempelsamling

• Planregister – ny produktspesifikasjon kommer 
(som en konsekvens av SOSI Plan 5)

• Volummodeller

• Produktspesifikasjon for ”planinformasjon”

• Ny demonstrator GeoLett - fremtidens arealplaner og planregister

• Medvirkning / samhandling / plandialog



Takk for oppmerksomheten

heidi.liv.tomren@arendal.kommune.no




