
Sätta igång med 3D-kartor och 3D-data 

Enkla idéer, 

Enkla lösningar,

För att sätta igång 

”Din första steg i 3D-värld”



Varför ska vi jobba mer med 3D analyser och visualisering?

1. Bättre kommunikation med samhället och mellan samhällsplanerare, 

byggherrar, beslutsfattare m.fl.

2. Möta demografiska och sociologiska förändringar i samhället

• Svara mot samhällets ökande förväntningar på teknologisk mognad i den 

offentliga sektorn

• Kommunicera på invånarnas villkor

3. Fatta bättre beslut och effektivisera handläggningen genom att utnyttja redan 

tillgängliga verktyg och data

4. Bli en attraktivare kommun

5. Skapa förutsättningar för nya teknologier och innovation (4D miljö – XR, 

självkörande fordon, 5G, smarta staden m.m.)
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Det aldrig kommer finnas bara en, 

universell 3D modell för staden eller 

kommun! 



Är storlek viktigt faktiskt?

Mindre kommuner = större chanser! Mindre kommuner = större chanser! 

Varför?

- Smidigare information flöde internt och externt.

- Mindre antal av data man behöver bearbeta och förvalta.

- Bättre intern kommunikation mellan olika förvaltning.

- Bättre förståelse för lokala utmaningar och behov och arbetskollegor.

- Lättare att lära kollegor nytt arbetssätt.

Våga börja jobba med 3D så snabbt som möjligt. Även på enkelt sätt. 

Försöka hitta egna lösningar som kommer passa bäst till era lokala behov.



• Bygga intresse och förståelse för 3D och ny teknik hos arbetskollegor.

• Bygga en utvecklingsstrategi för 3D och ny teknik i kommunen.

• Marknadsföra intern (och extern) tillgänglig teknik löpande.

• Prata hög om möjligheter ni har i kommunen (sociala medier?).

• Implementera tekniken stegvis och använda på ett bred sätt.

• 3D som vardags verktyg – inte ScienceFiction och WOW effekt.

Vad ska vi tänka på kring 3D-utveckling?



• Från början bygga förståelse och stöd på högre nivå - hos politiker och chefer

Just nu arbete med 3D och ny-teknik är helt frivilligt.

Det är kul, men måste vi jobba med detta?

Vad ska vi tänka på kring 3D-utveckling?

Förklaring:

Finns ingen kräv på visualisering av detaljplaner i 3D-form.

Nyare arbetsform kan bli utmaning och extra-jobb för anställda.

Politiker och chefer måste förstå vinster som kommer från användning 

av ny-teknik (att man sparar tid och pengar, förenklar kommunikation, 

minskar konfliktantal etc.). 



• Hitta användningsområde som är viktigaste för specifik kommun 

(ski-resort vs. kuststaden)

• Hitta egna användningsområde som är mest bekväm för er för att 

jobba med. Eller mest användbar. 

Vad ska vi tänka på kring 3D-utveckling?

File:Augmented reality at Museu de Mataró linking to 

Catalan Wikipedia (48).JPG - Wikimedia Commons

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Augmented_reality_at_Museu_de_Matar%C3%B3_linking_to_Catalan_Wikipedia_(48).JPG


• Följa utveckling av programvaror (for ex. LIDAR w QGIS)

Möjligheter otillgänglig förr i tiden är möjligt just nu… och utveckling pågår

Vad ska vi tänka på kring 3D-utveckling?



Använda lösningar som är gratis eller billiga för att sätta igång. 

Speciellt i början. Det behöver inte bli dyrt!

Till ex: 

• BLENDER (gratis) istället för SketchUp för att 3D-modellera

• TwinMotion  (en gång 500$) för att göra visualisering snyggare och 

enklare

• 3D Vista  (en gång 500$) för Virtuella promenader (data på egen 

server)

• Vectary (ca 110$/år) för enkla AR upplevelse

• Verge3D (en gång ca 299$) istället av SketchFab (+100k /år)

• RealityCapture (PPI) för fotogrammetrisk modellering

• QGIS (gratis) för att jobba med GIS data i 2 och 3D

• Potree (gratis) för att visa punktmoln data

• CESIUM ION (gratis) för att presentera enkla idéer i 3D online.

Vad ska vi tänka på kring 3D-utveckling?



Använda gratis / billiga data källor:

- Fotoapparat även i mobilen, 360 kamera etc.

- Små drönare under 250g (DJI mini series, AUTEL nano series)

- Data från Lantmäteriet

- Data från OpenStreetMap

- …

Vad ska vi tänka på kring 3D-utveckling?



Vad ska vi tänka på kring 3D-utveckling?

När vi tänker 3D-kartor – tänker vi oftast stadsplanering…

försöka tänka bred – utanför gränser 

Interaktiva kartor, 3CIM, CityGML … - det är stor utmaning kring arbetskraft, 

tekniken, datakunskap, dataflöde osv. 

Det kan bli typ av slut mål… men innan dess det är bra att hitta annat sätt att 

jobba med 3D

https://www.aveva.com/

https://www.aveva.com/


- För turister och besökare – uppleva område innan du kommer !

- Bygga lust för att komma hit ! 

Med hjälp av virtuell promenader, VR, AR

Säljande materiell på turistmässan, sociala medier etc.

Reklam kampanj – med hjälp av AR och # på sociala medier

Vad kan vi göra med 3D (utanför stadsplanering)



- För turister och besökare – ge mer 

information ner du är redan på plats

Lägga till: profil på vandringsleder, 

skidleder etc.

Lägga till: AR upplevelse på 

informationstavlor

Ta en del av kommun med sig –

enkel pappersmodell av sevärdheter

3D-kartor som visar topografi enklare 

(inbäddad på webben i turistkontoret)

Vad kan vi göra med 3D (utanför stadsplanering)



- Med hjälp av virtuell promenad – bjuda in på virtuell möte med 

arrangörer som vill hyra ut ytan. 

Träffa de live, och berätta hur de kan utnyttja kommunala 

möjligheter. Som en Team/Zoom möte men i 360 miljö.

Vad kan vi göra med 3D (utanför stadsplanering)



- För socialtjänst – VR-upplevelse

Öppna värld till äldre – bjuda på konstvandring eller promenad på stranden i VR.

Vad kan vi göra med 3D (utanför stadsplanering)

Take Care – Takeawalkvr (vrplatformen.dk)

http://www.vrplatformen.dk/dn/platform/platform-title/


- Konst och historia – med hjälp av fotogrammetriska modeller,

WebAR upplevelse eller virtuell promenaden.

Vad kan vi göra med 3D (utanför stadsplanering)



- Rådgivning – solceller, lantbruk, skogsbruk… 

(fuktighetindex, vattenflöde, skuggning, erosion risk… )

Vad kan vi göra med 3D (utanför stadsplanering)



- 3D print – historik, arkeologi

Vad kan vi göra med 3D (utanför stadsplanering)

Österåkers kommun (@Osteraker) - SketchFab

Pontus Gustafsson

– Österåkers kommun

https://sketchfab.com/Osteraker
https://www.linkedin.com/in/pontus-gustafsson-675608132/


- Digitala kopior av historiska byggnader (digital arkiv – exemplar från 

Kulturmiljö Halland)

Vad kan vi göra med 3D (utanför stadsplanering)

kmh3d - SketchFab

https://sketchfab.com/kmh3d


- Data förberedelse för externa analyser (ex. vindanalyser, bulleranalyser)

Vad kan vi göra med 3D (utanför stadsplanering)

Recreated from https://Simscale.com

Recreated from https://Simscale.com



- Enkla volym analyser

Vad kan vi göra med 3D (utanför stadsplanering)

https://www.uasmapping.ca/



- Enkel fotomachting

Vad kan vi göra med 3D (utanför stadsplanering)



- Fastighetsförvaltning – ta hand om fastighet…

beräkna ytor, planera renoverings arbete, möblera virtuellt, plantera 

om trädgården… 

Vad kan vi göra med 3D (utanför stadsplanering)



- Samarbeta med skolor

- Bygga tillsammans 3D stadsmodell liknande den i Karlstad

Vad kan vi göra med 3D (utanför och med stadsplanering)



- Skapa egna 3D-modeller (även enkla)

Vad kan vi göra med 3D (utanför och med stadsplanering)



Vad kan vi göra med 3D (utanför och med stadsplanering)

- Enkelt 3D-print med detaljplaneförslag (exempel från Karlstad) 



Vad kan vi göra med 3D (utanför och med stadsplanering)

- Publicera detaljplaner i lättläst 

3D form online eller som 3D-pdf



Vad kan vi göra med 3D (utanför och med stadsplanering)

- Bygga 3D-presentationer med CesiumION för att visa 

data och idéer mer interaktivt



Inte alla kommuner har sina egna webbkartor, och GIS-serverar, men…

Det är inte faktor som gör det omöjligt att sätta i 3D med GIS data och kartor. 

Den fri och enkelt alternativet är att redigera OpenStreetMap med både 2D och 3D 

information.

Kommun kan ha offentlig 3D kartor utan extra utmaningar. 

Det är också möjligt att återanvända 3D data från OSM i Blender, Twinmotion, eller 

SketchUp. 



• Spridning av information om tillgängliga verktyg, analyser, möjligheter… 

(speciellt intern)

• Kommunikationsfel - försöka prata samma språk som mätare & kartritare, 

och ha samma problem i fokus – exempelvis vid datainsamling (linjer vs ytor)

• Det är inte lätt att ha koll på allt - välja sina favorit område 

(3D, GIS, Visualisering är jättebred ämnen)

• Hitta arbetskollegor med liknande kunskap och intresse – för att diskutera idéer, 

möjligheter, svaga och starka sidor av utvalda lösningar…

• Bygga strategi för OpenData för att underlätta utveckling av tjänster extern

Vilka utmaningar kommer ni inträffas:



3D-Nätverk

Finns där någon som kan hjälpa oss i början ?

Nätverk är öppen för era behöv och idéer! 

Det går att prata drönare, punktmoln (laserdata och fotogrammetri), FME, QGIS, 

ArcGIS, Blender, SketchUp, SketchFab, TwinMotion, CityGML, rumsliga analyser, 

virtuell resor, VR m.m. 

Finns även kanal ”Behöver hjälp – snabbt frågor”

Det går alltid att lägga till fler kanaler.

Viktigaste är att våga fråga och dela sin 

kunskap med andra användare



Nätverk riktas till:

- alla som jobbar med 3D, GIS, rumsliga analyser 

eller tänker börja jobba med. 

- alla med frågor kring visualisering och arbetsflöde.

- mätare, drönare piloter, GIS-specialister.

Både till nybörjare och specialister med stor erfarenheten.

Ju fler är involverad, desto starkare nätverk !

Finns där någon som kan hjälpa oss i början ?



3D-natverk.slack.com

3D-GIS och visualisering inom Sveriges 

kommuner och regioner | LinkedIn

Också på:

Inbjudan länk: 

https://join.slack.com/t/3d-

natverk/shared_invite/zt-p2vhq97m-

0XqxnP__VuAldEY~ByU3fA

222 pers.

92 pers.

https://www.linkedin.com/groups/9042549/
https://join.slack.com/t/3d-natverk/shared_invite/zt-p2vhq97m-0XqxnP__VuAldEY~ByU3fA


Tack! 

Allt börjas från idéer 
– tekniken redan finns

Frågor: gis@halmstad.se

mailto:gis@halmstad.se

