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Bakgrunn:
DRMA har på vegne avTordenskiolds gate Drammen AS sendt inn planinitiativ for oppstart av
planarbeid for Tordenskiolds gate 2, gnr 110 bnr 815. I planinitiativet er det beskrevet at hensikten med
planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse med næringsformål/offentlige funksjoner på plan 1.

1. Planforutsetninger



 

 

1.1 Planstatus 
Gjeldende planer ligger tilgjengelige på kommunens nettsted. Se: www.drammen.kommune.no  
under Arealplan, kart og geodata > Planstatus for din eiendom. Dette gjelder kommuneplanen, 
kommunedelplaner og reguleringsplaner. 
 

1.2 Plantype 
Planadministrasjonen anbefaler at det kan settes i gang arbeid med en: 
X Detaljregulering 

☐ Reguleringsendring 

☐ Områderegulering 
 

1.3 Planens avgrensing 
Mot sørvest skal planavgrensningen følge avgrensningen for Detaljregulering for FV/RV 282, 
Bjørnstjerne Bjørnsons gate. Parsell Jernbanegata –Telthusgata, slik at areal regulert til vegaareal 
(annen veggrunn) ikke berøres av planarbeidet. Mot Tordenskiolds gate anbefales det at 
planavgrensningen følger innerkant av fortau, som vist på skissen under med rød stiplet linje.  
 

 
 
Endelig planavgrensning må beskrives i planbeskrivelsen. Det gjelder også avgrensing mot/i 
tilgrensende veier. 
 
1.4 Planens navn  
Ved varsel om oppstart av planarbeid, og i det videre planarbeidet, skal følgende navn benyttes: 
«Detaljregulering for Tordenskiolds gate 2»  
 
1.5 Forholdet til kommuneplanen og kommunedelplan for Drammen sentrum 
Planinitiativet samsvarer i hovedsak med kommuneplanens arealdel med bestemmelser. Det er avvik 
når det gjelder byggehøyder, da kommuneplanen åpner for å vurdere høyder over 37 meter for 
hotell, mens prosjektet, med høyde 51 meter er planlagt hovedsakelig med boliger.  
 
Planinitiativet avviker fra kommunedelplan for Drammen sentrum, fordi eiendommen er avsatt til 
trafikkareal i kommunedelplanen.  
 
 

http://www.drammen.kommune.no/
https://www.drammen.kommune.no/plan-bygg-og-geodata/plan-bygg-og-geodata/
https://www.drammen.kommune.no/plan-bygg-og-geodata/plan-bygg-og-geodata/planstatus/


 

 

1.6 Pågående planarbeid 
Det pågår følgende arbeid i området: 

− Detaljregulering for Torgeir Vraas plass 1-3 

− Reguleringsendring for Torgeir Vraas plass 5-7 
 
1.7 Kart 
Planfremstilling skal være som digitalisert plankart (SOSI-standard). 
Plankartet skal godkjennes av kommunen (Kart og geodata) før 1. gangs behandling.  
 
Leveransen skal bestå av SOSI-fil, bestemmelser og PDF-utskrift av planen. Om krav til innhold, 
utforming, format m.m. Se forskrift om kart, stedfestet informasjon, kommunalt planregister og 
arealformål og vedlegg «Krav til digital arealplan». Aktuelle veiledere ligger på Plankartsiden til 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  
 
Planens begrensning og formålsgrenser skal følge eksisterende grenser i matrikkelen der grensene 
ikke skal endres. Før førstegangsbehandling må det klarlegges grenser der hele eller deler av 
grenseforløpet ikke er koordinatbestemt. 
 
1.8 Konsekvensutredning 
Tiltakshaver har vurdert materialet i henhold til Plan- og bygningslovens § 4-2 «Planbeskrivelse og 
konsekvensutredning» med tilhørende forskrift. Det er vurdert av plankonsulent at tiltaket ikke 
utløser krav om konsekvensutredning. 
 
Planadministrasjonen konkluderer med at planen utløser krav om planprogram og 
konsekvensutredning.  
I planbeskrivelsen til kommuneplanens arealdel er det stilt følgende krav om konsekvensutredning for 
bygging av høyere hus: Byggehøyder (opp mot 32-37 m), volumoppbygging og utforming fastsettes i 
detaljreguleringsplanprosess for det enkelte delområde. Det innebærer at planforslag med utredning 
av konsekvenser av de foreslåtte rammer for høyere bygg, normal høringsprosess mv vil gi 
beslutningsgrunnlag for å ta stilling til OM og i så fall på hvilke betingelser det skal tillates 
byggehøyder ut over Sentrumsplanens rammer i det aktuelle delområde. (pkt 6.1 Byform og 
byggehøyder, rammer for utvikling av knutepunktsområdet).  
 
Byggehøyder over sentrumsplanens høyder er ikke konsekvensutredet i tidligere plan, arealformålet 
er heller ikke i tråd med gjeldende kommunedelplan. Det er derfor krav om konsekvensutredning i 
tråd med forskrift om konsekvensutredning § 6.  
 
1.9 ROS-analyse 
Det skal utarbeides ROS-analyse. DSBs veileder for ROS-analyser skal benyttes: 
http://www.dsbinfo.no/DSBno/2017/tema/samfunnssikkerhet-i-kommunens-arealplanlegging-
metode-for-risiko-og-saarbarhetsanalyse/  
 
Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse 
gjennomføres for planområdet. 
 
1.10 Utbyggingsavtale 
Ved varsel av planoppstart skal det også varsles oppstart av forhandling om utbyggingsavtale. 
Ved bruk av utbyggingsavtale anbefaler planadministrasjonen parallell behandling av plan og avtale. 
 
Det skal inngås utbyggingsavtale som ivaretar behov for etablering/utbedring/istandsetting av 
kommunal infrastruktur.  

http://www.dsbinfo.no/DSBno/2017/tema/samfunnssikkerhet-i-kommunens-arealplanlegging-metode-for-risiko-og-saarbarhetsanalyse/
http://www.dsbinfo.no/DSBno/2017/tema/samfunnssikkerhet-i-kommunens-arealplanlegging-metode-for-risiko-og-saarbarhetsanalyse/


 

 

 

2. Vurdering av kravet til fagkyndighet 

Etter innsendt dokumentasjon om fagkyndighet vurderer planadministrasjonen at DRMA AS på en 
tilstrekkelig måte har dokumentert deres fagkyndighet.  
 

3. Krav til planforslaget – innhold og materiale 

Forslagsstiller er gjort kjent med Drammen kommunes maler for planframstilling, mal for regulerings-
bestemmelser, sjekkliste for planlegging, samt lokale vedtekter og retningslinjer som er aktuelle for 
planområdet. Dette ligger tilgjengelig på kommunens nettsted. 
Se: www.drammen.kommune.no under Arealplan, kart og geodata > Skal du sende inn 
reguleringsplan? 
 

4. Prosess og fremdrift  

Planadministrasjonen ønsker en løpende dialog mellom forslagsstiller og kommunen om fremdriften 
underveis i planprosessen. Det skal i god tid avtales mellom partene i hvilket politisk møte man tar 
sikte på å fremme forslag til planprogram og forslag til detaljregulering, slik at tidsfrister for 
innsendelse og behandling av planmateriale kan overholdes for begge parter. 
 
Møteplan for 2020 er per dags dato ikke satt. Det er derfor uklart når det kan tas sikte på 
førstegangsbehandling av planprogrammet.  
 

5. Planprogram og varsel om oppstart 

http://www.drammen.kommune.no/
https://www.drammen.kommune.no/plan-bygg-og-geodata/plan-bygg-og-geodata/planstatus/
https://www.drammen.kommune.no/plan-bygg-og-geodata/plan-bygg-og-geodata/0/
https://www.drammen.kommune.no/plan-bygg-og-geodata/plan-bygg-og-geodata/0/


 

 

5.1 Planprogram 
Det skal utarbeides planprogram i tråd med forskrift om konsekvensutredning § 6.  
 
Alternativer 
Konsekvensutredningen skal utrede konsekvensene av planforslaget sammenliknet med 0-
alternativet og med et alternativ som innebærer 37 meter gesimshøyde.  
 
Utredningen skal i nødvendig grad redegjøre for eventuelle varianter for ulike elementer av valgt 
grep, eksempelvis høyder, trafikkløsninger, byrom (system- og oppholdskvaliteter). 
 
Følgende temaer skal konsekvensutredes:  

• Byutvikling: hvordan utvikling av planområdet vil påvirke utviklingen av omkringliggende 
områder, konsekvenser for nærområdet. 

• Byform og landskap: bylandskapet, påvirkning og endring av bybildet, nær- og fjernvirkning 

• Byrom og sammenhenger: oppholdskvaliteter i byrom, opplevelseskvaliteter byrom, 
funksjonelle og visuelle forbindelser og sammenhenger, utbyggingsetapper – hvordan legge 
til rette for midlertidig bruk slik at planen tilfører området kvalitet i hele utbyggingsperioden 

• Lokalklima: sol og vind: påvirkning på kvaliteten av omkringliggende bygninger og uterom, 
vindforhold, solforhold, påvirkning på luftsstrømmer 

• Transport og parkering: kollektivtransport, adkomst for bil/renovasjon/varelevering, 
parkering for bil og sykkel, tilgjengelighet for gående og syklende, trafikksikkerhet 

• Handel og næring: aktuell næringsvirksomhet i planområdet, konsekvenser for området og 
sentrum 

• Miljø:  
Grunnforhold inkludert grunnforurensning: grunnforhold, fundamenteringsmetode, 
grunnforurensning 
Luftforurensning og støy: støysituasjonen, luftforurensningssituasjonen, eventuelle 
avbøtende tiltak, støy og forurensning i anleggsperioden 
 

I planbeskrivelsen skal det også redegjøres for konsekvensene av følgende tema: 

• Barn og unges interesser: skolevei forbi området (bussholdeplasser – vgs og ungdomsskole), 
sikrings- og ulykkesforebyggende tiltak, nye kvaliteter for barn og unge i byen 

• Anleggsfasen: hovedtrekk i anleggsgjennomføringen og virkninger av denne, tilgjengelighet 
for øvrige eiendommer 

 

5.2 Varsel om oppstart 
Varsel om planoppstart vil skje samtidig med utleggelse av forslag til planprogram til offentlig 
ettersyn. Drammen kommune vil sørge for varsel og utleggelse.  
 
Til varslingen må forslagsstiller sende følgende informasjon til kommunen:  

• Oversiktskart for stedfesting hvor planområdet er avmerket. 
• Avgrensing av planområdet sendes også som SOSI-fil til kommunen ved krav om digitalt 

plankart ifølge punkt 1.6. 
 

6. Særlige fokusområder for planarbeidet 

Sentralt i kommuneplanens arealdel og sentrumsplanen er at utviklingen av sentrumsområdene må 
gjennomføres på en helhetlig måte, med vekt på å skape arbeidsplasser og offentlighetsorienterte 
tilbud med nærhet til knutepunktene, markere knutepunktene i bylandskapet, samt skape 
interessante byrom med nye bruks- og opplevelseskvaliteter tilpasset tettere bruk.  
 



 

 

Nedenfor angir planadministrasjonen hvilke temaer som må ha et særlig fokus i planarbeidet, med 
overordnete føringer og forventet dokumentasjon for disse temaene.  
Etter planadministrasjonens vurdering vil adkomst/trafikk og arealformål/funksjon være særlig viktige 
tema. Det forutsettes derfor at det gjennomføres egne tematiske dialogmøter mellom 
forslagsstiller/plankonsulent og planadministrasjonen der løsningsforslag for disse temaene 
diskuteres.  
 
6.1 Høyder og byform 
I planinitiativet er bebyggelsen beskrevet som 3 volumer, med høyder på henholdsvis c+ 24, c+ 39 og 
c+ 54. Bakkenivå på torget foran bebyggelsen er angitt til c+ 3.  
Kommuneplanen åpner for å vurdere (utrede muligheter og utfordringer) etablering av ett eller to 
HØYhus (gesimshøyde over 37 meter) for formålet stort hotell innenfor Ankerkvartalet (delområde 
2c) og Doktor Hansteins gate (delområde 1). Kommuneplanen åpner i utgangspunktet ikke for å 
vurdere bygninger med gesimshøyde over 37 meter utenfor disse lokalitetene, fordi disse er vurdert 
til ikke å ligge nært nok knutepunktet ved Drammen stasjon/Strømsø torg og ikke ha tilstrekkelig 
potensial for eksponering og å skape aktivitet i tilliggende byrom.  
 
Planområdet befinner seg i delområde 2d – Torgeir Vraas plass, og er dermed utenfor området 
vurdert som aktuelt for HØYhus. For at kommunen skal kunne ta stilling til om det er aktuelt med et 
HØYhus innenfor planområdet, må det utredes et alternativ som er i tråd med kommuneplanens 
åpning for å vurdere byggehøyde opp mot 37 meter innenfor delområdet. I tillegg må det utredes og 
dokumenteres at bygningen oppfyller kommuneplanens kvalitetskrav til HØYhus. 
 
Det må dokumenteres at byggehøydene ikke påvirker oppholds- og opplevelseskvalitetene i 
tilleggende områder negativt, gir uheldige skygge- og barrierevirkninger eller svekker viktige romlige 
sammenhenger i byromsekvensen Torgeir Vraas plass – Strømsø torg – Byaksen.  
 
6.2 Arealformål og funksjoner 
Kommuneplanen forutsetter at HØYhus har (konferanse)hotell som arealformål. For å kunne tillate at 
en bygning markerer seg over den øvrige bebyggelsens høyde må den ha et formål som er av spesiell 
betydning for knutepunktet. Planinitiativet viser at det er planlagt en ordinær sentrumsbygning med 
næring i første etasje og boliger i øvrige etasjer. Planinitiativet svarer derfor ikke på kommuneplanens 
forventninger til en bygning med gesimshøyde over 37 meter. For å kunne legge til rette for HØYhus 
innenfor planområdet må planen tilby byen nye/andre funksjoner og kvaliteter enn det vanlige 
sentrumsprosjekt gjør. Kommuneplanen framhever spesifikt at rene kontor/boligprosjekter (med 
næring i første etasje) ikke er et tilstrekkelig tilbud i denne sammenhengen. Det må utredes og 
dokumenteres hva planen tilbyr byen i tillegg til ordinære funksjoner som kontor/bolig slik at 
kommunen kan ta stilling til om planforslaget oppfyller kvalitetskravene i kommuneplanens arealdel. 
 
I tillegg må det spesielt vurderes og dokumenteres i hvilket omfang planområdet er egnet til 
boligbebyggelse. Dette må vurderes ut ifra og ses i sammenheng med utredninger innenfor temaene 
støy, vind, luftforurensning og uteoppholdsareal.  
 
 
6.3 Plassering av bebyggelse  
Langs Bjørnstjerne Bjørnsons gate fra Telthusgata mot planområdet er det en tydelig 
bygge/reguleringslinje mot gata. Denne byggelinjen møter bygglinjene for Torgeir Vraas plass 5-7 ved 
Tamburgata. I planinitiativet er det uklart om bebyggelsen plassers i en av disse byggelinjene eller en 
mellomting. Det er i tillegg vist at bebyggelsen krager ut mot/over Bjørnstjerne Bjørnsons gate. Som 
beskrevet under 1.3 planens avgrensning må det forutsettes at planområdet ikke berører 
Detaljregulering for Bjørnstjerne Bjørnsons gate. Plassering av bebyggelse mot omkringliggende gater, 



 

 

også Tordenskiolds gate og Tamburgata, må utredes og valgte løsninger må dokumenteres og 
beskrives. 
 
6.4 Mobilitet / veg / trafikk / adkomst / renovasjon / varelevering / parkering 

• Eiendommen grenser til Tordenskiolds gate og Bjørnstjerne Bjørnsons gate, som begge er 
fylkesveier. Løsninger av trafikkareal/plasseringer mot gate/adkomst må dokumenteres. 
Dokumentasjon må ta utgangspunkt i gjeldende normer/håndbøker for fylkesveier.  

• Adkomst for kjøretøy må plasseres mot Tordenskiolds gate. Tordenskiolds gate er 
hovedbusstrasé, med bussholdeplass rett ved planområdet og mye gangtrafikk i forbindelse 
med denne. Adkomstforholdene må utredes spesielt og det må dokumenteres trafikksikker 
løsning for varelevering og renovasjon innenfor planområdet.  

• Eksisterende regulert veiareal inne på eiendommen (regulert i Detaljregulering for 
Bjørnstjerne Bjørnsons gate) skal beholdes som det er, og ikke inkluderes i planområdet.  

• Parkering: Eiendommen ligger innenfor parkeringssone 1, der kravet til bilparkeringsplasser er 
minimum 0,4 per bruksenhet bolig og kravet til sykkelparkeringsplasser er minimum 2,0 per 
bruksenhet bolig / 100 m2 BRA forretning/kontor/service. Det er maksimumskrav for 
bilparkeringsplasser for kontor/forretning/service. Det forutsettes at felles parkeringsanlegg 
for planområdet løses under bakken.  

• Muligheten for samarbeid om inn-/utkjøring og parkeringsplasser med Blichs gate p-hus bør 
utredes, i samarbeid med Drammen Parkering KF. Det kan ligge til rette for gjennomslag i ett 
av underplanene i parkeringshuset til ny planlagt parkeringskjeller.  

• Det kan bli aktuelt å stille rekkefølgekrav om oppgradering av undergangen i Tamburgata med 
gatevarme.  

 
6.5 Støy, vind, sol og luft 

• Eiendommen ligger i sin helhet i rød støysone i henhold til støykart til kommuneplanens 
arealdel. Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, skal legges til grunn 
for planleggingen. Det må utredes og dokumenteres hvordan støyforholdene blir med ny 
bebyggelse og at det er mulig å bygge ønsket arealformål, og hvilke eventuelle avbøtende 
tiltak som er nødvendige.  

• Det skal dokumenteres at støyskjermingstiltak integreres i den arkitektoniske utformingen.  

• Det må utredes og dokumenteres hvordan vindforholdene i nærområdet blir med ny 
bebyggelse og hvilke eventuelle avbøtende tiltak som er nødvendige.  

• Sol- og skyggevirkninger for offentlige byrom og nabobebyggelse, samt innenfor planforslaget 
skal utredes og dokumenteres.  

• Luftforurensning: Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, skal 
legges til grunn for planarbeidet og det skal dokumenteres hvordan denne er fulgt opp.  

 
6.6 MUA / uteareal 

• På grunn av planområdets plassering vil det være utfordrende å oppfylle kommuneplanens 
arealdels krav til uteoppholdsareal. Det må utredes og dokumenteres at og hvordan kravene 
til uteoppholdsareal for boliger kan oppfylles. Dokumentasjonen må vise utearealregnskap 
med eventuell omfordeling mellom offentlig tilgjengelig torg, takterrasser, privat og felles 
areal, støyskjerming/avbøtende tiltak.  

• Det skal være uteareal på bakkeplan for boligene. Arealet kan kombineres med/være et 
allment tilgjengelig torg som integreres i byrommet mot Strømsø torg/Torgeir Vraas plass 
dersom det gis tilstrekkelig kvalitet.  

• Areal til lek: Prosjektet må oppfylle sin relative andel av lekeareal i tråd med 
kommuneplanens arealdels bestemmelser. Det kan bli aktuelt å stille rekkefølgekrav i planen 
for å omfordele lekeareal til lekeplassen ved Skistadbygget (Reguleringsplan for Blichs gate). 
Dette vil bli gjenstand for utbyggingsavtale.  



 

 

 
6.7 Andre områder 

• Grunnforhold: Det skal dokumenteres at planområdet vil være midlertidig og varig sikret mot 
ras og utgliding.  

• Grunnforurensning: Tidligere bensinstasjon på eiendommen tilsier at eiendommen har 
grunnforurensning. Det må dokumenteres hvordan dette håndteres.  

• Overvann og flomveier: Det skal dokumenteres hvordan overvann håndteres, med 
utgangspunkt i at alt overvann skal håndteres på egen eiendom. Det vises til kommunens 
overvannsveileder tilhørende kommuneplanens arealdel. 

• Grensejustering mot Detaljregulering for Bjørnstjerne Bjørnsons gate bør gjennomføres, slik 
at reguleringsplanen får planavgrensning i eiendomsgrensen.  

 

 

7. Plangebyr 

Drammen kommune har gebyr på planbehandling. Gebyrregulativet finnes på kommunens nettsted: 
www.drammen.kommune.no under Arealplan, kart og geodata> Priser og gebyrer 
 
Fakturaadresse  
Navn: Tordenskioldsgate 2 Drammen AS 
Adresse: c/o Christensen Eiendom AS, Torgeir Vraas plass 6, 3044 DRAMMEN 
Organisasjonsnummer: 914 730 198 
 

 

8. Bekreftelse og forbehold 

Særlige fokusområder for planarbeidet er angitt så langt dette har vært mulig på grunnlag av 
tilgjengelige opplysninger under oppstartsmøtet og vil naturlig nok ikke kunne regnes som en 
uttømmende liste. 
 
Verken oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i den senere saksbehandlingen. Naboprotester, 
protester fra beboerorganisasjoner, krav fra offentlige myndigheter mv. vil kunne føre til krav om 
endring av prosjektet, evt. endring av fremdriften av prosjektet. 

 
 
Med hilsen 
 
Solveig Bergstrøm 
Saksbehandler 

Lene Basma/avdelingsleder 
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrifter 
 
 
 
Kopi: DRMA AS, Marte Lerkelund 

TORDENSKIOLDSGATE 2 DRAMMEN AS 
  
  

http://www.drammen.kommune.no/
https://www.drammen.kommune.no/plan-bygg-og-geodata/plan-bygg-og-geodata/planstatus/
https://www.drammen.kommune.no/byggesak/byggesak-delesak-og-seksjonering/prisergebyrer/


 

 

Vedlegg – sjekkliste «Krav til digital arealplan» 
Krav til digital arealplan 

Krav til digital levering og utforming av planforslag er hjemlet i plan- og bygningslovens § 2-1, 
2.ledd og § 6 i forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan og 
bygningsloven.  
 
Krav til digital arealplan sendes forslagsstiller sammen med referat fra oppstartsmøtet. 
Forslagstiller må redegjøre for om kravene er oppfylt og leveres sammen med digital arealplan 
og aktuelle vedlegg.  
 
Oversikten er nødvendigvis ikke uttømmende, da det kan være forhold som ikke er belyst, men 
som kreves av levering til det digitale planmaterialet. 
 
Drammen kommune kontrollerer innsendt digital arealplan og leverer rapport med 
utgangspunkt i kravene under. 
 

Kart og planforskriftens § 10 Særskilte krav til digital arealplan 

For at en arealplan skal anses å oppfylle definisjonen i plan- og bygningsloven § 12-11 første ledd, 
må datasettet som planforslaget består av tilfredsstille de nasjonale tekniske kvalitetskravene. 
Kommunen skal så raskt som mulig etter mottakelsen av planen gi forslagsstiller melding hvis 
kravene ikke er oppfylt, og summarisk oppgi avvikene. 12-ukersfristen etter § 1 i forskrift om 
tidsfrister, og sanksjoner ved overskridelse av fristene, for private forslag til detaljregulering etter 
§ 12-11 i plan- og bygningsloven stopper å løpe fra det tidspunkt kommunen i melding til 
forslagsstiller påviser de mangler materialet har. Fristen fortsetter å løpe når det materiale 
kommunen krever har kommet inn. 

 
De tekniske kravene er spesifisert i Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt 
planregister (NPAD), som ligger på https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-
eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/plankartsiden/fremstilling-av-
arealplaner/id2474368/ 
 

1. Planoppstart 

Før eller i oppstartsmøtet anbefales det at man går gjennom sjekklisten. Spesielt følgende 
punkter fra sjekklisten bør avklares tidlig: 
 
Punkt 3. Kartgrunnlaget 

▪ Basiskartet, er området tilstrekkelig kartlagt?  
▪ Eiendomsgrenser; er det fastlagt/avklart?  

▪ Er det behov for å opprette veinavnsak? 

▪ Tilstøtende reguleringsplaner; overlapp eller glipper? Skal noe utgå eller erstattes? 

▪ Kunnskapsgrunnlaget - er kommunens bekreftede DOK tilgjengelig? 

https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/plankartsiden/fremstilling-av-arealplaner/id2474368/
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/plankartsiden/fremstilling-av-arealplaner/id2474368/
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/plankartsiden/fremstilling-av-arealplaner/id2474368/


 

 

Punkt 6. Utforming av planen  
▪ PlanID - Plannavn og/eller områdenavn 
▪ Innhold og utforming av tittelfelt og tegnforklaring 
▪ Krav til dokumentasjon for å anse planforslaget som godt nok opplyst og dermed 

komplett 
 

Punkt 7. Oversendelse av planforslag  
▪ Ønsker kommunen to sosi-filer, dvs. digitalt planomriss i tillegg for bruk i 

planoppstarten? 
▪ Hvordan håndteres endringer av plankartet underveis i planprosessen?  
▪ Det anbefales på det sterkeste å avklare hvem som skal gjøre eventuelle 

rettinger/endringer av planmaterialet etter offentlig ettersyn. 

 

2. Mottak av digital reguleringsplan i kommunen 

Arealplaner skal være i riktig digitalt format for å kunne legges inn i kommunens digitale 
planregister. Alle private digitale planforslag blir kontrollert ved mottak i kommunen. 
 
 Dersom innlevert planforslag ikke tilfredsstiller kravene spesifisert i dette dokumentet, vil 
planutkastet bli returnert forslagsstiller med melding om mangler som må rettes før ny 
oversendelse. Der bare mindre rettinger er påkrevd, kan kommunen selv rette opp, ev. mot et 
tilleggsgebyr. 
 
Planforslaget ansees ikke komplett før materialet i punkt 7 i sjekklisten under er mottatt. Når 
leveransen er godkjent, kan første gangs behandling av planen starte. 

 

3. SOSI-kontroll - Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon - standard for 
plan 

SOSI-kontroll er et program for å kvalitetskontrollere SOSI-filer. SOSI-Vis/SOSI kontroll kan 
lastes ned fra linken http://www.kartverket.no/geodataarbeid/standarder/sosi/Programmer-og-
verktoy/. 
 
Dersom prinsippene i sjekklisten er fulgt, skal ikke SOSI-kontroll rapportere feilmeldinger. 
Planforslaget skal ikke oversendes fra forslagsstiller til kommunene før SOSI-kontroll går 
gjennom uten feilmeldinger. Rapporten fra SOSI-kontroll skal da legges ved leveransen. 
 
NB! SOSI-kontrollen avdekker blant annet ikke feil i bruk av: 

▪ formål 
▪ planstatus 
▪ plantype 
▪ planID 
▪ geometri 

 
Utformingen av arealplaner skal være i henhold til gjeldene nasjonale produktspesifikasjoner. 

http://www.kartverket.no/geodataarbeid/standarder/sosi/Programmer-og-verktoy/
http://www.kartverket.no/geodataarbeid/standarder/sosi/Programmer-og-verktoy/


 

 

4. Krav til digital arealplan 
 

TEMA Krav 

1. Referanse-system Er planen utarbeidet i henhold til avtalt referansesystem? 

 ▪ Planen er kartfestet i samme koordinatsystem som de 
utleverte grunnkartdataene (EUREF89, UTM-sone 32). 
Informasjon om dette står i hodet på SOSI-filen. 

▪ Planen inneholder forslag til byggeområder der det er strenge 
geometriske toleransekrav. Geodetisk referanseramme i 
planen skal være EUREF89 med soneinndeling UTM32 

2. SOSI-standarden ▪ Er plandataene kodet etter gjeldende SOSI produktspesifikasjon?  

▪ Det skal kun anvendes kodeverdier, tekst og geometrityper som er 

angitt i Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt 

planregister 

Planen er utarbeidet etter SOSI-standarden, gjeldende SOSI-versjon er 

brukt. 

3. Kartgrunnlag Har plandataene blitt konstruert med utgangspunkt i gjeldende 
kartgrunnlag?  
Er nødvendig kunnskapsgrunnlag tilgjengelig? (Det offentlige 
kartgrunnlaget) 

3.1 Dato for kartgrunnlag Kartgrunnlag som er benyttet for konstruksjon av planforslag har 
uttaksdato nyere enn 6 mnd., regnet fra dato for innsendelse av 
endelig planforslag. 
 
Kartgrunnlaget skal videre være nyere enn 6 mnd. på 
vedtakstidspunktet for planen. 

3.2 Basiskart 

 
Basiskartet skal være presentert i gråtone (RGB 153-153-153) uten 
fylte flater. 
 
Basiskart er geodata i plankartet som ikke er gjenstand for vedtak, 
jf. Kart- og planforskriften § 2 e). Basiskartet for en plan skal 
inneholde de elementene som er viktige for å forstå planen, det vil 
si at man skal kunne kjennes seg igjen i området, de eksisterende 
forhold og planens virkning på disse tingene. 
 
Som eksisterende forhold regnes høydeinformasjon, stedsnavn, 
eiendomsgrenser, veier, stier, bygninger, kulturminner, 
elver/bekker/kystkontur, o.l. 

3.3 Eiendomsgrenser 

 

▪ Kreves det klarlegging av eiendomsgrenser?  

▪ Skal eksisterende eiendomsgrenser oppheves? 

 
Der avgrensningen av arealformålene i planen sammenfaller med 
eiendomsgrenser skal gjeldende grenser hentes fra Matrikkelen. 
 
Hvis det er unøyaktige eiendomsgrenser, eller hvis nærmere 
undersøkelse ikke gir svar på hvor grensene går, kan kommune 



 

 

kreve de eksisterende eiendomsgrensene avklart gjennom en 
oppmålingsforretning iht.  PBL § 33-2 og matrikkelloven §17. 

3.4 Kommunegrense Der plangrensen sammenfaller med kommunegrensen skal 
gjeldende kommunegrense hentes fra Matrikkelen. 

3.5 Tilstøtende 

reguleringsplaner 

 

Hvis det finnes tilstøtende reguleringsplaner, skal grensene på 
disse planene følges. Det bør ikke være gap eller overlapp i 
kommunens plandatabase. 
 
Skal planen endre deler av den tilstøtende reguleringsplanen, kan 
det tillates overlapp. 
 
Endring eller oppheving av deler av en tilstøtende planen, må 
framgå tydelig i de øvrige saksdokumentene. For oppheving må 
eget vedtak foretas. 

3.6 Veiparseller og 

veinavn 

 

Ut fra hensynet til framkommelig og folks liv og helse ved 
utbygging av nye områder: 
 
Avklares veiparseller og veinavn som del av eller parallelt med 
planprosessen? 

3.7 Temakart Hvilke datasett fra kunnskapsgrunnlag (kommunens DOK) skal 
legges til grunn for utforming og vurdering av planforslaget? 

4. Konstruksjon Er planen konstruert matematisk korrekt etter normale, 
geometriske prinsipper? 

 Kontroll av veigeometri må i de fleste tilfeller gjøres i egne 
programvarer/moduler for veiplanlegging 
▪ Veikant skal være parallelle med senterlinje (unntak kan være 

overgangskurver i forbindelse med veikryss, skråningsareal 
m.m.) 

▪ Kurver konstrueres med radius slik at overganger  
rettlinje-bue eller bue-bue er i tangeringspunktene. 

▪ Unødvendig bruk av kurver skal unngås der det åpenbart er 
ment å være rettlinjer. 

▪ Konstruerte mål på veibredder og radier skal legges inn som 
påskrift på planen (..OBJTYPE RpPåskrift), der det er vesentlig å 
formidle denne informasjonen. 
Oppgitte mål skal være i overensstemmelse med faktiske, 
konstruerte mål. 

5. Topologi Tilfredsstiller plandataene gjeldende regler for topologi? 
 ▪ SOSI-kontroll gir ingen feilmeldinger  

▪ Alle formålsgrenser skal henge sammen.  
▪ Innenfor planområdet skal hele området være dekket av 

arealformål.  
▪ Formålsgrense mellom to formål skal kun være en linje. 

Formålsområdene skal derfor ikke være overlappende.  
▪ Bestemmelses-/Hensynsoner er korrekt framstilt 
▪ Vær spesielt oppmerksom på overlappende Bestemmelses-

/Hensynsoner  



 

 

▪ Formålsgrensen skal være identisk med planens begrensning i 
ytterkant av planen  

▪ Dersom to linjer med forskjellige objektkode skal ligge dobbelt 
(for eksempel formålsgrense og hensynssonegrense), skal den 
ene linjen være en kopi av den andre.  

▪ Ingen punkt, linjer, flater eller tekst skal befinne seg utenfor 
plangrensen. 

6. Utforming av planen Er planen utarbeidet iht. departementets veileder?  
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-
eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-
planlegging/plankartsiden/fremstilling-av-
arealplaner/id2474368/  

6.1 Arealplanen skal 

bestå av 

(minimumskrav): 

 

a) plankart 

b) planbestemmelser, samt illustrasjoner som er gjort juridisk bindende 
gjennom bestemmelse 

c) planbeskrivelsen som var grunnlaget for planens endelige 
vedtakelse, jf. plan- og bygningsloven § 4-2. 

d) SOSI-fil 

 
SOSI-fil, plankart og bestemmelser skal inneholde identisk 
informasjon. 

6.2 Arealplan med flere 

vertikalnivåer 
Arealplan som omfatter flere helt eller delvis geografisk 
sammenfallende vertikalnivåer, skal ha separate kartutsnitt for 
hvert nivå når dette er nødvendig for å sikre at planen er entydig 
og enkel å forstå. 
 
Ved regulering i flere vertikale nivåer skal alle plannivåer leveres 
på separate sosi-filer. 

  

6.3 Innhold og 

opplysninger i 

arealplankartet 

Følgende innhold og opplysninger skal framgå av arealplankartet 

6.3.1 Det skal framkomme av tittelfeltet av hvilken behandling planen 

skal fram til 

6.3.2 Plannavn (se pkt.7) 

6.3.3 Nasjonal arealplan-ID 

6.3.4 Tegnforklaring med beskrivelse av punkt, linjer, flater og symbol. 

Tegnforklaringen skal skille mellom symboler som angir rettslige 

virkninger og annen informasjon 

6.3.5 Nordpil, målestokktall, målestokklinjal, Rutenett med 

benevnelse. Rutenett skal være 50 eller 100 meter 

6.3.6 Husk både feltnavn og påskrift på formålene (sikrer lik 

framstilling i PDF og innsyn pga ulike uttegningsregler i programvarene) 

6.3.7 Angivelse av horisontalt geodetisk referanseramme, med 

tilhørende soneinndeling EUREF89-UTM32 

6.3.8 Angivelse av vertikalt datum NN2000 

6.3.9 Dato og kilde for geodata som er brukt i grunnkartet 

https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/plankartsiden/fremstilling-av-arealplaner/id2474368/
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/plankartsiden/fremstilling-av-arealplaner/id2474368/
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/plankartsiden/fremstilling-av-arealplaner/id2474368/
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/plankartsiden/fremstilling-av-arealplaner/id2474368/


 

 

6.3.10 Navn på forslagstiller, hvem som har utarbeidet og eventuelt 

revidert kartet 

6.3.11 Informasjon om planens behandling 

6.3.12 Dato for revisjon av plankartet  

6.3.13  Saksnummer 
▪ Øvrige krav til dokumentasjon avklares i oppstartsmøtet. 

▪ Dersom det er ønskelig å vise flere detaljer enn det som er juridisk 

bindende, må det lages en/flere illustrasjonsplan(er) i tillegg til 

plankartet. Det stilles ingen krav til utforming av illustrasjonsplaner, 

men man må følge Del 3. Spesifikasjon for SOSI plan for koding av 

planflaten.  

▪ Øvrige dokumenter kan være illustrasjoner 

(bilder/illustrasjonsplan/modeller/3D/snitt), sol-/skyggestudie, 

rapporter/vurderinger, parkerings- og/eller arealregnskap. 

7. Oversendelse av 
planforslag 

Planforslag som sendes inn til 1. gangs behandling skal omfatte 
følgende materiale: 

 7.1 Plandataene i SOSI-format - 1 eller 2 filer; fult innhold samt 

planomriss (planomriss = RpGrense og RpOmråde,  

NPAD Del 3-3 kap. 4.1.2.1) 

7.2 Basisdataene i SOSI-format. 

7.3 Dokumentasjon av utført SOSI-kontroll (*.txt-filen som SOSI-

kontroll genererer). 

7.4 Avledet PDF-fil av planen i farger. 

7.5 Plandokumenter på redigerbart tekstformat (eks. Word) 

(planbestemmelser, planbeskrivelse med mer) pga håndtering av 

planen i digitalt planregister. 

Krav utover 1-5 dette må spesifiseres og avtales i oppstartsmøtet, 
se innledning og pkt. 6 Utforming av planen. 

Plannavn og planid  Plannavn og planid: Avklares før eller i oppstartsmøtet 
Navnet på en plan skal vise til offentlige steds-, gårds- eller 
veinavn (jf. bestemmelsene i lov 18. mai 1990 nr. 11 om 
stadnamn). Det anbefales å kvalitetssjekke navnebruken opp mot 
Sentralt stedsnamnregister (SSR). Navnet kan med fordel også 
sjekkes opp mot datasettet historiske stedsnavn hvis kommunen 
har gjort en slik kartlegging.  
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