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Den fysiske virkeligheten vi lever i er 3-dimensjonal (minst)

Hvorfor i all verden skal da planer for vår framtidige fysiske 
virkelighet være to-dimensjonale???

For folk flest er de like ubegripelige som om foredragstittelen 
var vist slik:
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Vi bør omsider ta inn over oss at det å presentere modeller 

av vår virkelige verden som 2-D presentasjoner i form av 

kart og plantegninger er en abstraksjon som få evner å 

forså.

I gamledager var kart og plantegninger de metodene vi 

hadde til rådighet, så da hadde vi ikke noe valg.

Gamledager er for lengst over!!!

Det finnes ikke et eneste fornuftig argument for at vi i 

2018/2019 fremdeles kan slippe unna med å presentere 

planer og byggesaker som 2D situasjonskart og 

plantegninger.



For folk flest er investering i bolig og hytte de to største 
investeringen vi gjør i livet.

Disse investeringene skal vi da altså gjøre på grunnlag av 
ubegripelige planer, i demokratiets og regelhelvetes navn?

Det er bare tre ting som er viktig å forstå:
1. Hvordan blir mitt prosjekt seende ut?
2. Hvordan blir naboomgivelsene seende ut?
3. Hva kommer det til å koste?

Alle disse tre spørsmåla vil jeg gjerne ha svar på før jeg setter i 
gang.

Jostein Sageie

Sageie Consulting AS



Jostein Sageie

Sageie Consulting AS

For utbygging av nasjonal infrastruktur som veg, 

jernbane, nasjonale bygg etc. er kostnadene 

formidable.

På dette nivået har man, i alle fall i noen grad, en 

strategi for at planer og prosjekteringer skal være 

digitale og 3-dimmensjonale.

Dette av flere grunner, men de viktigste er reduserte 

prosjekteringskostnader,  kvalitetsheving ved å 

avdekke feil på prosjekteringsstadiet og mere 

forståelige planer for politikere.

BIM og tegningsløse prosjekter er ikke bare fyndord 

lenger men en realitet.
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Når Statsbygg krever BIM for sine prosjekter, hvorfor 

skal da norske kommuner være førnøyde med 

plantegninger og situasjonskart i 2D ??



Det foregår nå diskusjoner om romlige reguleringsplaner og 
digitale bestemmelser.

https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/pblarrangementer/2018-seminar-om-romlige-reguleringsplaner-og-digitale-bestemmelser/id2619530/

-



Det er alltid en utfordring å ivareta to hensyn på reguleringsplanstadiet.

1.  Gi fleksibilitet for å imøtekomme den enkelte byggherres ønsker

2. Gi forutsigbarhet til de som etablere seg i en tidlig fase av utbyggingen

Jeg ønsker meg det slik at jeg kan plassere min BIM på min tomt og så simulere hvordan nabotomtene ser ut sett 
fra min stue eller veranda ☺



Hvordan kan en reguleringsplan i 3D se ut?







Dette er min hyttesøknad for 6 år siden. Det tok 2 timer og 14 minutter å lage den.



Slik bør trolig en fremtidig «som bygget 3D-reguleringsplan» se ut og bli oppdatert 

kontinuerlig. Den viser faktiske omsøkte bygninger og tomtebearbeidinger



Her har vi reguleringsplanen som kan draperes over oppdatert ortofoto fra 

droneopptak og ajourføres med noen ukers mellomrom for en overkommelig kostnad.



Samme området som forrige slide men med oppdatert ortofoto og nye 

byggeprosjekter

Dette bør ikke bare være eksempler på et foredrag 
som dette, men gjeldene dagens kommunal praksis



Oppdatering av «som bygget» reguleringsplan er helt vesentlig og kan gjøres flere måter

Systematisk lagring av omsøkte bygg som BIMer
Droneopptak med LIDAR eller fotogrammetri
Terrestrisk skanning kombinert med dronekartlegging



Takk for meg

Takk 
for meg
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