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Pilotprosjektet reguleringsplaner i 3D

Bærum kommune inngikk avtale med Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD) om å pilotere utarbeidelse av 
reguleringsplaner i 3D («3D-plankart»)
Basert på forslag til SOSI Plan versjon 5 som inkluderer byggegrenser i 3D

3 delområder i prosjektet:
• Romlige reguleringsplaner på juridisk form (mulighetsrom/handlingsrom) 
• Volummodeller (standardisering av volumstudier av planlagt bebyggelse) 
• Digitaliserte planbestemmelser (stedfesting av bestemmelser)  



Byggegrenser i 3D

Bærum kommune testet flere metoder og flere forskjellige planer for å 
vise byggegrenser i 3D

De forskjellige metodene har sine fordeler og ulemper

Bærum kommune har testet SketchUp, Focus Arealplan/InfraWorks, 
CityPlanner og ArcGIS



Fordeler
- Lett å se at det er et utkast
- Byggets plassering vil ikke avvike fra modellen
- Realistisk bilde på hvordan planen påvirker omgivelsene
- Enkelt å ta av/på detaljer som trær/hus etc

Ulemper
- Tidkrevende å lage i SketchUp
- Trenger enkle modeller av bygget (ikke BIM)
- Lite slingringsrom for byggets plassering
- Mangler data fra nabokommunen



Fordeler
- Lett å vise fordeling mellom
bolig og tjenesteyting og se 
hvordan de to formålene virker 
sammen
- Fordelingen er både 

horisontal og vertikal

Ulemper
- Viser ytre bygningslinjer 

(utvendig trapper og 
balkonger)

- 3D volumet er større enn 
bygningene vil bli, fremstår 
som et massivt bygg

- Ikke rom for å flytte 
bygningene

- Krever enormt mye 
forarbeid (byggesak)



Fordeler
- Enkelt å visualisere 

bestemmelser 
(utforming)

- Forenkler tolkningen av 
planen

Ulemper
- Krever detaljerte 

tegninger og 
volummodeller

- Hvordan håndtere 
endringer?



Fordeler
- Enkelt å vise planer i 

vertikalnivå 2 og 3 
samtidig

- Bruk av laserdata gir 
nøyaktige data av 
skog og vegetasjon

Ulemper
- Det er veldig vanskelig å 

lage gode volummodeller 
som tilfredsstiller tekniske 
krav



Fordeler
- Gir et godt bilde på hva det er som ligger 
under bakken og som man må ta hensyn til

Ulemper
- Vanskelig å se vertikalnivå 1 sammen 

med vertikalnivå 2 og 3
- Skravur er vanskelig å forstå, trenger 

nye tegneregler



Planer i 3D

Fordeler

- Enklere å tolke planer 

- Enkelte hensyn/bestemmelser er enklere å visualisere i 3D enn på et vanlig plankart

- Enklere å se planens påvirkning på omgivelsene



Planer i 3D

Ulemper

- Det er veldig tungt og tidkrevende å jobbe med 3D

- Krever høy kompetanse hos saksbehandler

- 3D kan manipuleres

- Programvareleverandørene bruker vidvinkel, noe som gjør at terrenget virker lavere 
enn det faktisk er

- Det blir mer fokus på detaljer

- Er kartgrunnlaget godt nok?



Er planer i 3D en forbedring av planprosessen



Er planer i 3D en forbedring av planprosessen

Tja?
Trenger en god standard
Trenger nye tegneregler
Trenger økt kompetanse
Trenger en forvaltningsløsning for 3D data



Planer i 3D

Takk for oppmerksomheten!

Hilde Sørlie
hilde.sorlie@baerum.kommune.no


