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Skole: 

2 år Økologi og Naturressurser i Bø

Bachelor i Geomatikk på Ås

Erfaring: 

1,5 år som trainee i Tekniske Tjenester Romerike Traineprogram

5,5 år som GIS Ansvalig i Enebakk kommune

1 år i Geodata As

Ofte brukte verktøy:

FME, PyCharm, ArcGIS Pro, ffmpeg, VS Studio, Conda, Spyder, PostgreSQL, 

PostGIS, Jupyter Notebook, cmd, Git bash, nmap, teams, WS, paint og Snipping tool …

Interesser:

Data IT, Sikkerhet, Raspberry-/Orange Pi, ESP8266 MicroPython, Linux, Unreal Engine
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Tema



1) Gjennom utprøving av ulike konsepter for å danne 3D handlingsrom, 

beskriv utfordringer og gi anbefalinger til hvordan handlingsrom for 

byggetiltak kan lages maskinelt fra eksisterende arealplaner.

2) Beskriv utfordringer og mulige løsninger for å utføre maskinell 

beregning av utnyttelsesgrad for eiendommer.

Problemstillinger



• Skedsmo sin plandatabase som kasus

• Handlingsrom - Utprøving med FME og ArcGIS Pro

• Utnyttelsesgrad – FME og en del teoretiske betraktninger

• Mange forenklinger

• En god del er ikke verifisert gjennom testing

Metode - overordnet



• Danne grunnriss for handlingsrom fra juridiske grenser, plan- og 

formålsflater og eiendomsgrenser i FME

• Koble byggehøyder i regneark mot grunnrissene

• Transformere byggehøyder i m.o.h. til byggehøyder over terreng

• Lage volumer i FME eller ArcGIS Pro   

Bygging av handlingsrom 



Danne grunnriss for handlingsrom



• Simple byggegrenser som danner hele polygoner

• Byggegrenser som krysser formålsflater

• Byggegrenser med komplekse mønstre

• Byggegrenser med overlappende komplekse mønstre i flere plan

Mønstre i byggegrensene



Simple polygoner



Kryssende byggegrenser



Komplekse mønstre



1. Prøve å danne polygoner direkte fra juridiske linjer

2. Forleng linjer med X (cm|m), splitt overlappende linjer i knutepunkt, 

behold kun innerste del av forlengelser hvis splittet, ellers forkast 

forlengelsen.

3. Snapp nærliggende endepunkter innenfor X (cm|m)

4. Juridiske linjer som ikke flatedannes, snappes til arealformålslinjer, 

eller allerede polygoniserte flater.

5. Filtrer vekk uønskede polygoner

Metode for polygonisering



Før og etter polygonisering



Før og etter filtrering av polygoner etter form



Regneark med byggehøyder



• Normalisere feltnavn verdier

• Koble byggehøydene til flate med feltnavn som koblingsnøkkel

• Beregne gjennomsnittsplanert terreng

• Ekstraher flatene med koblet høydeverdi

Preparere datagrunnlag for kobling til areal



Resultat av kobling 

<- Resultat Geodata

Fasit fra Lillestrøm overlagt Geodatas Resultat ->



Grovt resultat av kobling mot hele basen



• I områder med større bygninger der de juridiske linjene danner et 

komplisert mønster, klarte vi ikke å få prosessen å lage korrekte 

grunnriss for handlingsrom innenfor prosjektets ramme.

• I områder med eneboliger og rekkehus fungerer prosessen bedre. 

• Vi har god tro på at den maskinelle prosessen kan forbedres ved 

ytterligere uttesting i vanskelige områder!

Erfaringer og resultater for handlingsrom



• Bruk parametere eller konfigurasjonstabeller i den maskinelle 

prosessen for å ta høyde for konsistente forskjeller mellom 

planområder. Kan være vanskelig å automatisere valg av riktige 

parametere.

• Eiendomsteiger bør være skilt ut og klargjort før en prosess. 

• En maskinell prosess bør lage grunnriss for handlingsrom lokalt for en 

eiendomsteig av gangen.

Anbefalinger til generering av handlingsrom 



• Byggehøyder må være tilgjengelig på en strukturert form slik at de 

kan kobles mot planområder.

• Volum for handlingsrom kan dannes når klienten behandler et 

spesifikt nybygg, tilbygg eller endring av eksisterende bygg.

• Eller at disse dannes først og kvalitetskontrollers, hvor klienten så  

filtrerer handlingsrommene ut ifra parametere i byggesøknaden.

Anbefalinger til generering av handlingsrom 



• Hva er den virkelige utnyttelsesgraden for eiendommen slik den er 

bebygd i dag?

• Hvor mye kan bygges ut i tillegg innenfor tillatt utnyttelsesgrad?

Beregne utnyttelsesgrad



Utfordring mange typer utnyttelsesgrad



• Arealplan

• Matrikkel Bygg

• FKB Veinett

Datakilder vurdert for beregning av utnyttelsesgrad

• Arealplan

• FKB Bygning

• FKB Tiltak

• Matrikkel Bygg

• FKB BygnAnlegg

• FKB Vei

• Flybilder

U-grad BYA



• Beregning av utnyttelses arealet som skal legges til grunn

• Benytter matrikkel bygg data for BRA

• Summerer all BRA innenfor en Eiendom

• Beregn maks tillatt, og trekk ifra dagens matrikkel BRA

• Definisjon Utnyttingsgrad – forholdet mellom brutto golvareal
i bebyggelse og brutto grunnareal inklusive halvparten av tilstøtende 
veg, bane, plass, park, vann eller elv, maksimalt 10,0 m

• Formel U = 
𝐵𝑅𝐴

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙𝑓𝑜𝑟𝑚å𝑙 𝑏𝑦𝑔𝑔 + 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑙 𝑚𝑖𝑑𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒 𝑣𝑒𝑖, 𝑣𝑎𝑛𝑛, 𝑝𝑎𝑟𝑘,𝑣𝑎𝑛𝑛 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑒𝑙𝑣 𝑚𝑎𝑘𝑠(10𝑚 𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟)

Case beregning a U-grad



Automatisk beregning av u-grad

Areal Eiendom: 728 m²

Areal Bolig: 174 m²

Ugrad: 0.25

Beregnet areal: 1119

1119 * 0,25 = 279

Total tillatt utnyttet: 279 m²

279 – 174 = 105

Areal overskudd: 105 m² 



Parkeringsarealer fra AnnetVegarealAvgrensning



Parkeringsarealer fra flybilder



• De juridiske byggegrensene er topologisk kvalitets kontrollert på lik 

linje med formålsgrenser, eventuelt komplementert med et nytt sosi-

objekt for handlingsrom.

• Planbestemmelser utarbeides på databasenivå, med direktekobling 

til kartobjekter. 

• Ved bestemmelsesreferanser til andre kartbaser, bør kartbasene 

inneholde den informasjonen som det refereres til. Og det må være 

en del av forvaltningsområde til de respektive geodata avdelinger. 

Anbefalinger til plan



• Det kan se ut som om virkelig utnyttelsesgrad kan beregnes av en 

maskinell prosess i forkant av forespørsler fra klienter.

• Krav til parkeringsarealer må være tilgjengelig på en strukturert form 

slik at de kan kobles mot planområder.

• Aktuell utnyttelsesgrad må beregnes på forespørsel fra klient med 

arealverdier for byggetiltaket som parametere.

Resultater og anbefalinger utnyttelsesgrad



Takk for meg!

Paal Pedersen


