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RAMBØLL 

Rambøll en global samfunnsrådgiver 
innen bygg & arkitektur, transport, 
energi, vann, miljø & helse, olje & gass 
og management consulting.  

I Norge er vi 1400 
medarbeidere fordelt 
på 20 kontorer. 

Virksomheten har totalt 12 
800 medarbeidere lokalisert i 35 
land. 

I Nord-Norge har vi kontorer 
i Tromsø, Bodø og Alta. 

I Tromsø er vi 16 rådgivere 
innen plan, bygg, PL, miljø 
og management 
consulting. 



NÅR KONSULENT LAGER 
OMRÅDEREGULERINGSPLAN 

• Ikke kapasitet/ ressurser i 

kommunen – kommunen har 

behov for bistand 

• Når kommunen ønsker et 

større område vurdert under 

ett, ved privat initiativ 

• Når private aktører ønsker 

kommunen med på laget for 

helhetlige løsninger 
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DETALJERINGSNIVÅ 

• Loven er fleksibel 

• Grovt detaljeringsnivå gir større fleksibilitet i detaljregulerings- 

eller prosjekteringsfase 

• Områderegulering gir mulighet for rammesøknad uten 

detaljregulering 

• Omfattende planer – krav til utredning og dokumentasjon 

• Avklares tidlig – forventninger til leveranser og samarbeid 

mellom konsulent og kommune 

 



BUKTA INDUSTRI- OG KOMMUNIKASJONSOMRÅDE, 
ALTA 



LANGNES INDUSTRIOMRÅDE, ALTA 



TEMPLARHEIMEN, TROMSØ 



SANDE I VESTFOLD 



HAMMERFEST SENTRUM 



OLDERDALEN SENTRUM 

 

 



FINNSNES SENTRUM 



ÅSSIDEN, DRAMMEN 

Illustrasjon: Dyrvik arkitekter 



NOEN REFLEKSJONER SOM OPPSUMMERER 

• Fordel at man kan regulere helhetlige strukturer 

• Fordel at man kan gå rett til byggesak på bakgrunn av 

områderegulering 

• Risiko for at man mister oppmerksomhet omkring nye prosjekter/ 

offentlig prosess – vurder bruk av detaljplankrav. 

• NB! Omfattende prosesser som innebærer mange avklaringer ved 

regulering av store områder 

• Økonomiske konsekvenser for kommunen; kulturminner og 

innløsningsplikt 

• Risiko dersom man ikke vet nok om hva man vil regulere –

Tilstrekkelig med KDP? Behov for mulighetsstudie? 

• Vi vet mer i dag om områdeplanlegging enn vi gjorde i 2009. Spør! 

 



KONSULENTENS STYRKER I OMRÅDEPLANER 

• Erfaring med områderegulering 

• Områdeplaner omfattes ofte av forskrift om konsekvensutredning 

• Tilgjengelig kompetanse på alle KU-fag 

• Tilgjengelig kompetanse på prosjektering av infrastruktur 

• Tilgjengelig kompetanse på 3D-visualisering 

• Tilgjengelig kompetanse på gjennomføring og finansieringsmodell 

• Gode prosjektstyringsverktøy som minimerer risiko og gir 

måloppnåelse 

• Tilpasset avtale etter behov 



TAKK FOR MEG! 
RAMBOLL.NO 

Endslide. 


