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Förord

Den digitala utvecklingen ställer vårt samhälle inför nya möjligheter 
men den medför också utmaningar. Genom modern teknik kan  
kommuner föra dialog med invånarna på nya sätt men avvägningarna 
är många och kostnaderna kan bli höga. 

I Norrköpings kommun har man arbetat med 3D- och  
visualiseringsteknik som en del i stadsbyggnadsprocesser i flera år. 
Detta arbete har gett många lärdomar och erfarenheter. I den här 
e-boken visar Norrköpings kommun några praktiska exempel på hur 
man använder sig av 3D- och visualiseringsteknik i dialogen med  
aktörer och kommuninvånare. De tekniska verktygen som använts i 
Norrköpings kommun presenteras men fokus ligger på  
dialogprocessen. Utöver de verktyg och program som nämns i e-boken 
finns fler leverantörer av hårdvara. 

Vår förhoppning är att erfarenheterna från Norrköpings kommun 
ska bidra till att fler kommuner fattar väl avvägda beslut om  
användning av 3D- och visualiseringsteknik i sitt dialogarbete.  

Dessutom hoppas vi att e-boken ska ge inspiration! 
I arbetet med e-boken har flera experter bidragit med sin  

kompetens. Jesper Strandberg och Erik Telldén har medverkat från 
Norrköpings kommun, som också haft en referensgrupp för arbetet.  
Dessutom har Patrik Johansson, Eskilstuna kommun; Elisabeth Argus, 
Stockholms stad; Birgitta Strömbäck, Nacka kommun; Carl-Henrik  
Barnekow, Västerås kommun; Ulrica Dagård, Helsingborgs stad samt 
Sebastian Sjögren, Upplands Väsby kommun medverkat i arbetet.  
Emma Bonnevier på Sveriges Kommuner och Landsting har varit  
projektledare. 

Projektet är finansierat av FoU-gruppen för transportsektorn som  
administreras av SKL.

Peter Haglund, Sektionschef
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
Sveriges Kommuner och Landsting
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Att tänka på i ett tidigt skede: 

 • Fundera på om det verkligen finns ett behov av att använda 3D och 
visualiseringsteknik. 

 • Fundera över syftet med satsningen: vilka nyttor eftersträvas?  
Syftet bör styra val av verktyg istället för tvärt om. 

 • Var beredd på att det kommer att krävas mycket tid av de som är 
inblandade i satsningen, avsätt personal.

 • Ta tillvara befintliga resurser, vad finns idag i form av data och 
kompetens?

 • Försök att så tidigt som möjligt ta fram en tydlig strategi. Den bör 
fastslå vem eller vilka som har ansvar för olika områden och hur 
finansieringen ska lösas över tid. 

Organisation: 

 • Arbete med 3D och visualisering behöver förankras uppåt, både 
politiker och chefer måste kunna se ett värde i arbetet.  

 • Försök att se till att arbete med 3D förankras i flera verksamheter. 
Samhällsbyggnadsprocessen berör de flesta delar i kommunens 
verksamhet.

 • Det är viktigt att lyssna till de behov som finns hos medarbetarna i 
vardagen för att skapa insikt i nyttorna med verktygen. 

 • 3D-verktygen kräver ett kontinuerligt och aktivt arbete. 

 • För att implementera arbetsmetodiken i verksamheten krävs  
utbildning av personalen. 

 • Det behövs ofta eldsjälar inom organisationen som är drivande. 

Lärdomar och slutsatser
Erfarenheter och råd från Norrköpings kommun till andra kommuner som funderar på att införa 3D och  
visualisering i organisationen
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Kommunikation: 

 • Involvera kommunens kommunikatörer i arbetet. 

 • Det krävs marknadsföring av 3D och visualiseringsverktygen – såväl 
internt som externt. Kommuninvånarna behöver hjälp att hitta rätt. 
Lokal media och broschyrer var framgångsrika sätt i Norrköping.

 • Tänk geografisk kommunikation och utnyttja kraften i kartan som 
informationsbärare. 

Tekniken: 

 • Tekniken behöver vara användardriven: tänk på att kommun- 
invånarnas behov styr bör påverka val av verktyg. 

 • Tekniken behöver vara funktionell: det ska vara behovet som  
bestämmer utformningen av verktygen. 

 • Det behövs någon/några som ständigt utvecklar tekniken och hur 
den kan användas.

 • 3D-flygfoto och den visuella upplevelsen är en framgångsfaktor. 

 • Var lyhörd mot de externa aktörerna t.ex. arkitektkontoren. Välj 
system och verktyg som fungerar tillsammans med deras verktyg. 

 • Tänk över ájourhållning och hållbarhet: behöver framtaget material 
förvaltas och uppdateras? Finns en långsiktig strategi?

3D-rendering från projektet med ”Ostlänken”.
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Slutsatser från Norrköpings arbete

 • Att använda sig av 3D och visualisering i arbetet har flera fördelar. 
För det första är det ett effektivt verktyg för extern  
kommunikation där 3D och visualisering skapar intresse samt  
engagemang för stadsutveckling. För det andra fungerar det som 
ett analysverktyg som förenklar arbetet och på så vis underlättas 
samarbetet mellan olika yrkesgrupper. För det tredje stimuleras de 
anställdas kreativitet. 3D och visualisering har blivit en viktig del av 
arbetet på stadsbyggnadskontoret och kommunens centrala  
kommunikationsfunktion. 

 • För att en satsning på 3D och visualisering ska lyckas krävs vissa 
förutsättningar. För Norrköpings kommun har det varit avgörande 

att det funnits lokala samarbetspartners, såsom  
Visualiseringscenter och Interactive Institute (Swedish ICT).  
En annan avgörande faktor är de eldsjälar som har funnits inom 
verksamheten och som varit drivande. 

 • En kommun har mycket att vinna på att använda 3D och  
visualisering. Det skapar ett större engagemang och förståelse för 
stadsbyggnadsfrågor hos allmänheten samt ger en mer  
kunskapsmässigt jämlik dialog mellan kommun och medborgare. 

 • Den största vinsten av att använda 3D och visualisering i den  
externa kommunikationen är de nya möjligheterna att nå  
medborgarna. Fler personer kan med hjälp av de olika verktygen 
vara med och påverka ett beslut. Det gör att inflytandet från  
medborgarna ökar.

Erik Telldén, planarkitekt, Norrköpings kommun.
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I Norrköpings kommun används idag 3D och visualisering inom flera 
olika områden. Det används i bl.a. presentation och dialog kring  
pågående stadsutvecklingsprojekt, beslutsunderlag för beslutsfattare, 
utställningsverksamhet och marknadsföringsaktiviteter. 3D och  
visualisering har blivit en viktig del av arbetet för många anställda på 
stadsbyggnadskontoret och en naturlig del av dialogen med  
kommunens medborgare. I Norrköping upplever man att tekniken har 

bidragit till bättre grundade beslut, en effektivare arbetsprocess och en 
ökad delaktighet. Det har också visat sig främja kreativiteten och  
engagemanget bland såväl medborgare som tjänstemän.

Denna e-bok presenterar erfarenheter från stadsbyggnadskontorets 
arbete med 3D och visualisering genom ett antal praktiska fall och  
tillämpningar.  

Erik Telldén, planarkitekt, Norrköpings kommun.

Sammanfattning 
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Denna e-bok presenterar en översikt av Norrköpings kommuns arbete 
inom 3D och visualisering och syftar till att sprida kunskap och  
lärdomar till andra kommuner. 

E-boken belyser förutsättningar och frågeställningar som följt  
arbetet med 3D och visualisering samt visar exempel på hur tekniken 
och metodiken har använts i stadsplaneringens vardag.

Visualisering i samhällsbyggnadsprocesser

Samhällsbyggnadsprocesser är komplexa men de behöver vara  
effektiva. För planerare är det viktigt att kunna kommunicera med ett 
stort antal människor med skilda erfarenheter och intressen, så att 
kunskaper och erfarenheter kan tillvaratas.

I en planprocess berörs flera vitt skilda frågor, allt från miljöaspekter, 
naturvärden och sociala frågor till arkitektur och form. Den rumsliga 
dimensionen sträcker sig från det intima gaturummet vidare till  
kvarteret, staden eller kommunen. Komplexiteten kräver verktyg och 
metoder som underlättar kommunikation och förståelse, som både 
professionella aktörer och invånare kan ta till sig. En metod för att 
stödja samhällsbyggnadsprocesser är visualiseringsteknik. Tekniken 
bygger på den mänskliga hjärnans oslagbara förmåga att tolka bilder. 
Genom att omvandla data till bilder, kan stora mängder information bli 
enkel att överblicka, förstå och använda. 

En simulering av en översvämning i Norrköpings innerstad.

Inledning
Mål och syfte
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Kartor och 3D-flygfotot 

För planeraren är kartan en central del av arbetsvardagen och en  
naturlig informationsbärare. Kartan har i många fall en juridisk  
innebörd i detaljplanen. 

Ett 3D-flygfoto är som det låter - ett stort flygfoto i 3D. Det är en 
utmärkt plattform att kommunicera utifrån och kanske är 3D-flygfotot 

den viktigaste faktorn för att nå en bred spridning och ökad  
användning av 3D-verktyg. År 2010 var 3D-flygfotot en relativt ny  
produkt. Idag är 3D-flygfoton tillgängliga i var och varannan persons 
smarta mobiltelefon.

3D-flygfotot har blivit allt mer kostnadseffektivt att ta fram, mycket 
tack vare ny teknik såsom satellitfoto eller drönare, som sköter  
kartering av mindre områden. 

Utgångspunkter i arbete med 3D och visualisering

Exempel från visualiseringen av området kring Industrilandskapet i Norrköping.
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Kartan som informationsbärare 

För stadsplanerarna i Norrköping har 3D-kartan inneburit en möjlighet 
att sätta in samhällsbyggnadsprojekt i ett sammanhang och skapa en 
gemensam utgångspunkt i samtalet om stadens utveckling. 

Idag finns 3D-kartan både på webben och i visualiseringsbord.  
Visualiseringsborden är stora portabla pekskärmar som kan tas med ut 
i publika sammanhang. En vanlig reaktion bland invånare som  
använder visualiseringsbord är att man försöker hitta sitt eget hus och 
sedan berättar man om området. Om personen inte är från staden 
brukar ett välkänt landmärke fungera som utgångspunkt i samtalet. 
Diskussionerna har visat sig bli mycket intressanta och konstruktiva 

och även om åsikterna går isär skapas en gemensam utgångspunkt.  
I 3D-flygfotot går det utmärkt att ytterligare förstärka upplevelsen, 
informationen eller användningen genom att kombinera olika typer av 
media och datakällor som filmer, foton eller miljödata. Exempelvis blir 
en översvämningskartering väldigt tydlig och kommunikativ i denna 
miljö. 

Ett ledord i utvecklingen av 3D-verktyg i Norrköping har varit  
geografisk kommunikation. Geografisk kommunikation skiljer sig från 
Geografiska informationssystem (GIS) genom att det fokuserar på  
kartans kommunikativa egenskaper. GIS-system å andra sidan är  
system för att samla in, lagra, analysera och presentera geografisk 
data.

3D-kartan är en plattform att kommunicera på och kring. Foto: Erik Telldén.
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Bryggan – när teknik möter arkitektur

Arbetet med 3D handlar mycket om teknik och data, men teknik är 
bara värdefullt i relation till den nytta det skapar. Därför ska behovet 
alltid vara styrande för vilken riktning teknikutvecklingen och  
kommande investeringar så som val av programvara eller leverantör 
ska ta. Hur arbetet ska förankras i organisationen, vilka som ska  
delta och driva arbetet långsiktigt är viktigt och bör lyftas fram tidigt. 
Det krävs en medvetenhet om att arbetet är resurskrävande över en 
längre tid. Det stora arbetet startar när organisationen ska skapa nytta 
med och börja använda de nya verktygen. 

Erfarenheter visar att arbetet i huvudsak bör vara användardrivet, 
men att det är mycket svårt att arbeta med 3D-visualisering i en kom-
mun utan stöd av en organisation med hög teknisk kompetens och 
kraftfull hårdvara.  Om den tekniska delen av organisationen står för 
all utveckling finns det risk för att hänsyn inte tas till den verksamhet 

som tekniken ska integreras med. Effekten kan bli att arbetet fortsätter 
på experimentstadiet och blir svårt att implementera som en naturlig 
del i stadsplanerarnas och övriga tjänstemäns vardag. I Norrköping har 
en viktig framgångsfaktor för implementering i organisationen varit en 
kunskapsmässigt bred arbetsgrupp som gemensamt drivit  
utvecklingen och stöttat användarna. Deltagare i en sådan arbetsgrupp 
bör ha ett teknikintresse och en grundförståelse för kommunens  
ordinarie processer inom stadsutveckling men bör även representera 
spetskompetens inom områdena teknik, kommunikation och  
planering. Viktiga personer att ha med sig är alltså planerare,  
kommunikatör och GIS-tekniker. 

Kompetens inom 3D-modellering är en styrka. Flera aktörer inom  
samhällsbyggnadsprocessen rekryterar denna kompetens från film-  
eller datorspelsbranschen, d.v.s. branscher där upplevelse och känsla 
är i fokus. Denna typ av kompetens kan hjälpa till att överbrygga  
glappet mellan teknik och arkitektur/form. 

Illustration av inre hamnen, exempel på när arkitektur möter visualiseringsteknik.
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3D modeller – inte bara ett sätt 

Det är möjligt att skapa 3D-modeller på flera sätt. Den mer  
traditionella metoden består av objekt uppbyggda av linjer och ytor. 
Den nyare tekniken består av 3D-flygfoto. Det finns inget enkelt svar 
på vad som är rätt val. Vad som passar bäst beror på flera saker, det är 
därför viktigt att tidigt klargöra vad man vill uppnå och vilka resurser 
som finns tillgängliga. Två viktiga aspekter är också kvalitet och  
underhåll. Red ut vilken noggrannhet som behövs, hur länge  
materialet ska användas samt hur det ska förvaltas och uppdateras.

Den fotorealistiska modellen (3D-flygfotot) är skapad från enbart  
flygbilder som är tagna med vissa förutsättningar. Från dessa  
genereras en vektorbaserad yta inklusive träd och byggnader.  
Resultatet blir en heltäckande fotorealistisk 3D-modell. Det kan göras 
över ett större område men eftersom flygning och kamerateknik är 
förhållandevis nytt så är kostnaden relativt hög. 2015 kostar en  
mellanstor tätort (10x10 km) mellan 400 000-900 000 kr, beroende på 
leverantör och kvalitet. Man kan dock få fram mindre bilder av  

områden billigare med enklare teknik och mindre flygplan. Kostnaden 
för mindre planområde (2-4 hektar) är uppskattningsvis 40 000 kr, eller  
mindre om man kan göra det mesta själv.

En 3D-modell kan också byggas upp med hjälp av objekt skapade av  
inmätta värden för höjder på mark, byggnadslinjer och trädpositioner 
osv. Med dessa kan man generera enskilda objekt som kan samlas till 
en hel 3D-stadsmodell. Objekten blir ”intelligenta” och kan kopplas till 
mer information.  De kan också draperas med en textur, en färg eller 
ett foto. Dessa kan byggas upp med befintlig kommundata, tas fram 
från exempelvis lantmäteriets höjdlaserskanningar eller beställas  
färdiga från extern part. Kostnaden för en sådan 3D-modell beror helt 
på vad som finns att tillgå internt i form av befintlig data och  
kompetens. Områdets storlek och objektens detaljrikedom påverkar 
givetvis kostnaden.

I Norrköping används 3D-modeller med objekt skapade för planering 
där man vill laborera med stadsmiljön. I kommunen arbetar man nu 
med att ta fram en 3D-strategi som ska hjälpa till att samordna och  
underlätta planeringen av ett gemensamt arbete med 3D i kommunen.
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Under våren 2012 startade Norrköpings kommun arbetet med ”Vision
industrilandskapet”. Syftet var att ta fram Norrköpingsbornas vision 
om den framtida utvecklingen av industrilandskapet. Därför  
genomfördes arbetet till stor del i dialogform. Möjligheten att tycka till 
och framföra tankar och idéer om industrilandskapets framtid gavs 
bland annat genom aktiviteter och publika möten på stan och genom 
djupintervjuer med verksamma i området. En stor del av  

dialogarbetet utfördes dock på webben med hjälp av en interaktiv 
webbaserad 3D-karta.

I webbkartan gavs stadens invånare möjlighet att utforska staden i 
3D och titta på pågående detaljplaner och program men framförallt att 
dela med sig av sina egna idéer och tankar om industrilandskapet idag 
och i framtiden.  

Vision Industrilandskapet – Den breda medborgardialogen som nådde ut

Den interaktiva och webbaserade 3D-kartan för ”Vision industrilandskapet” i Norrköping.
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Invånarnas engagemang och idérikedom var överväldigande och under 
de månader som kartan fanns tillgänglig på nätet inkom mer än 500 
förslag, tankar och idéer.

Genom lanseringen av 3D-kartan på webben gavs helt nya  
möjligheter att konstruktivt delta i samtalet kring staden. Det  
tekniska målet med kartan var att ta fram en lättillgänglig, lättanvänd 
och attraktiv plattform. Webbkartan är till skillnad från utställningar 
eller samrådsmöten öppen dygnet runt. Med tre klick kan den som har 
en idé dela med sig av denna i kartan. Det går även att bifoga skisser, 
bilder eller dokument om man vill förtydliga sin idé. I kartan  

presenteras också informationspunkter kring vissa utvalda platser där 
aktuella planprojekt illustreras med 3D-modeller.

Totalt hade kartan ca 10 000 unika besökare. För att väcka intresse 
delades flyers om kartan ut på stan, samtidigt som den  
marknadsfördes på kommunens webbplats och i reportage i  
lokalpressen. Ett aktivt arbete för att få besökare till kartan är minst 
lika viktigt som att ha en användarvänlig plattform. En framgångsfaktor 
var att arbetsgruppen bestod av flera kommunikatörer med vana av 
att nå ut till invånare. 

Norrköpings kommuns 3D-karta med invånarnas egna idéer och tankar markerade. Josef Erixon från Stadsbyggnadskontoret, visar hur verktyget används.
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De inkomna idéerna blev en grund i det strategiska dokumentet ”Vision 
Industrilandskapet” och flera av förslagen är idag på väg att  
genomföras ute på plats. Metodiken har senare använts i utvecklingen 
av förstadsområdet Hageby och i översiktsplan för landsbygden. Även 
det kommunala bostadsbolaget använder metoden för att föra dialog 
med sina hyresgäster.

Utvärdering av 3D-dialogverktyg.
Resultat/utvärdering av  
intervjuer med  
Norrköpings kommun.

Ladda ner PDF

3D-rendering från ”Vision Industrilandskapet”.

http://kartor.norrkoping.se/custom/rapport_3_d_stadsbyggnadskontoret.pdf
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För Enbuskekvarteret strax utanför Norrköping upprättades 2014 - 
2015 en detaljplan för att underlätta permanentboende genom att  
möjliggöra utökade byggrätter för befintliga fastigheter. 

Några av de sökande hade önskemål om att byggnationer på  
uppemot 140 kvadratmeter skulle tillåtas medan andra boende i  
området var kritiska och menade att så stora byggrätter skulle  
förvanska området. Under planarbetets gång trädde de så kallade  
Attefallsåtgärderna i kraft, vilka är bygglovsbefriade och tillåter en 
komplementbyggnad på 25 kvm samt en tillbyggnad på 15 kvm. 

De befintliga tomterna är små och ligger i kuperad terräng. Det var 
därför viktigt att undersöka hur olika storlekar på byggrätter påverkar 

områdets karaktär och hur de nya bygglovsfria åtgärderna kan påverka 
planförslaget. 

Till sin hjälp hade planarkitekten en 3D-modell som gjorde det  
möjligt att tända och släcka lager vilka representerar olika  
nybyggnadsvolymer med samtliga bygglovsbefriade åtgärder utförda. 
Allmänheten fick ta del av 3D-modellen under samrådsmötet vilket gav 
en ökad förståelse för byggnadsvolymens storlek och dess påverkan 
på områdets karaktär. 3D-modellen blev även ett beslutsunderlag för 
planförslagets utformande och visades i samband med att  
stadsplaneringsnämnden tog beslut om ärendet. 

3D-visualisering av tänkta byggnationer av Attefallshus.

Attefallet - Att visualisera Attefallsåtgärder i en detaljplan
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Stadsbyggnadskontoret fick under 2014 in en förfrågan om att  
upprätta detaljplan för bostäder längs en tidigare infartsled.  
Stadsplaneringsnämnden beslutade om att ärendet skulle tas vidare 
och vilka frågor som var viktiga att se över i det fortsatta planarbetet. 

I området går det att bygga bostadshus på flera olika sätt, området 
har idag en gles struktur trots det mycket centrala läget. Planarkitekten 
ville i ärendet illustrera vikten av att se över den övergripande  
strukturen och att det finns flera lösningar som kan stärka en mer 
stadsmässig karaktär. 

En snabb volymstudie över olika kvarterstyper gjordes i ett program, 
och tre olika lösningar presenterades som underlag till  
stadsplaneringsnämndens beslut. Under nämndsammanträdet  
presenterade planarkitekten ärendet och de olika lösningarna med 
hjälp av en interaktiv 3D-karta. Kartan visades på  
sammanträdesrummets stora projektordukar, där de tre olika  
alternativen undersöktes, tändes och släcktes under diskussionens 

gång. Reaktionerna från politikerna på 3D-kartan var mycket positiva. 
Flera nämndledamöter använde kartan för att poängtera viktiga  
frågeställningar som de önskade att kontoret skulle bevaka i den  
kommande planläggningen.

Ärendet togs vidare och nämndsammanträdet följdes av en  
pressträff. Nämndens ordförande använde 3D-kartan för att förklara 
syftet med uppdraget. Ur 3D-modellen togs ett antal skärmbilder vilka 
också skickades till pressen. Skärmbilderna publicerades senare i  
morgondagens tidning och visades i kvällsnyheterna på TV.  
Lokalpressen är idag mer än bara papperstidningar och består i många 
fall även av TV, Webb-TV, webbsida och sociala medier vilket ökar  
möjligheterna att kommunicera med en illustrativ bild och  
filmmaterial.

3D-modellerna bidrog i det här fallet till att medborgarna via  
pressen kunde ta del av ett illustrativt och innehållsrikt material, vilket i 
ett tidigt stadium minskade risken för missförstånd. 

Exempel på presentation från detaljplaneprocessen för Lindö strand.

Ett beslutsstöd i stadsplaneringsnämnden
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Arbetet med en detaljplan berör ofta många deltagare med olika  
bakgrund, roller och förutsättningar. En detaljplan har ofta en hög 
komplexitet, då flera vitt skilda frågor berörs och ska regleras juridiskt 
genom plankartan. Komplexiteten kräver därför en tydlig och visuell 
kommunikation så att alla inblandade har förståelse för vad som  
senare kommer att regleras juridiskt i detaljplanen. 

I en 3D-miljö kan olika yrkesgrupper enklare få en gemensam bild av 
ett projekt, något som ofta är svårt och tidskrävande med traditionella 
ritningar och kartor. Går det även att förena arkitektens 3D-modeller 
med kommunens kartor och GIS-data kan missförstånd och  

problemställningar upptäckas tidigt. 
I detaljplaneprocessen är 3D framförallt värdefullt ur två aspekter: 

som skiss- och analysverktyg samt som plattform för medborgardialog.

Skiss- och analysverktyg
Under arbetets gång är det värdefullt att vrida och vända på  
frågeställningar och alternativa lösningar. Det är också viktigt att tidigt 
ta tag i frågeställningar som i framtiden kan resultera i problem och 
som påverkar planförslagets utformning. 

Erik Telldén, planarkitekt i Norrköpings kommun.

3D i detaljplaneprocessen 
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Nedan följer några exempel på hur 3D kan fungera som skiss- och  
analysverktyg. 

Skissverktyg
3D-modelleringsprogram som t.ex. Sketchup gör det möjligt att enkelt 
pröva sig fram till lämpliga volymer och arkitektonisk utformning. 

Sol- och skuggstudier
Med hjälp av 3D-visualiseringsverktyg är det enkelt att analysera hur 
ett nytt kvarter eller närområdet påverkas av sol och skugga.  
3D-visualisering skapar en bättre förståelse, minskar missförstånd och 
behovet av externa konsulttjänster för skuggstudier. Skuggverkan är 
en ofta återkommande fråga i detaljplaneprocessen, särskilt för de  
boende i närområdet.   

Byggnadshöjder
Nya förslag kan läggas in i 3D-stadsmodeller där det går att se hur  
förslaget påverkar exempelvis stadens siluett eller hur förslaget  
förhåller sig till närområdets höjder. Bilder kan hämtas och läggas in i 
foton av strategiska eller känsliga vyer. 

Rumslig förståelse
3D möjliggör arbete med olika skalor från överblick ner till gatunivå. 
Det gör att 3D-visualisering lämpar sig väl för studier i rumslighet,  
exempelvis hur en gata eller ett torg upplevs eller påverkas av ett nytt 
byggförslag.

Exempel på 3D modell.
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Den tidiga medborgardialogen
3D-visualisering som verktyg i samrådsprocessen ger en ökad  
förståelse och ett bättre beslutsunderlag för tjänstemän och  
beslutsfattare men även för medborgaren som vill yttra sig.  
I förlängningen kan en ökad förståelse av planförslagen leda till  
färre överklaganden. 3D bidrar även till att skapa en mer jämlik dialog 
mellan kommun och invånare. Med hjälp av 3D-kartor på webben kan 
sakägare och andra medborgare tidigt involveras i planprocessen.

Digitalt/webbaserat samråd
En detaljplan kan visas i 3D med t.ex. nya byggrätter. Det går också att 
lägga den juridiskt bindande plankartan som ett lager över terrängen. 
Invånare kan komma med synpunkter direkt i webbkartan. 

Samrådsmötet
Under samrådsmötet berörs ofta detaljfrågor som rör enskilda  
fastighetsägare såsom sol- och skuggförhållanden eller  
utsiktspåverkan. Till samrådsmöten kan planeraren förbereda  
vypunkter kring känsliga frågor/områden som behöver diskuteras.  
Det är också enkelt att jämföra flera olika förslag med varandra och 
tydliggöra skillnaderna mellan dessa. Genom att redovisa  
detaljplanens innebörd i 3D blir det enklare att styra diskussionen till 
sakfrågor och lyfta frågeställningar till en konstruktiv nivå.

Bild: AG- arkitekter.
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Det ställs allt större krav på ett illustrativt material. Teknikens  
möjligheter har ökat tillgängligheten till vackra illustrationer och  
fotorealistiska renderingar. Bilder och illustrationer är viktiga för att 
kunna kommunicera ett framtida scenario och enas om en gemensam 
målbild på ett sätt som är lätt för många att ta till sig. 

En bra rendering/visionsbild kan kommunicera färg, form, skala och 
funktion men även känsla och identitet. I projektet Inre hamnen i  
Norrköping har 3D-modeller och visualiseringar använts kontinuerligt 

som en del av arbetsprocessen, från de första skisserna där den  
interna målbilden mejslats fram i en flexibel designprocess till att vara 
en viktig del i det fortsatta arbetet med genomförande tillsammans 
med exploatörer.

I detta fall har 3D-modeller gjorts i programmet Sketchup för att  
studera struktur, rumslighet och skala. För att sedan ta fram visions- 
bilder har 3D-modellen infogats i ett renderingsprogram där ljus och  
fasadmaterial ställts in. Den sista finputsningen har gjorts i Photoshop.

Visionsbild över Inre hamnen, den kommande ostlänken och resecentrum skymtar i bakgrunden. Bild: Erik Telldén, Norrköpings kommun.

Från 3D-modell till visionsbild
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Genom att integrera olika typer av data och visualisera dessa i 3D  
undersöker nu Norrköpings kommun tillsammans med Linköpings 
kommun och Göteborgs stad möjligheterna att arbeta med  
tidsperspektivet direkt i kartan.

I en utveckling av verktyget Cityplanner har man lagt till en tidsaxel 
där användaren kan välja tidsintervall. Syftet är att sätta in  
kommunens olika typer av planeringsarbeten i ett gemensamt  
sammanhang och skapa en lättförståelig överblick, både ur ett  
rums-, tids- och investeringsperspektiv. 

En del i verktyget visualiserar den budget som kommunen tar fram 
med markering av var och när investeringar planeras. En annan del 
visualiserar de planerade bostäder som detaljplanerna förväntas  
möjliggöra, och ytterligare en del visar var i staden den största  
befolkningstillväxten förväntas ske.

I Norrköpings kommun bedömer man att verktyget är intressant för 
internt arbete, exempelvis för den som planerar och samordnar kom-
munens service såsom vård och skola. Det är också avsett för  
politiker och medborgare, för att skapa insyn och förståelse.  
Satsningen är en del i arbetet med att uppnå en effektivare och  
sammanhållen samhällsbyggnadsprocess.

Jesper Strandberg, GIS-ingenjör, Norrköpings kommun.

Geografisk kommunikation i den fjärde dimensionen  
– tid, kostnad och statistik
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Under 2014 genomförde Interaktiva Institutet, Hyresbostäder AB,  
Visualiseringscenter och Stadsbyggnadskontoret i Norrköping ett  
gemensamt arbete med syfte att undersöka framtidens dialogverktyg. 
Arbetet utfördes med stöd från Norrköpings kommuns fond för  
forskning och utveckling och resulterade i fem konceptuella lösningar 
på verktyg samt en publik utställning som går under namnet Urban 
Vision och visas på Norrköpings Visualiseringscenter. 

Utställningen är publik och har fritt inträde, här kan besökarna ta del 
av kommande projekt och diskutera stadsutveckling. De kan också  
själva interagera med de utställda verktygen och komma med egna 
förslag på hur staden ska utvecklas. 

Härnäst presenteras två verktyg som tagits fram av stadsbyggnads-
kontoret i Norrköping tillsammans med de andra aktörerna i samarbe-
tet. Verktygen går att testa på utställningen Urban Vision. 

Utställningen Urban Vision, en arena för stadens utveckling. Therese Eklöf, VD på Visualiseringscenter C i Norrköping.

Framtidens planeringsverktyg
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World Sketcher är ett verktyg för att ta fram levande skisser i 3D, med 
samma snabbhet och lekfullhet som pennan och byggklossar.

I tidiga planeringsfaser finns ofta en period av kreativt skapande, en 
designfas där ett koncept, en målbild och så småningom ett 
planförslag mejslas fram. Ofta är flera aktörer med i processen.

Arkitektens främsta redskap har tidigare varit pennan men den har 
allt mer ersatts av datorn med dess precision, effektivitet och möjlighet 
att förädla material. I en kreativ process är datorn långsam och trubbig 

medan pennan är snabb och uttrycksfull. Det gör att pennan lämpar 
sig väl i kreativa processer. 

På stadsbyggnadskontoret i Norrköping använder man sig gärna 
också av fysiska modeller som stöd i den kreativa processen.  
Byggklossar i cellplast eller trä används som rumsskapande element. 
De kan representera byggnader och kvarter och till vägar och vatten 
används trådar eller pappersbitar. 

Levande skisser med 3D modeller

Bild från stadsbyggnadsforum.
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Under arbetsprocessen utvecklas och ändras förslag om vart annat  
vilket gör att olika idéer kan vara svåra att jämföra. Kartor och  
flygbilder förmedlar kontext men är tvådimensionella och därför ser 
man inte höjders inverkan på landskapet och stadens rumslighet.
Abstraktionsnivån kan också leda till att deltagarna i arbetet kan ha 
olika uppfattning om de rumsliga förhållandena. 

Användaren har i World Sketcher tillgång till byggblock och penslar 
som gör det lätt att förändra en befintlig karta. Det kan handla om att 
rita in terräng, byggnader, vegetation eller vägar. Markpenslar gör att 
man kan forma marken, ta bort byggnader, lägga till träd osv.  
Ytpenslar gör att man kan rita gräs, asfalt, betong osv. 

Erik Telldén, planarkitekt i Norrköpings kommun, går igenom World Sketcher på utställningen Urban Vision.
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Det saknas inte goda tankar och idéer om framtidens hållbara stad, 
inte heller saknas det berättelser och bilder av de platser vi lever och 
verkar på idag. Utbudet av digitala plattformar och mötesplatser för 
samtal, idéer, kreativitet eller berättelser är stort. Varför skapa nya när 
man kan använda sig av de sociala plattformar som redan finns? 

Det digitala verktyget Social Explorer undersöker relationen mellan 
den digitala och fysiska platsen och gör det möjligt att utforska en plats 
från ett användarperspektiv med hjälp av sociala medier.  
Social Explorer fångar upp lokal kunskap och lokala berättelser med 
hjälp av de som känner platsen bäst, nämligen dess användare. 

Många människor använder idag ett flertal internettjänster för  
socialt umgänge, skapande och utbyte av information. Exempel på 
dessa är Facebook, Instagram och Twitter men det finns fler och det 
uppstår hela tiden nya sociala plattformar på nätet. Med hjälp av  
smarta telefoner, mobilt bredband och GPS-positionering har  

användandet av sociala medier flyttat ut i det fysiska rummet. En plats 
kan idag finnas både i det fysiska rummet och i den digitala världen. 
Dessa digitala platser fylls hela tiden av berättelser från det verkliga 
livet, berättelser om den plats och den tid vi lever i. 

I Norrköping ska den Inre hamnen omvandlas till blandstad, en  
utveckling som skett och sker på många platser runt om i världen.  
En vanligt förekommande kritik mot omvandlingsprojekt är att de  
tenderar att bli identitetslösa. Områdets befintliga karaktär och  
identitet tappas bort och tas inte tillvara. Går det med hjälp av digitala 
verktyg att fånga en plats identitet och få en grund att bygga vidare på? 
Det finns ett behov av att utkristallisera de element som är unika för 
just den platsen och som är viktiga att bevara, förstärka eller omvandla 
för att stadens medborgare ska kunna ta till sig platsen för att bygga 
vidare på dess befintliga och nya kvalitéer.

Illustration av Den digitala staden.

Diskutera platsens identitet med sociala medier
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Genom att koppla upp sig mot befintliga sociala plattformar och ta 
hjälp av publikt geotaggat material från sociala medier kan t.ex.  
planerare och arkitekter gå in och utforska en plats utifrån  
användarens perspektiv. Det ger lokalkunskap och insikt i hur platser 
används eller vad som är unikt och identitetsskapande med just den 
platsen. Stämmer planerarens bilder av och föreställning om platsen 
överens med dess användares? Användare kan aktivt förmedla sina 
idéer och tankar genom exempelvis #hashtags. Hashtags är ett  
begrepp i sociala medier som används för att markera att ett inlägg 
handlar om ett särskilt ämne. Hashtaggar är ett sätt att hitta innehåll 
om olika teman och fungerar därmed som ett filter. 

Social Explorer kan användas som ett digitalt klotterplank för staden. 
En plattform som visar trender eller vad som är på gång i staden just 
nu. Det kan hjälpa till att föra samman personer med liknande  

intressen eller tankar kring en plats. – Det var visst inte bara jag som 
tänker på att bygga här, kanske är det läge för en byggemenskap.  
Social Explorer kan bygga nätverk som tas med ut i det verkliga livet. 
Går det att skapa liv i ett planerat område redan innan det byggs?

Geotaggat material möjliggör sortering av information utifrån en 
fysisk position. Innebär det att samrådsyttranden i framtiden kommer 
att vara geotaggade? Kommer det i framtiden att vara lika naturligt att 
kolla det sociala lagret i intranätskartan som det idag är att se över de 
många lagren för risk, arkeologi och buller?

På sociala medier kan man söka på hashtags för att få upp bilder  
eller upplevelser kopplade till ämne. Exempel på vanliga hashtags som 
används i Norrköping är #lokalkunskap, #inorrkoping, och  
#urbanvision”.

Erik Telldén, planarkitekt i Norrköpings kommun, visar Social Explorer på utställningen Urban Vision.
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