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Bakgrunn

Formål

Kravene som stilles til estetiske hensyn i
planlovverket blir ofte i for liten grad fulgt
i det enkelte plan- og utbyggingsprosjekt.
Dette kan skyldes ulike forhold og beskri-
ver ikke nødvendigvis en manglende inter-
esse for byggeskikkspørsmål, men under-
bygger et inntrykk av at planlovverket ikke
gir tilstrekkelig spesi� sering av hvordan
estetiske hensyn skal fremmes. Gjen-
nom ny plan- og bygningslov er estetiske
hensyn vektlagt i større grad enn tidlig-
ere og allerede i lovens formålsparagraf,
§1-1, trekkes estetisk utforming som en
kjernepunkt ved norsk arealplanlegging.

Estetisk veileder for Eidsvoll kommune
skal ligge til grunn for all planlegging og
saksbehandling etter plan- og bygnings-
loven. Målsettingen er å gi konkrete
føringer for nye tiltak som gjør at den
fremtidige utviklingen tar hensyn til de
foreliggende estetiske kvalitetene og sam-
tidig bidrar til å tilføre nye kvaliteter som
er forenlige med god arkitektur og steds-
tilpasning.

For at veilederen skal bli anvendelig i
praksis er det viktig at den er konkret
nok, med andre ord tilpasset de stedegne
forhold, og samtidig har en forankring i
øvrige forvaltningsdokumenter, herunder
spesi� kt kommuneplanen. Sistnevnte
sikres ved revisjon av kommuneplanen,
hvor det vil bli gitt føringer i bestemmels-
ene om at den estetiske veilederen skal
ligge til grunn for nye tiltak etter plan- og
bygningsloven. Når det gjelder konkreti-
seringen av veilederen skjer dette på
bakgrunn av en innledende gjennomgang i
veilederens del I av de foreliggende

1

T-1476Kortveilederentil nyplan-ogbygningslov



Utsnitt av delområde Feiring

Utsnitt av delområde Minnesund

Utsnitt av delområde Råholt
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2 God byggeskikk

Hvordan de� nerer vi god arkitektur?

Kultur- og kirkedepartementet har utgitt veile-
deren arkitektur.nå som angir de nasjonal-
politiske målsettingene med hensyn til arki-
tektur. I denne ligger også de� nisjoner på hva
vi kan forstå som god byggeskikk eller arki-
tektur. Denne tilnærmingen ligger til grunn for
den estetiske veilederen for Eidsvoll kommune
og er gjengitt videre i dette kapitlet:

Arkitektonisk kvalitet som begrep rommer både
funksjonelle, tekniske og formale aspekter.
Bedømming av arkitektonisk kvalitet må derfor
ivareta � ere elementer. Verdiobjektive teorier
antar at visse ting er “vakre” eller “stygge” på
samme måte som de er små eller store. Verdi-
subjektive teorier antar at alle mennesker anser
at bestemte ting er vakrere enn andre. Kultur-
relativistisk teori antar at i et bestemt samfunn
utvikles særskilte, for dette samfunnet felles,
oppfatninger av hva som er god – eller vakker
– arkitektur.

Arkitektonisk kvalitet vil i stor grad være gjen-
stand for skjønn, men må de� neres på en måte
som gjør kvalitetsbegrepet anvendelig i disku-
sjoner. Vi må kunne fortelle hvordan vi disku-
terer kvalitet. Noen elementer i en slik disku-
sjon vil være mer målbare enn andre.

Bedømming av arkitektonisk kvalitet omfatter
altså både kvalitative og kvantitative egen-
skaper ved objektet. Kvantitative vurderinger
har til hensikt å vurdere arkitekturen i forhold til
kontrollerbare data, målbare kriterier, normerte
spesi� kasjoner og forskrifter. Et arkitekturpro-
sjekt kan operasjonelt diskuteres i forhold til de
bygningsmessige og kulturlandskapsmessige-
kontekstene det skal bli en del av. På samme
måte som annen kunst kan vurderes ut fra sine
egne tradisjoner, kan arkitektur bli vurdert fagin-
ternt i egen tradisjon. En kan vurdere og disku-
tere graden av originalitet, graden av nyskaping
og posisjonering i den fagtradisjonen prosjektet
er en del av. Å lage arkitektur som et kulturel-
taktivt produkt, dreier seg om å føre videre og
tolke tradisjonen på nytt.

Kvalitative vurderinger retter seg mot egen-
skaper hos bygningen som ikke lar segKultur-ogkirkedepartementetsveilederarkitektur.nå
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måle, som for eksempel opplevelser, følelser,
meninger og symboler. Slike kvalitetsvurde-
ringer bygger på den ofte umiddelbare sanse-
lige estetiske opplevelsen av et arkitektur-
prosjekt eller et bygningsmiljø – “smaken” av
prosjektet, hva betrakteren liker og ikke liker.
Denne diskusjonen dreier seg om meningsinn-
holdet i prosjektet. Hva arkitektur formidler av
mening er � yktig, fordi det i noen grad endres
over tid. Forfatteren (arkitekten) har heller ikke
styring med meningsinnholdet. Ulike folk tolker
på ulik måte, og når verket er ferdig, tolkes det
ofte helt uavhengig av intensjonene som lå
bak. For slike vurderinger er kunnskapsbasen
yrkesregler, praksis, eksempler, forbilder og
typologier.

Det arkitektonisk vellykkede byggverk frem-
kommer sjelden som resultat av en ren demo-
kratisk medvirkningsprosess, men brukerdelta-
kelse i byggeprosjekter og medvirkning i plan-
prosesser utgjør verdifulle supplementer og
korrektiver til fagfolkenes arbeid. For å fremme
debatt og kompetanse i fagmiljøer, hos bygg-
herrer, beslutningstakere og i allmennheten,
er det viktig at det utvikles kriterier og metoder
for vurdering og kritikk av arkitektur, som kan
bygge bro mellom fagmiljøene og allmenn-
heten.

Plan- og bygningsloven legger føringer for arki-
tektonisk kvalitet og benytter begrepene: este-
tisk utforming av omgivelsene, visuelle kvali-
teter og arkitektonisk utforming og byggeskikk.

1) Formuleringen estetisk utforming av omgi-
velsene henspiller både på god utforming av
bygde omgivelser, gode bomiljøer og ivareta-
kelse av kvaliteter i landskapet.

2) Med gode visuelle kvaliteter menes at
bygningen gjennom sin form gir uttrykk for sin
funksjon, og at andre visuelle kvaliteter skal
være ivaretatt i prosjektering og utførelse, som
samspill mellom volum og høyde, fasadeut-
trykk med videre.

3) Begrepet god arkitektonisk utforming
anvendes som et samlebegrep for integrering
av visuelle kvaliteter, brukbarhet, funksjonalitet
og universell utforming i utformingen av det
enkelte tiltak.

4) God byggeskikk benyttes om arkitektur
forstått som gode bygde omgivelser. Bygge-
skikk brukes for eksempel i forbindelse med

Husbankens arbeid for å fremme god arkitektur.
Begrepet benyttes også i Statens byggeskikk-
pris, en hederspris som Kommunal- og regio-
naldepartementet årlig deler ut til byggverk
og bygde omgivelser som gjennom utførelse,
materialbruk, utforming og samspill med sted
og miljø kan bidra til å heve, fornye og utvikle
den allmenne byggeskikk. Prosjektene skal
ha god arkitektonisk utforming og oppfylle
sentrale krav til miljø, tilpasning og universell
utforming.
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3

PBL § 12-7:

”I reguleringsplan kan det i nødvendig
utstrekning gis bestemmelser til arealformål

og hensynssoner om følgende forhold:

1. utforming, herunder estetiske krav, og
bruk av arealer, bygninger og anlegg i

planområdet.”

Generelle estetiske
retningslinjer

Estetisk vurdering

Ved alle søknader om tiltak etter plan- og
bygningsloven skal det inngå en redegjø-
relse for og vurdering av tiltakets estetiske
sider, både i forhold til seg selv, omgivel-
sene og tiltakets fjernvirkning.

Det er en overordnet målsetting at det enkelte
byggetiltak skal bidra til å skape gode bo-
og bygningsmiljøer i Eidsvoll. Ovennevnte
retningslinje stiller krav til at det sammen med
saksmateriale fra tiltakshaver ved nye tiltak
etter plan- og bygningsloven skal foreligge en
estetisk vurdering av tiltaket. Vurderingen bør
fortrinnsvis være både av skriftlig og illustrativ
art og det skal fremgå tydelig hvilke stryker,
svakheter og utfordringer som kan identi� seres
ved tiltaket.

Den estetiske vurderinger skal også synliggjøre
hvorvidt tiltaket er i overenstemmelse med
overordnete planer og retningslinjer, herunder
spesi� kt kommuneplanens arealdel og eventu-
elle kommunedelplaner og reguleringsplaner.

Reguleringsplan

Ved utforming av reguleringsplaner for
utbyggingsområder skal det gis bestem-
melser om utforming av ny bebyggelse,
herunder estetiske krav, i henhold til plan-
og bygningsloven § 12-7.

Estetiske hensyn sikres best dersom de er
forankret i et juridisk bindende planverk. For
planer som omfatter nye eller eksisterende
utbyggingsområder skal det som hovedregel
fastsettes tydelige bestemmelser som gir
føringer på den estetiske utformingen av tiltak
innenfor planområdet. Bestemmelsene bør
gis et innhold og form som er i samsvar med
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retningslinjene i denne veilederen.

Kravet til bestemmelser for estetisk utforming
gjelder både områderegulering og detaljregu-
lering.

Bebyggelsesstruktur

Nærområdets dominerende bebyggelses-
struktur bør være en premissgiver for plas-
sering av ny bebyggelse og ved fradeling
av tomter.

Plassering av bygninger på den enkelte tomt gir
området dets bebyggelsesstruktur. Ved vurde-
ring av dominerende bebyggelsesstruktur skal
det legges vekt på eksisterende bebyggelses
avstand til vei og til hverandre. Der bebyg-
gelsen i området har en enhetlig avstand til vei
skal denne avstanden videreføres. Videre skal
det tas hensyn til eksisterende bebyggelses
plassering i forhold til andre strukturerende
elementer som turdrag, bekkeløp og grønt-
drag.

For ubebygde utbyggingsområder og områder
uten enhetlig bebyggelsesstruktur bør nye
prosjekter bidra til å klargjøre en ny struktur.
Byggverk eller anlegg med særskilt betydning
for fellesskapet eller med fremtredende plas-
sering kan bryte med eksisterende bebyggel-
sesstruktur, men tiltaket skal ha en naturlig
sammenføyning med denne.

Kvalitet i utformingen

Nye tiltak skal gjennom både orden og
variasjon inneha en god arkitektonisk
kvalitet i utformingen.

God kvalitet i arkitekturen er i stor grad et
skjønnsmessig forhold, men kan knyttes til
enkelte konkrete fysiske forhold. Balansen
mellom orden (strenge former og strukturer)
og variasjon (� eksible former og strukturer) er
utslagsgivende for hvordan et sted oppleves.
For stor grad av orden vil skape ensformighet
og virke statisk, men for stor � eksibilitet og vari-

Eksempelpå et planlagt område med begrensetorden og
strukturkrav(J.Bjørneboe”Småhusområder”).

Sammeområdemed klare føringerpå bebyggelsensstrukturog
plassering.(J.Bjørneboe”Småhusområder”)
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asjon kan oppleves kaotisk.

Generelt kan det sies at kravene til stuktur og
orden er større innenfor områder med ensartet
bebyggelse. For å oppnå variasjon innenfor
arealer som krever orden vil det være hensikts-
messig å de� nere gitte estetiske tema (form-
krav) som arkitekturen skal opprettholde, men
som samtidig gir rom for variasjoner innenfor
andre tema. Eksempelvis kan takformer være
et førende element som skaper orden, mens
det i forhold til fargevalg er åpnes for varia-
sjon.

Volum og terrengtilpasning

Nye bygg skal i volum, form og fotavtrykk
tilpasses omkringliggende terreng og even-
tuell tilstøtende bebyggelse og gjennom
dette bidra til et helhetlig bomiljø.

Ved søknad om tiltak etter plan- og
bygningsloven skal det redegjøres for
hvordan nye bygg, tilbygg eller anlegg
tilpasses eksisterende terreng, nabobe-
byggelse og eksisterende bygg, herunder
også hvordan universell utforming søkes
implementert.

Bygninger skal plasseres på en slik måte at
de underordner seg landskapsrommet og om
mulig lar landskapsformene styre den arkitek-
toniske utformingen. Eksisterende horisont-
linjer skal ivaretas og nye bygg skal unngå å gi
en uheldig silhuettvirkning. Unntaket er viktige
signalbygg som kan fungere som orienterings-
punkter og landemerker.

En bygnings volum er gitt av dens høyde,
bredde og lengde over terreng. Større avvik
fra eksisterende bygningsvolumer i et bebygd
område kan gi dårlige estetiske resultat. I
områder med bygg fra varierte tidsepoker bør
volum og proporsjoner være et førende element
for ny bebyggelse. Byggets høyde, lengde og
bredde, samt størrelse på de enkelte bygnings-
delene må samlet sett gi helhet og balanse. En
lederegel er at gesimshøyden gjerne er mer
utslagsgivende for om et bygg oppleves høyt,
ikke så mye mønehøyden, og det må gjøres
stedsspesi� kke vurderinger av hvilke høyder
som skal tillates innenfor det enkelte området.

Terrengmed åsprofiler.Silhuettvirkningoppståri det bebyggelse
bryteråskammenogendrerdetvisuelltlanskapsbildet.

Eksempelpåtiltaksommåvurderespåtomta.

Tilfeldig plassertehus med manglendeterrengtilpasninggir
utflytendeogkarakterløserom(TegningavO.Skjeldali Husbankens
”Godeboligområder”)
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Det er lett å låse seg til det enkelte byggs arki-
tektoniske form, men vel så viktig er formingen
av rommene mellom bebyggelsen.God terreng-
tilpasning er en forutsetning for god byggeskikk
og handler blant annet om å spille på lag med
naturen og å forholde seg til eventuelt omkring-
liggende bebyggelse på en harmonisk måte,
enten som en bevisst kontrast eller som en
nyskapende tilpasning. En god tilpasning til
vegetasjon og terreng, uten store skjæringer
og fyllinger, vil styrke respekten for de grønne
verdiene.

Arkitektonisk uttrykk

Nye bygg skal tilpasses, men ikke nødven-
digvis kopiere, omkringliggende bygninger.
Særlig utformingen av nye byggeområder
gir rom for nye uttrykk og ny arkitektur.

Ulike tidsepoker og ulike arkitektoniske
retninger har ulikt særpreg og det er viktig at det
gis rom for nye uttrykk, da den samlede bebyg-
gelsen i kommunen fungerer som en primstav
som belyser den arkitektoniske utviklingen.
Videreføring av eldre bebyggelsesstrukturer
betyr likevel ikke at formuttrykk på nybygg skal
kopiere tidligere stilarter. Viktige elementer som
fasadelinje, volum og takform bør videreføres,
men et moderne formspråk kan gi nødvendig
variasjon og spenning til et historisk miljø.

Som denne veilederen viser henger de arki-
tektoniske føringene innenfor et gitt område
sammen med omgivelsenes karakter og
særpreg. Det vil som hovedregel være rom
for større arkitektoniske variasjoner innenfor
områder med en variert struktur.

I tilknytning til områder med et de� nert,
ensartet uttrykk vil det være en forutsetning at
nye arkitektoniske løsninger fremmes innenfor
rammene fastlagt av eksisterende bebyggelse.
Dette for å unngå at områder med særegne
kvaliteter utvannes og endrer sin identitet
vesentlig.

Kopiering av byggeskikk gir ikke nødvendigviset godt
arkitektoniskresultat(Tegningav O.Skjeldali Husbankens”Gode
boligområder”)
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Takform

Takform, takvinkel og møneretning bør
følge tilstøtende bebyggelse eller være
utformet i samsvar med de topogra � ske
forholdene på tomta. Avvik fra disse forhold
skal begrunnes.

Tomtas topogra� vil kunne tilsi mindre avvik
med hensyn til takvinkel og form, og det skal tas
særskilte hensyn til takutforming i tilfeller hvor
silhuettvirkning kan være et faktum. I de � este
tilfeller vil likevel den overordnede premissgiver
være tilstøtende bebyggelse og etablerte este-
tiske prinsipper i nærområdet.

Også med hensyn til tak kan variasjon være en
viktig; dette avhenger av omgivelsenes even-
tuelle ensartethet. Økt ensartethet gir økte
føringer på nye tiltak.

Farger og materialer

Fargene på bygget bør avstemmes med
hverandre og ligge innenfor en forholdsvis
tradisjonell palett. Samlede bebyggel-
sesområder bør som hovedregel ha et
homogent uttrykk med hensyn til farger på
bygningene.

Ved valg av kledning og materialer på bygg
skal det så langt som mulig søkes å ivareta
lokale tradisjoner og stedegne uttrykk.
Avvik fra disse forhold skal begrunnes.

Farger og materialer som tre, murpuss, tegl og
plater, samt takmaterialer er virkemidler som
gir bebyggelsen et helhetlig uttrykk. Nye tiltak
skal gjennom farger og materialbruken bidra til
å forsterke et nærområdes karakter.
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Terrasser og balkonger

Terrasser, utkraginger og balkonger skal
bidra til å underbygge byggets arkitek-
toniske uttrykk og søke å medføre god
terrengtilpasning og overgang mellom
bygg og landskap.

Terrasser og balkonger representerer ofte
vesentlige kvaliteter og er arealer som kan
tilføre høy bokvalitet. Et sentralt mål ved plas-
sering av terrasser og balkonger er å sikre
gode sol- og lysforhold, samt skjerming mot
omgivelser. Ønsket om sol og utsikt kan i
mange tilfeller komme i kon� ikt med terrengtil-
pasning og det estetiske uttrykk. Etableringen
av terrasser og balkonger må være gjenstand
for en skjønnsmessig vurdering, men som en
hovedregel er det større estetiske utfordringer
knyttet til utkraginger høyt over bakkeplan.

Så langt de topogra� ske forholdene tillater
det bør det søkes etablering av terrasser på
bakkeplan, fortrinnsvis som en integrert del av
hager. Dersom det likevel er nødvendig med
terrasse over bakkeplan bør slik utkraging
avspeiles i husets samlede arkitektur og ikke
oppleves som et fremmedelement ”påklistret”
hovedbygget.

Minstmulighøydeforskjellmellomgulvogterrenggirgodkontaktog
sammenhengmellomuteoginne.

Negativekonsekvenserforterreng/tomtvedstoreuteplasseri skrått
terreng.

Terrassesomvirkerdominerendei forholdtil husetog reduserer
densarkitektoniskekvalitet.

Terrassesomspillerpå lagmedhuset



God løsning              Mindre god løsning

  God løsning         Mindre god løsning     God løsning         Mindre god løsning







21

EstetiskveilederEidsvoll

SelbergArkitektkontor AS

Kirkebygg: Eidsvoll, Råholt, Langset•
og Feiring.

Signalbygg: eks. skolebygg,•
institusjonsbygg, øvrige viktige
offentlige bygg o.l.

Kulturmiljøer

Spesielt verdifulle kulturmiljøer er samlede
områder som besitter kvaliteter av historisk
verdi og som er viktig å bevare som en helhet
for å ivareta dets historiske uttrykk.

For hvert enkelt tiltak der det konstateres at
det er et spesielt verdifullt kulturmiljø er det
nødvendig å fastslå hvilke kvaliteter som er de
viktigste å ta vare på i akkurat dette strøket.
Nye tiltak må søke å opprettholde eller forsterke
disse kvalitetene.

Det kan bety at nye tiltak i plassering og
volum innordes den eksisterende bebyggel-
sens ordensprinsipper og utformes slik at de
visuelt underordnes eksisterende bebyggelse.
God romlighet rundt bevaringsverdige bygg vil
være en av viktig forutsetning, tilsvarende er
hensynet til uteområder, miljøer eller hagean-
legg tilknyttet det sammenhengende kulturmil-
jøet.

Universell utforming

I samsvar med plan- og bygningsloven skal
målsettingen om universell utforming ligge
til grunn for utformingen av nye tiltak.

Tilgjengelighet for alle skal etterstrebes både
innomhus og utomhus. Dette oppnås gjennom
god terrengtilpasning og bevisste grep for å
redusere unødige høydeforskjeller og terskler,
samt fokus på lysforhold og orienterbarhet.

Universell utforming de� neres som:

”Utforming av produkter og omgivelser på en
slik måte at de kan brukes av alle mennesker,
i så stor utstrekning som mulig, uten behov for
tilpassing og en spesiell utforming.” (Sosial- og
helsedirektoratet 2003)

Følgende sju prinsipper ligger til grunn for

Eidsvollsbygningen.Bevaringsverdigenkeltbygg innenfor et
omkringliggendeverdifulltkulturmiljø

Universellutforminginnebærerat boligerog uteområderskal
utformesutframangfoldeti befolkningen,ikkemed”idealmannen”
sommal.Tegning:ThorleifBommen

Råholtungdomsskole
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Frittliggende småhusbebyggelse

De� nisjon:

Kalles ofte også åpen småhusbebyggelse
og kjennetegnes av frittliggende småhus,
fortrinnsvis eneboliger eller tomannsboliger
med innbyrdes avstand på minst 8,0 meter.
Eldre villabebyggelse og enkelte feltutbyg-
ginger fra nyere tid er typiske eksempler på slik
bebyggelse.

Områder med frittliggende småhusbebyggelse
kan ienkelte tilfeller væresvært homogene,men
har som regel færre strukturerende strøks- og
bygningsmessige elementer enn områder med
høyere tetthet. Især gjelder dette områder med
store tomter, eldre småhusbebyggelse og vari-
erende topogra� . I områder uten strenge, struk-
turerende elementer er det større frihet knyttet
til bygningsmessig utvikling av eiendommene.
Ny bebyggelse trenger i første rekke å forholde
seg til hovedhuset på eiendommen, eventuelt
til nærmeste nabobebyggelse dersom tomten
fra før er ubebygd.

Anbefaling:

I områder der den frittliggende bebyggelsen
har strukturerende elementer vil ny bebyggelse
i større grad måtte forholde seg uttrykksmessig
til de bygde omgivelsene. Dette gjelder spesielt
i områder der de strukturerende elementene er
få, men markante. Eksempler på dette er strøk
med ensartet avstand mot vei, sammenfallende
møneretning eller enhetlig fasadeutforming.

Konsentrert småhusbebyggelse

De� nisjon:

Kalles ofte også tett småhusbebyggelse
og omfatter både sammenbygde boliger og
enkeltboliger med innbyrdes avstand mindre
enn 8,0 meter, herunder tunbebyggelse og
tettstilte småhus. I tillegg inngår sammenheng-
ende bebyggelse samt nyere hustyper som
rekkehus, kjedehus og atriumshus.

Anbefaling:

Høyere tetthet gir naturligvis � ere strukture-
rende elementer å forholde seg til ved nyopp-
føring av tiltak og bygningsmessig endrings-
arbeid. Utforming av byggverk i områder med
konsentrert småhusbebyggelse bør derfor

Frittliggende
småhusbebyggelse,Ovrisletta

Konsentrertsmåhusbebyggelse,
Bjørnsrudskog
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bygge på enkle strøksanalyser som identi� -
serer de elementene det er viktige å videreføre.
I områder med konsentrert småhusbebyggelse
bør introduksjon av fremmedartede bygnings-
uttrykk unngås, med mindre det nye tiltaket
tilfører arkitektonisk verdi av betydning.

Strukturerende elementer

Ved alle typer endringsarbeid i småhusom-
råder bør utvikling av bygningsuttrykk bygge på
vurderinger av grunnleggende, strukturerende
elementer, herunder:

møneretning•

fasadedetaljering•

takform•
materialvalg•

byggehøyder•

terrenginngrep•
bebyggelsesstruktur, herunder avstand•

til vei/øvrig bebyggelse

Det vises til de generelle estetiske retnings-
linjene i veilederens kapittel 3 for konkrete
føringer innenfor de angitte delelementer. Som
nevnt over må hensynet til strukturerende
elementer som hovedregel tillegges større vekt
jo høyere tetthet bebyggelsen har. Motsatt bør
det tillates variasjon og mangfold i bygningsut-
trykket i områder uten de� nerende, strøksmes-
sige kjennetegn.

Typer småhusbebyggelse

Alle nye tiltak må forholde seg til og tilpasses
de egenskapene en gitt bygningstyupe besitter.
I tillegg til de to hovedkategoriene småhusbe-
byggelse, kan vi skille ut en rekke spesi� kke
bygningstyper:

Enebolig•

Tomannsbolig•

Kjedehus•
Rekkehus•

Atriumhus•

Tremannsbolig og � remannsbolig•
Lavblokk•

Enebolig

Tomannsbolig

Kjedehus

Rekkehus

Atriumshus

Tre-ellerfiremannsbolig

Lavblokk









Furuset senter på Dal

Råholt senter på Råholt



Kiwi på Råholt, like før åpningen



Skilting i Sundet, Eidsvoll sentrum, Saga 1

Ortofoto Råholt- Eidsvoll Verk M 1 : 10 000



Støyskjerm ved Stensby, ved gamle E 6



Kilder og lenker:

Byggforskserien 700.603   Utvidelse og ombygging av småhus

Byggforskserien  241.013  søknadspliktige tiltak der tiltakshaver selv kan søke

Byggforskserien 321.011  vurdering av byggeskikk med byggeskikksirkelen

Byggforskserien  321.010  byggeskikk definisjoner og virkemidler

www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/planlegging_plan-_og_bygningsloven

wwwww.sintef.no/byggforsk

http://bks.byggforsk.no 

www.husbanken.no/byggeskikk/veiledere/linker-byggeskikkveiledere/

www.husbanken.no/byggeskikk/veiledningsmateriell/

www.husbanken.no/byggeskikk/rammeverk/

www.husbanken.no/byggeskikk/verktoy/




