
Visuelle kvaliteter i (regulerings)plansaker
1) Rammene: pbl, overordnete planer
2) Hvordan sikre visuelle kvaliteter?
3) Prinsipper i planer



1) Rammene
Plan- og bygningsloven 
§ 12-7.Bestemmelser i reguleringsplan

I reguleringsplan kan det i nødvendig utstrekning gis bestemmelser til arealformål og 
hensynssoner om følgende forhold:
1. grad av utnytting, utforming, herunder estetiske krav, og bruk av arealer, 

bygninger og anlegg i planområdet

• Volum 
• Plassering 
• Høyder
• Form
• Tilpasning til landskap, terreng og bygde omgivelser
• Materialbruk og fargevalg
• Kvalitet på fellesarealer
• Bebyggelsesmønster
• Fasadeutforming, vindusplassering

Bestemmelser skal brukes 
til forsvarlig og presis 
styring av utforming og 
bruk av arealer og bygg. 



1) Rammene

Overordnete planer stiller overordnete krav
Eksempler: 
Nye bygninger og anlegg, samt endringer av eksisterende, skal utformes i samspill med 
omgivelsenes karakter og form. Bebyggelsen skal ha bygningsformer, volumer og materialvalg 
tilpasset omgivelsene, skal fremme gode gate- og uterom, og ta vare på og utvikle eksisterende 
vegetasjon og landskapsbilde.

Kulturverdier i bebyggelsen skal ivaretas, både ved ombygginger og nybygging.

Bestemmelse 2.2 i kommuneplanens arealdel tidl. Drammen

Nye bygninger og anlegg, samt endring av eksisterende, skal utformes i samspill med omgivelsenes 
karakter, naturgitte forhold og de bygde omgivelsene.

Retningslinje 6.2 i kommuneplanens arealdel Svelvik

Rammer for 
reguleringsplaner og 
konkrete byggeprosjekter.

…hvordan rammene følges 
opp påvirkes av: 

 Stedsidentitet og 
stedlig særpreg

 Områdekarakter
 Kontekst og funksjon
 Kulturverdier



2) Hvordan sikre visuelle kvaliteter?

For å oppnå gode visuelle kvaliteter 
kreves mer enn planbestemmelser:  

• Estetisk idé, visjon eller intensjon 
som gjennomsyrer alle fasene i 
prosjektet

• Bruk av formingsfaglig kompetanse –
både under idéutvikling og 
detaljprosjektering

• Oppfølging og vilje til gjennomføring 
– både privat og offentlig



2) Hvordan sikre visuelle kvaliteter?

Hva er/skal reguleringsplaner: 
• Avklare forutsetningene for å gjennomføre 

byggeprosjekter

• Konkretisere overordnet arealdisponering
• Ha riktig avgrensning og detaljeringsnivå
• Involvere berørte myndigheter, interessenter og 

naboer

• Være realistiske og legge til rette for gjennomføring
• Være entydige, klare og uten innebygde 

målkonflikter

Reguleringsplaner 
balanserer mellom 
konkrete krav og fleksible 
rammer for nye 
byggeprosjekter. 

 Hensiktsmessige 
styringsrammer



3) Prinsipper i planer

Robuste detaljreguleringer som tar høyde 
for endringer over tid

• Prinsipielt styre de detaljene som er viktige for 
god utforming

• Vektlegge områdekarakter: hvordan ny 
bebyggelse skal virke sammen med 
omgivelsene 

• Vektlegge hva planforslaget/prosjektet gir til 
stedet: hvilke kvaliteter tilføres nærmiljøet, 
hva yter planen til sine omgivelser

Prinsipper for utforming
 Rammer for volum, skala 

og kvalitet i utformingen
 Fokus på hva ny 

bebyggelse gir tilbake til 
byen/stedet

 Sikre arkitektonisk 
mulighetsrom

 For detaljstyrt kan gi 
mange dispensasjoner
 For tidlig i prosessen
 Uheldig ressursbruk og 

gir lite forutsigbarhet



3) Prinsipper i planer

Den nye bebyggelsen skal gis en variert 
fasadeutforming som visuelt opprettholder det 
historiske inntrykket av en oppdelt eiendoms- og 
bygningsstruktur. 

Detaljregulering for Nedre Storgate 61 m.fl

Den nye bebyggelsen skal gis en variert 
fasadeutforming som visuelt opprettholder det 
historiske inntrykket av en oppdelt eiendoms- og 
bygningsstruktur.

Detaljregulering for Bragernes kvartal



3) Prinsipper i planer

Bebyggelsen skal utformes slik at det oppnås 
variasjon i arkitektonisk uttrykk mellom 
fasadene i de enkelte felt. Innenfor hvert felt 
skal bebyggelsen oppdeles i minst tre deler, 
hvorav minst to hovedvolumer med 
varierende byggehøyder og med et tydelig 
vertikalt uttrykk. Volum og fasader skal 
artikuleres i samsvar med byggets 
organisering og funksjonssammensetning, og 
slik at store monotone flater unngås. 

Detaljregulering for Doktor Hansteins
gate/Drammen stasjon

Foto: Terje Borud/BaneNor Eiendom
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