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Link til 3D modeller:
https://sketchfab.com/andreas.p.lorentzen/collections/master-thesis

https://sketchfab.com/andreas.p.lorentzen/collections/master-thesis


(Veldig) kort om meg

Utdannelse (NTNU og UNIS)
2009 – 2013: Teknisk kybernetikk (avbrutt)

2012 – 2016: Teknisk ressursgeologi (Integrert mastergrad)

2016 – 2018: Fysisk planlegging (Mastergrad)

Arbeidserfaring
Pre 2016: Diverse sommerjobber (Norsk stein, Sibelco Nordic, 
DNT, SINTEF)

2015 – nå: NTNU, Foreleser i GIS

2016 – 2018: Promin AS

2017: Byplan, Bodø kommune

2018 - Nå: COWI, avdeling bergen



Hva vil det innebære å innføre tredimensjonale 
reguleringsplaner i Norge, og hvor er vi i dag?



Hva vil det innebære å innføre tredimensjonale 
reguleringsplaner i Norge, og hvor er vi i dag?

1. Muligheter og utfordringer
1. Hvilke muligheter og utfordringer ser de ulike interessentene ved bruk av tredimensjonale reguleringsplaner?
2. Hvilke muligheter finnes for å effektivisere byggesaksprosessen ved å implementere tredimensjonale reguleringsplaner?

2. Beskrivelse av mulighetsrommet
3. Hvilke deler av mulighetsrommet kan implementeres som geometrier, og hvilke er mest hensiktsmessig?
4. Hvordan kan man implementere begrensinger som ikke har geografisk utstrekning, eksempelvis i en tredimensjonal 

reguleringsplan?
5. Hvordan skal de ulike elementene i reguleringsplanen presenteres, og hvilke muligheter finnes for å øke forståelsen av 

reguleringsplanen?

3. Forholdet mellom reguleringsplaner i 3D
6. På hvilket nivå i planhierarkiet skal man ta i bruk 3D i reguleringsplaner?
7. Hvordan vil 3D påvirke forholdet mellom reguleringsplaner, og hvilken innvirkning har 3D på behovet for vertikalnivå og lag?
8. Skal det være et krav om at alt volum skal reguleres?

4. Tekniske aspekter ved implementering
9. Hvordan ligger de ulike programvare-tilbyderne an i forhold til implementering av 3Dreguleringsplaner?
10. Hvilke krav vil bli stilt til grunnlagsdata?
11. Hvordan vil opplæringen innen produksjon og bruk av tredimensjonale reguleringsplaner være?
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Metodesett

Litteraturstudie
Forskning
Nyheter

3 Case
Bodø - Torget
Moss – Ny jernbanelinje
Rønningen – Nye Gapahuker (DNT)

12 intervjuobjekt
Programvare
Infrastruktur
Kommuner
Konsulenter



Tidligere arbeider

Masteroppgaver
Vesøen (2013)

Høiland (2016)

Vitenskapelige artikler/ bøker
Think Deep: Planning, develpopment
and use of underground spaces in cities
(2015)



Pågående arbeider

• KMD

• Bygg 21

• ePlanSak og eByggeSak

• THINK DEEP (ITACUS)
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Hva løser 3D?
Vertikalnivåer og nivåer

Høyder

Visualisering

Medvirkning?



https://sketchfab.com/models/ea47b238fdbc4f628dae9ed13edd5b76

https://sketchfab.com/models/ea47b238fdbc4f628dae9ed13edd5b76






3D og Byggesak
Parametriske reguleringsplaner

Automatisering







Automatisering

• Planer som er innenfor kan automatisk godkjennes
• Garasjer og andre enklere byggesaker

• Kan testes i forkant

• Frigir tid for saksbehandlere for mer avanserte spørsmål
• Arkitektur

• Dispensasjoner

• Mer givende jobb



Presentasjon og implementasjon
Entydig

Informativt

Demokratisk





Hvordan geometri?









Brennvidde (18,50,100mm)



Analyser

• Sol/ skygge

• Støy

• høyder, menneskelig skala
• Detaljer?

• Bygg-analyse. 
• City Engien etc.?



Presentasjon og implementering

• Ulike elementer kan implementeres med forskjellig geometri.
• Forskjell mellom hva som er hensiktsmessig for visning og 

• Forskjell mellom hva som blir implementert i 3D og hvordan 
elementene blir presentert.

• Må avklares hva som skal vises for å få en rettferdig, demokratisk 
framstilling.
• Bakgrunn/ omgivelser
• Brennvidde
• Farger, transparens etc.



Tekniske aspekter
Produksjon = Mer tidkrevende og avansert

Forvaltning = mer komplisert

Hvordan signere?

Hvordan vise?



Automatisk generering 





Datagrunnlag…



Forvaltning

• Utfordrende

• Ikke noen piloter

• Kan bli store problemer



Hvor mye 3D skal 
implementeres?



Hvor mye 3D skal implementeres?

• Avhengig av:
• Element

• Byggesak

• Produksjon

• Presentasjon

• Forvaltning

• Trenger flere pilot-prosjekter



Hvor mye 3D skal implementeres?



Spørsmål?



Takk for meg
Spørsmål, eller masteroppgaven, kontakt meg på ADLR@COWI.com, 

Huk tak i meg utover dagen,

Eller på linkedin.com/in/andreas-p-lorentzen/

mailto:ADLR@COWI.com
https://www.linkedin.com/in/andreas-p-lorentzen/


Ønsker du masteroppgaven?

Link til 3D modeller:
https://sketchfab.com/andreas.p.lorentzen/collections/master-thesis

https://www.dropbox.com/sh/pe13bdjri4afu3m/AAAhN8ITzV9ceT1XiHcXl8DDa?dl=0

https://sketchfab.com/andreas.p.lorentzen/collections/master-thesis
https://www.dropbox.com/sh/pe13bdjri4afu3m/AAAhN8ITzV9ceT1XiHcXl8DDa?dl=0


Takk til:


