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Sammanfattning
Att vilja lagra sina geografiska data i tre dimensioner har börjat bli allt vanligare bland de 
svenska kommunerna. Man vill utifrån dessa data skapa en 3D-modell över sina tätorter med 
realistiska byggnader och andra objekt. Detta ger ökade möjligheter inom planprocesser, 
bygglov, skuggstudier och andra kommunala ändamål för invånarna.

Detta examensarbete hade till syfte att ta fram ett förslag till 3D-strategi för Skövde kommun. 
De har idag sina data lagrade i två dimensioner i en Oracle-databas och man har en del andra 
material som till exempel punktmoln från laserskanning som skulle kunna användas för att 
skapa en geografisk databas i tre dimensioner.

Examensarbetet tar upp olika mjukvaror man kan använda för skapandet och användandet av 
3D-modeller. Den tar även upp vilka standarder man kan använda för att lagra geografiska 
data i tre dimensioner och vilka databaser man kan använda för detta ändamål. Dessutom 
berörs hur man skulle kunna ajourföra data och hur långt några andra kommuner har kommit i 
deras arbete med en 3D-strategi.

Som slutsats så ser man att det det är svårt att hitta information inom området. Men att det 
finns mycket information att hämta från andra kommuner som redan gjort en hel del arbete. 
Ett bra exempel är Göteborg som tagit fram en riktigt fin modell som man kan se som en 
förebild. Man kan också se att Oracle och CityGML är en bra lösning för lagring av data i 3D. 
Det finns också företag som tagit fram lösningar för skapandet av kompletta 3D-lösningar 
efter en automatisk process men att de kan behöva utvecklas mer för att användas i dessa 
ändamål.



Abstract
Swedish municipalities increasingly want to store their spatial data in three dimensions. On 
the basis of these data they want to create a 3D model of their cities with realistic buildings 
and other items. This provides increased opportunities in planning, building applications, 
studies of shadows and other municipal purposes for the residents.

The purpose of this degree project was to develop a proposal for a 3D strategy for Skövde 
municipality. For the moment they have their data stored in two dimensions in an Oracle 
database and they have a number of other materials such as point clouds from laser scanning 
that could be used to create a spatial database in three dimensions.

The degree project points to various software that can be used for the creation and use of 3D 
models. It also shows standards that can be used for storing of spatial data in three dimensions 
and which databases can be used for this purpose. Furthermore the study deals with how the 
model can be updated and how far other municipalities have advanced in their work with 3D 
strategies.

As a conclusion, we can notice that it is difficult to find information in this area. But there are 
a lot of information to require from other municipalities that already has done a lot of work. A 
great example is Göteborg who have created a really nice model that can be seen as a 
paragon. You can also see that Oracle and CityGML is a good solution for storage of data in 
3D. There are also companies that have developed solutions for the creation of complete 3D 
solutions trough an automatic process but that they need to develop it more for making it able 
to use for this purposes.



Förord
Detta arbete har utförts som examensarbete på 15 hp och är en del i min utbildning till GIS-
ingenjör vid Karlstads Universitet. Arbetet har skrivits för Skövde kommun och har till viss 
del skrivits på plats i Skövde.

Jag vill tacka min handledare vid Karlstads Universitet, Rolf Nyberg och min handledare vid 
Skövde kommun, Dorota Andersson för den hjälp jag fått genom arbetet.

Jag vill också tacka de personer jag intervjuade i och med arbetet. Eric Jeansson vid 
Göteborgs stad, Peter Olofsson vid Trollhättans stad och Andreas Rönnberg vid Uppsala 
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Det har blivit mer och mer vanligt att ta fram 3D-modeller över nya exploateringsområden 
och inför olika planprocesser. Detta för att man med hjälp av 3D-modeller kan få fram en 
tydligare bild av hur området kommer att se ut när det väl är färdigt. Personer som har svårt 
att visualisera hur en plan 2D-karta kommer se ut i verkligheten kan med en 3D-modell lättare 
se hur det kommer att se ut i slutändan.

Flera större kommuner har nu börjat lagra alla sina primärkartedata i tre dimensioner. Detta 
för att lättare kunna skapa en stadsmodell i 3D utifrån dessa data och lagra den i en databas, 
annars är risken att modellerna bara blir slit- och slängkartor som inte går att återanvända. 
Man har tidigare när man skapat någon 3D-modell ofta sparat den i något filformat med 
okänd kvalitet och noggrannhet, tanken är att i framtiden använda en uppdaterbar stadsmodell 
för dessa ändamål. Skövde kommun har ett tag funderat över att skapa en stadsmodell i 3D 
som skall kunna användas till olika ändamål. Man vill gärna ha en modell med hög 
noggrannhet och med bra underlag, som till exempel sina primärkartedata, som grund.

Skövde kommun har idag en mycket bra ordning på sina primärkartedata och man lagrar 
dessa i en databas med Topobase och Oracle 9.2. Man har nyligen skaffat ortofoton i färg över 
hela kommunen. Dessa har en noggrannhet på 0.5 meter per pixel. Man har även data från en 
flygburen laserskanning över tätorten med omnejd som försvaret låtit göra. Dessa data har en 
punkttäthet på 13.4 pixlar per meter och en markupplösning på 5 cm. Det finns också 
snedbilder tagna med Pictometry-tekniken, även de täcker Skövde tätort med omnejd. 
Kommunen ska försöka att få Pictometry-bilderna uppdaterade vartannat år. Inmätning av 
primärkartan sker idag med hjälp av enmans totalstation och GPS med nätverks-RTK från 
Trimble.

1.2 Syfte och problemformulering
Syftet med detta examensarbete är att undersöka olika alternativ till 3D-strategier och ta fram 
ett förslag för Skövde kommun, med utgångspunkt från vad kommunen har för data idag. Det 
skall även tas fram underlag genom att försöka besvara nedanstående frågor:

Vilka mjukvaror finns för skapande och redigering av 3D-data?

Vad finns det för standarder för lagring av geografiska 3D-data?

Vilka databaser stödjer lagring av 3D-objekt?

Hur ajourför man sin 3D-stadsmodell?

Vilka användningsområden finns för 3D-stadsmodellen?

Hur långt har andra kommuner kommit inom området?

1.3 Avgränsningar
Examensarbetet är inte tänkt att vara heltäckande inom ämnet 3D-strategi utan snarare mer 
inriktat på Skövde kommuns verksamhet. Men även vissa saker som kan vara intressanta 
inom 3D-strategier generellt kommer att beröras.

- 1 -
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2 Metod
Jag har valt att låta arbetet byggas till stor del på inventering av de olika element som behövs 
för att ta fram en 3D-stadsmodell. Såsom vilka mjukvaror som behövs, vilka standarder som 
finns och vilka databaser man kan använda för lagring av spatiala 3D-data.

Inventeringen av programvaror har genomförts genom att titta på produkter som kan användas 
för att skapa, redigera, ajourhålla och visa 3D-modeller. Jag har även undersökt ett urval av 
programvaror som andra har använt i dessa sammanhang.

När det gäller olika standarder har jag försökt hitta de som har stöd för lagring av geografiska 
3D-data. Även när det gäller databaser har jag sökt efter program som kan hantera spatiala 
data och som dessutom har stöd för att lagra i tre dimensioner.

En väsentlig fråga är möjligheten att kunna ajourföra en 3D-stadsmodell vid framtida 
förändringar. Där har jag sammanställt information om olika sätt att ta fram data för dessa 
ändringar. En 3D-stadsmodell och 3D-data kan användas till mycket olika saker inom 
kommunal verksamhet. Ett avsnitt i arbetet berör därför olika användningsområden.

Jag har fått information från några andra kommuner om vad de har gjort inom 3D-strategi och 
för att se om något av detta eller om någon av de programvaror eller metoder de använt kan 
vara användbart inom Skövde kommun.

Det finns några företag som satsat på att ta fram en helhetslösning för hur man kan ta fram en 
3D-modell. Dessa metoder kanske inte är helt användbara om man tänkt att ta fram en 
detaljerad 3D-modell som är lätt att uppdatera men jag anser ändå att de är intressanta att ta  
med för visa att de finns.

Inhämtning av information har mestadels skett genom sökning på Internet. Jag har även 
lyssnat på föredrag om 3D på Kartdagarna den 16-18 april på Elmia i Jönköping och på GIS-
Väst:s vårmöte den 7 maj på Göteborgs stadsmuseum. Insamling av information från andra 
kommuner har främst gjorts genom intervjuer via telefon. Frågorna som ställts vid 
intervjuerna har baserats på de som står under syfte och problemställningar.

- 2 -
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3 Resultat

3.1 Mjukvaror
Det finns en hel del mjukvaror som man kan använda för att skapa, redigera, visa och på 
andra sätt hantera 3D-modeller. Här har jag tittat på några av de som finns tillgängliga och 
som också används på andra ställen.

Google Sketchup
Med hjälp av Google Sketchup kan man på ett mycket enkelt sätt skapa en 3D-modell av en 
byggnad eller annat objekt. Man kan även drapera modellerna med hjälp av foton.1

Programmet är enkelt och det går snabbt att komma igång med det. Till exempel gjorde jag en 
enkel modell av en byggnad med draperade foton på väggarna på under en timme vid första 
användningen av programmet.

Det finns en standardversion som är gratis men den får bara användas i personligt syfte. Det 
finns även en professionell version att köpa in som är tänkt att användas i kommersiella 
sammanhang. Fördelarna med den professionella versionen är bland annat bättre kvalitet vid 
export och utskrift, exportmöjligheter till flera format, möjligheter att skapa filmsekvenser  
samt utökad support.2

I Google Sketchup finns det också stöd för punktmoln från laserskanningar vilket gör det 
möjligt att skapa 3D-objekt utifrån sådana data.3

Google Earth
Google Earth är som ett 
tittskåp för geografiska data 
som lagts ut av Google. Alla 
dessa data är utlagt på 
Internet så man måste vara 
uppkopplad för att kunna 
använda programmet. Där 
finns satellit- och flygbilder 
över hela jorden och man kan 
själv lägga ut egna bilder och 
annat material. Man kan till 
exempel lägga ut 3D-
modeller av byggnader, det 
finns hela städer utlagda i 3D4 
(Figur 1)5.

Även för Google Earth finns 
det flera versioner. Den 
enklaste versionen, som är 
gratis och riktar sig till hemanvändare, innehåller endast standardfunktioner. En plus-version 
finns till viss kostnad med högre bildupplösning vid utskrift och begränsad möjlighet till 
dataimport och inläsning från GPS-enhet. En professionell version finns också som kostar lite 

1 Google Sketchup: http://sketchup.google.com
2 Skillnader mellan Google Sketchup licenserna: http://sketchup.google.com/product/whygopro.html
3 Mer om Google Sketchup: http://www.tec.army.mil/TD/tvd/survey/SketchUp.html
4 Google Earth: http://earth.google.com
5 Figur från mjukvaran Google Earth.
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mer och är tänkt för kommersiellt bruk. Den ger större möjligheter för dataimport och högre 
kvalitet vid utskrifter. Den ger även möjligheter för skapande av videosekvenser och extra 
support.6

Google KML
Både Google Sketchup och Google Earth kan använda Google:s egna filformat KML 
(Keyhole Markup Language). Det är ett XML-baserat format som först togs fram för Google 
Earth och som blivit ganska populärt att använda på grund av Google Earth:s stora 
popularitet. Många andra program har idag stöd för export till KML för att kunna publicera 
datat från de programmen i Google Earth. KML har stöd för lagring av bland annat punkter, 
ytor, 3D-objekt, text och bilder.7

ArchiCad
ArchiCad är en komplett cad-mjukvara för arkitektoniska ändamål. Med ArchiCad kan man 
skapa 3D-modeller av byggnader i hög detalrikedom, även interiörer. Programmet har stöd för 
export av 3D-modeller till Google Earth vilket gör att man på ett enkelt sätt kan få ut 
modellerna till allmänheten. Programmet har givetvis även stöd för export till andra format så 
att man kan få in sina modeller till en databas.8

Feature Manipulation Engine (FME)
FME har skapats av Safe Software och kan 
användas för att konvertera data mellan en 
mängd olika format, för tillfället finns stöd 
för över 200 olika format9 (Figur 2)10. 
Programmet kan även användas för annan 
bearbetning av geografiska data. Man kan till 
exempel sköta bearbetning av geometri och 
attribut och transformation mellan olika 
referenssystem.11

FME är smidigt att använda vid integrering 
mellan olika databasprodukter, klienter och 
Internet. Det kan till exempel användas för 
att skapa 3D-modeller enligt en viss modell 
utifrån data som man har lagrat i till exempel 
en Oracle Spatial-databas. Man kan skapa 
stora automatiska rutiner som konverterar 
och bearbetar en viss mängd data till en hel 
och komplett produkt, så att så fort några 
ändringar gjorts i grunddatat är det bara att 
köra dessa automatiska rutiner så har man sin 
produkt uppdaterad direkt.

Programmet består av tre delar. En del som 
används för att med ett enkelt peka- och 

6   Skillnader mellan Google Earth licenserna: http://earth.google.com/support/bin/answer.py?
hl=en&answer=27571
7 Om KML: http://en.wikipedia.org/wiki/Keyhole_Markup_Language
8 ArchiCad: http://en.wikipedia.org/wiki/ArchiCAD
9 Om FME: http://www.safe.com/products/desktop/keyfeatures.php
10 Figur om FME: http://www.metria.se/templates/M_Page.aspx?id=472
11 Om FME hos Metria: http://www.metria.com/templates/M_Page.aspx?id=472
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Figur 2: Skiss över hur FME kan bearbeta och 
lonvertera mellan olika format.
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klickasystem skapa avancerade konverteringsrutiner. Den andra delen är mer som ett 
kartfönster där användare kan titta på sina data och göra en del mindre ändringar. Den tredje 
delen är gjord för transformation mellan olika format, och klarar som tidigare nämnts av över 
200 format.

CityModeler
CityModeler är en mjukvara som är framtagen av Metria och kan användas för skapande av 
enklare 3D-modeller. Det enda man behöver är högupplösta satellitbilder som programmet 
använder som stereopar. Dessa används sedan för att automatiskt via en fotogrammetrisk 
metod ta fram höjder på till exempel byggnader med hjälp av CityModeler. Programmet 
använder satellitbilderna för att drapera modellen, både marken och byggnaderna.12

3D Studio Max
3D Studio Max används för skapandet av 3D-modeller. Programmet nyttjas professionellt för 
skapandet av scener till filmer och även modeller till spel. Men det kan även användas för att 
skapa 3D-modeller av byggnader och liknande för geografiska 3D-modeller.13

Adobe3D
Nu finns det stöd för 3D i PDF-formatet vilket gör att man kan publicera 3D-modeller via 
PDF-formatet till allmänheten.14 Detta kräver dock att man har Adobe Acrobat 3D att 
publicera sina modeller med och att de som skall läsa PDF-filerna har version 8 av Adobe:s 
PDF-läsare.15

Novapoint Virtual Map
Detta program är tänkt att användas för design, modellering, visualisering och interagering 
vid olika 3D-projekt. Det är främst tänkt att användas inom infrastrukturprojektering, 
samhällsplanering, detaljplaner och områdesbestämmelser. Man kan rita i 2D och få fram 
visualisering automatiskt i 3D. Programmet kan läsa direkt från databas.16

12 Om CityModeler: http://www.metria.se/upload/filer/Vara_Produkter/Flyg_satellitbilder/citymodeller_ny.pdf
13 Om 3D Studio Max: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=8108755
14 Om Adobe Acrobat 3D: http://www.adobe.com/se/products/acrobat3d/
15 Om Adobe Reader 8: http://www.adobe.com/products/reader/productinfo/features/
16 Om Novapoint Virtual Map: http://www.novapoint.se/produkter.asp/id/30/LID/12627
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3.2 Standarder
För att kunna lagra sina geografiska 3D-data på ett enkelt sätt och för att vara säker på att 
andra ska kunna ta del av dessa data i andra mjukvaror är det bra om man följer någon sorts 
standard.

CityGML
CityGML är en standard som är framtagen för lagring av stadsmodeller i 3D. Den har stöd för 
fyra viktiga delar för 3D-modeller vilka är geometri, topologi, semantik och utseende.17

Modellen består av fem olika typer av LOD-nivåer, Level Of Details (Figur 3)18. De olika 
nivåerna har olika detaljrikedom och beskriver olika områden. LOD0 är till exempel gjord för 
regionala ändamål och innehåller bland annat landskapsinformation, den har den lägsta 
noggrannheten. LOD1 är 
gjord för hela städer och 
innehåller byggnadskuber 
utan några detaljer. 
LOD2 är mer detaljerad 
och används för 
stadsdelar. Byggnaderna 
har här blivit draperade 
och fått rätt taktyp. 
LOD3 används för 
arkitektoniska modeller 
och byggnaderna har fått 
sin exakta rätta form. I 
LOD4 har byggnaderna 
även fått interiörer och 
allt annat runt om har sin 
rätta form (Figur 4)19 
(Tabell 1)20.

CityGML innehåller även specifikationer för hur man kan lagra digitala terrängmodeller 
(DTM) i form av TIN:s och Grid:s med mera.

I figur 5 kan man se ett stycke med exempelkod i XML-format som visar hur en byggnad 
lagras enligt CityGML. Koden är inte komplett utan är mer ett exempel över hur strukturen 
kan se ut.21

Figur 6 visar ett UML-diagram (Unified Modeling Language) över den geometriska 
representationen och den semantiska strukturen över hur en byggnad lagras enligt CityGML. 
Alla de olika komponenterna som kan visas i de olika LOD-nivåerna visas i detta diagram så 
alla dessa komponenter visas inte i alla LOD-nivåer.22

17 Om CityGML: http://www.citygml.org/fileadmin/citygml/docs/Kolbe_CityGML_OGC_NYC_CAD
%2BGIS_WG.pdf

18 Figur från sidan 21: http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=22120
19 Figur från sidan 56: http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=22120
20 Tabell från sidorna 21-22: http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=22120
21 Figur från sidan 54: http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=22120
22 Figur från sidan 53: http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=22120
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Figur 3: Exempel på de olika LOD-nivåerna i CityGML.
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Figur 4: Exempel på hur de olika LOD-nivåerna används på en  
byggnad.

Figur 5: Exempel på strukturen i CityGML visad med XML-kod.

Tabell 1 : En mer detaljerad beskrivning av de olika detaljnivåerna i CityGML.
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Figur 6: Exempeldiagram som visar hur strukturen i CityGML kan se ut.
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SOSI / FKB
SOSI är en standard för lagring av geografiska data som är framtagen av det norska statliga 
kartverket. 23

FKB (Felles KartDatabase) är en mer en detaljerad variant av SOSI som är mer specialiserad 
på hur man lagrar 3D-data. FKB har, precis som CityGML, en uppdelning mellan olika typer 
av detaljnivåer.24

Figur 7 visar en skiss över de olika detaljnivåerna för hur mycket detaljer av geografiska data 
som ska lagras. Dessutom finns det olika nivåer för hur mycket 3D-detaljer som ska lagras i 
de olika detaljnivåerna. FKB-D har endast byggnadernas avgränsningar på marken medan 
man i FKB-C har byggnadskuber för alla byggnader. I FKB-A/B ska man även lagra den 
riktiga formen på taken och även mer detaljer på byggnaderna. Dessutom finns det ett par 
detaljnivåer för 3D till som man kan använda inom vissa områden för till exempel 
planeringsförslag. I dessa kan man då lagra alla detaljer för byggnaderna och även interiörer.25

3DIM
3DIM, 3D Information Model, är en informationsmodell framtagen med CityGML som 
grund. Till skillnad från CityGML så har den även stöd för underjordiska objekt, den skiljer 
alltså på föremål ovan och under jord samt den ytmodell som skiljer dessa åt. Den har 
dessutom fler relationer mellan objekt än vad CityGML har.26

23 Om SOSI: http://www.statkart.no/sosi/welcome.htm
24 Om FKB: http://www.statkart.no/sosi/welcome.htm
25 Figuren kommer från en presentation tillhandahållen av Lars Mardal, Statens Kartverk (Norska statliga 

kartverket)
26 3DIM: http://www.ikoncept.se/samgis/geoforum/info/bildspel/071031_GIS_3D_framtiden.pdf
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Figur 7: En skiss som beskriver var man ska använda de olika detaljnivåerna av FKB. FKB-
A ska användas i de mer tättbebyggda områdena medans FKB-D ska användas i de mesta  
glesbebyggda områdena och i fjälltrakterna.
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3.3 Databaser
När man ska ta fram en 3D-modell kan det vara praktiskt att lagra den i någon typ av spatial 
databas som har stöd för att lagra data i full 3D.

Att man lagrar i full 3D innebär att datat lagras i flera nivåer så att det blir tredimensionellt  
och inte tvådimensionellt. Det innebär också att det är 3D-data som är huvudlagringsformatet 
och vill man ha fram data i 2D måste man använda 3D-datat som grund. Det finns även något 
som kallas 2.5D vilket innebär att man lagrar vanliga 2D-data men att de dessutom har ett 
höjdattribut. Lagrar man i 3D ska det också finnas stöd för spatiala frågor i 3D jämfört mot 
vanliga spatiala frågor som endast har stöd för 2D.27

Det finns flera spatiala databaser såsom Oracle Spatial, Microsoft SQL, MySQL och 
PostgreSQL med PostGIS. Men det är än så länge bara Oracle Spatial som har stöd för lagring 
i full 3D. Oracle Spatial har dessutom majoriteten av Sveriges kommuner som kunder så 
därför är det den databas som kommer att behandlas i rapporten.

Oracle Spatial
Oracle Spatial 11g är Oracle:s senaste databas. Den har fullt stöd för lagring av spatiala data i 
full 3D.28

Databasen har stöd för alla geospatiala datatyper och modeller, både raster- och vektordata 
och även stöd för topologi och nätverksmodeller.

Stödet för lagring av 3D-data hanterar bland annat punkter, linjer, ytor och block. Men det 
finns även stöd för punktmoln från till exempel laserskanningar och för TIN:s. Det har 
dessutom tillkommit stöd för SQL-operationer och analysfunktioner för 3D. Stödet för 3D-
lagring är specialgjort för lagring enligt CityGML.29

I Oracle Spatial 11g finns också utökat stöd för olika typer av webbtjänster för geografiska 
data som till exempel olika GIS-applikationer.

27 Om 2.5D och 3D: http://en.wikipedia.org/wiki/2.5D
28 Om Oracle Spatial 11g: http://www.directionsmag.com/article.php?article_id=2427&trv=1
29 Nyheter i Oracle Spatial 11g: http://www.oracle.com/technology/products/spatial/pdf/11g/spatial-11g-

datasheet.pdf
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3.4 Ajourföring
När man har skapat sin 3D-modell så kan det vara bra att kunna ajourföra den utan att göra 
om allt från början igen. Nedan följer ett antal möjliga lösningar som kan passa beroende på 
vad det är som skall uppdateras.

Laserskanningsinstrument
Ett smidigt sätt att mäta in nya objekt är att mäta in med ett laserskanningsinstrument.  
Använder man totalstation tar det ju ett tag att mäta när man går där fram och tillbaka. Med 
laserskanning så ställer man bara upp stationen så står den sen där och mäter. Flera av de stora 
leverantörerna av mätningsinstrument levererar instrument för laserskanning.

Trimble har skapat sin VX Spatial Station (Figur 8)30. Den är i grund 
och botten en totalstation med extra funktioner för laserskanning vilket 
är smidigt om man vill kunna mäta på vanligt vis med samma 
instrument. Vid skanning så är räckvidden för enheten ca 150 meter, det 
minsta avståndet mellan punkterna är 10 mm och noggrannheten blir ca 
10mm vid 150m. Trimble har även enheter för endast laserskanning.31

Från Topcon kommer Imaging Robotic Station. Även denna station är 
precis som Trimble:s en kombinerad totalstation och 
laserskanningsinstrument. För detta instrument fanns tyvärr inte några 
specifikationer på mätprestanda tillgängliga. Även här finns instrument 
för endast laserskanning om man så önskar.32

Leica har gjort ett instrument de kallar ScanStation 2. Detta instrument 
är däremot endast för laserskanning och det verkar inte som att Leica 
har något instrument som är en kombinerad totalstation med 
laserskanningsfunktioner. Instrumentet har en skanningsräckvidd på 300 
meter, minsta avståndet mellan punkterna blir 4mm och noggrannheten 
blir ca 6mm.33

Befintlig cad-ritning
När man har något nytt bygge eller bostadsområde på gång kan det hända att man har fått en 
cad-ritning i 3D över det. För att då se hur det kommer att se ut i verkligheten kan man lägga 
in ritningen i den befintliga 3D-modellen som en del i planprocessen. Sedan när bygget är 
klart kan ritningen användas för att uppdatera modellen. På detta sätt slipper man mäta in det  
nya området innan det läggs in. Men denna metod får man väl se som ett komplement till  
övriga metoder.

Fotogrammetriskt
Har man utrustning och programvara för fotogrammetri och stereobetraktning kan man ta 
fram höjder på objekt med denna metod och på så sätt lägga in sådant som är nytt. 
Noggrannheten blir antagligen inte lika hög som vid inmätning i fält men har man materialet  
och utrustningen så kan detta vara ett alternativ. Man kan till exempel använda någon mer 
automatisk programvara som CityModeler.

30 Figur på Trimble VX Spatial Station: http://www.trimble.com/trimblevx.shtml?WT.svl=img1
31 Om Trimble VX Spatial Station: http://www.trimble.com/trimblevx.shtml?WT.svl=img1
32 Om Topcon Imaging Robotic Station: http://www.topcon-positioning.eu/index.asp?

pageid=7e5d7e53dd1046f98027ed1ac8116936
33 Om Leica Scanstation 2: http://www.leica-geosystems.com/se/sv/lgs_62670.htm
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Figur 8: Trimble VX 
Spatial Station.
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3.5 Användningsområden
Frågan är då vilka användningsområden det finns för 3D-data. Skapar man en 3D-modell av 
dem kan man ju använda den till olika presentationssyften. Eftersom den ”riktiga världen” är i  
3D har människan lättare att förstå en 3D-modell än en vanlig 2D-karta.34

Inom planeringsprocesser kan man lägga in det nya planförslaget i den befintliga 3D-
modellen och se hur den förhåller sig till de befintliga områdena och bebyggelsen. På så sätt 
får invånarna ett enklare sätt att se hur det kommer att se ut om planen blir verklighet. Man 
skulle även kunna göra så att invånarna kan ”kliva in” i modellen och se hur till exempel ett  
nytt hus påverkar utsikten från deras eget fönster eller trädgård. Man kan göra 
planutställningar och samråd med hjälp av 3D-modeller. Modellen skulle även kunna 
användas vid bygglov i 3D så att grannarna kan se hur ett utbygge eller liknande skulle kunna 
påverka deras fastigheter.

Om något företag ska starta igång något nytt infrastrukturprojekt som till exempel en ny väg 
eller järnväg kan de använda data ur 3D-modellen och visualisera hur deras projekt kommer 
att se ut. Företag som sysslar med radioburna kommunikationssystem som till exempel 
mobiltelefoninät kan använda 3D-modeller för att analysera hur långt signalerna sträcker sig.

I turism-, presentations- och PR-syften kan man också använda 3D-modeller. Göteborgs stad 
använde till exempel sin stadsmodell i PR-syfte när de sökte EM i friidrott. De skapade en 
visualisering i modellen där den beslutande kommittén kunde se Scandinavium och området 
runt om. De kunde då på ett enkelt sätt se hur arrangemanget var tänkt att genomföras.35

Man kan göra skuggstudier och ljusspridningsanalyser vid olika byggnationer (Figur 9)36. 
Skuggstudier är vanligt och användbart vid nybyggnation av vindkraftverk. Även buller kan 
analyseras i en 3D-modell så man kan se hur buller sprider sig mellan byggnader. Man kan då 
se om en tänkt byggnad 
kommer att kunna stoppa 
buller från till exempel en 
närliggande väg eller 
järnväg.

Med hjälp av de 3D-data 
som finns i modellen kan 
man även skapa andra typer 
av data. Exempel på sådana 
data kan vara 
avrinningsområden, 
nivåkurvor, terrängmodeller 
och mycket annat.

34 Om stadsplanering med ArchiCad: http://graphisoft.se/archicad/malgrupp/stadsplan.html
35 Filmer på Göteborg.com: http://www.goteborg.com/templates/Page.aspx?id=660
36 Figur från presentation tillhandahållen av Eric Jeansson, GIS-chef, Göteborgs stad
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Figur 9: Exempel på skuggstudier. Bilden visar den planerade  
utbygnaden av Gothia Towers i Göteborg.
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3.6 Andra kommuner
Många andra kommuner verkar fundera på vad man skulle kunna göra för att skapa en 3D-
modell över sina tätorter. Jag inhämtade information om ett par av dem för att se vad de har 
gjort.

Göteborg
Göteborgs stad har arbetat med 3D en längre tid och har idag en stadsmodell över hela staden 
(Figur 10)37. En del data lagras enligt SOSI-standarden men det mesta lagras enligt CityGML i 
en Oracle Spatial-databas. Man använder FME för att bearbeta sina data för 3D.

De skapar sina 3D-modeller av 
byggnader med mera med hjälp av 
Google Sketchup och använder det 
även för att drapera dem med bilder. 
En del modeller skapas med 3D 
Studio Max. Visualisering sker med 
en programvara som heter Mr Viz 
som är utvecklat av Chalmers.

Byggnaderna lades in genom att lägga 
in takkonstruktioner på rätt läge och 
sen skapa byggnadskuber mellan 
dessa och terrängmodellen för att få 
husen kompletta. Höjderna på olika 
objekt tas fram genom 
stereobearbetning av flygbilder.

De använder idag sina 3D-data till 
bland annat byggplanering, planeringsförslag och för att skapa den så kallade Citymodellen 
som är en 3D-modell av hela staden.

I framtiden planerar man att få ut sin 3D-modell på webben, exakt hur vet man inte i 
dagsläget. Man ska då kunna ”vandra” i den på egen hand. Men de räknar med att man måste 
lagra modellen i något slags mellanskikt enligt någon standard som annars används för 
datorspel för att lättare kunna få ut den på webben. Man kommer även att lägga ut hela 
modellen på Google Earth.

Göteborg samarbetar inom projektet 3D4Stad även en del med Stockholm, Malmö och 
Helsingborg så de har liknande strategier med liknande upplägg igång eller på gång.

Uppsala
I Uppsala har man däremot inte kommit så långt med någon 3D-strategi. Men man har gjort 
en laserskanning och skapat byggnadsblock utifrån dessa med hjälp av Google Sketchup.

Om man tar fram en strategi i framtiden så vill man bland annat kunna göra 3D-
visualiseringar och modellera byggnader. Byggnaderna vill man därefter kunna lägga ut på 
Google Earth. CityGML är det man tänkt på när det gäller databaslagring.

Man har dock inte fått fram ett tillräckligt stort intresse hos politikerna för att kunna dra igång 
ett sådant projekt. Man tycker dessutom man inte ska gå för fort fram och skapa dyra, 
avancerade modeller som är svåra att använda. Modellen bör baseras på det primärkartedata 
man har i kommunen och aldrig ha några parallella databaser.

37 Figur från presentation tillhandahållen av Eric Jeansson, GIS-chef, Göteborgs stad
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Figur 10: Exempelbild från Göteborgs stadsmodell.
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Men de frågar sig vart tekniken är på väg och om det verkligen är värt att lägga ner alla 
resurser på ett så stort jobb. Till exempel verkar C3:s arbete med att ta fram kompletta 3D-
modeller med hjälp av flygfotografering intressant.

Trollhättan
I Trollhättan har man gjort lite annorlunda. På grund av den stora filmverksamheten i stan har 
det varit ganska lätt att få 3D-kompetens därifrån, både från företag och från högskolan. Man 
har därför använt mjukvaran Maya som främst är skapad för film- och spelindustrin.

Man hade aldrig något problem med politikerna eftersom det har varit de som visat intresse 
och ställt kraven. Det har aldrig tagits fram någon strategi utan politikerna ville bara att det  
skulle vara detaljrikt och att det skulle gå snabbt att skapa. 3D-modellen skulle främst 
användas som en del av den demokratiska planprocessen.

Det är kommunens GIS-databas som stått som grund för modellen. Höjder på byggnader och 
andra objekt har tagits fram genom mätning i pictometry, lasermätning med en enkel 
lasermätare och höjddata framtaget från ortofoto. Dessa mätningar ger ju inte så stor 
noggrannhet men det var aldrig något krav.

Politikerna verkar tycka att 3D-modellen är ett bra verktyg. Man fick till exempel stort  
motstånd när man skulle ta fram en plan över Spikön i Göta Älv. När invånarna först fick reda 
på planen sa de starkt nej. 
Men efter att en 3D-
visualisering gjorts i den 
skapade 3D-modellen med 
den nya planen inlagd så 
vände opinionen och de 
flesta tyckte att det var en bra 
idé (Figur 11)38.

För en del mindre 
detaljplaner har man även 
använt sig av Virtual Map 
från Novapoint.

38 Figur från filmen om Spikön: http://www2.trollhattan.se/film_spikon/spikon2(progressive_low).wmv
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Figur 11: Exempel över ön Spikön i Trollhättans 3D-modell  
skapad i Maya.



Karlstads Universitet
Examensarbete 15 hp

Lars Karlsson
VT 2008

3.7 Kompletta lösningar för 3D-modeller

C3 Technologies
C3 Technologies är ett dotterbolag 
till Saab som har tagit fram en teknik 
för helautomatiska producering av 
3D-modeller (Figur 12)39. Den skapas 
genom att de flyger över ett område 
och tar högupplösta flygbilder så att 
varje yta täcks av flera bilder från 
olika vinklar. För varje bild som tas 
så lagras kamerans position och 
vinkel. Genom denna teknik får man 
med decimeternoggrannhet fram var 
varje pixel träffar jordytan.

Sen kan mjukvaran genom 
automatisk stereobearbetning av två 
bilder i följd beräkna områdets 
höjdprofil. Som resultat får man ett 
flygfoto där alla pixlar har position i 
tre dimensioner. Med hjälp av tusentals sådana flygfoton kan man få fram en 3D-modell av en 
hel stad genom en helautomatisk process.

Man räknar i framtiden med att kunna plocka ur separata objekt per automatik också. Som till  
exempel få ut alla byggnader för sig och andra objekt som träd. Det ska då även gå att ta bort 
objekt som inte bör vara med som till exempel bilar och människor.

De säger sig kunna flyga över ett område med 40-50 km2/h och kunna leverera slutprodukten 
inom 24 timmar efter att planet har landat.40

Carmenta
Carmenta har utvecklat en produkt de kallar Carmenta Engine. Det är en mjukvara som kan ta 
fram en 3D-modell över ett område med automatik utifrån en befintlig kartprodukt och 
flygfoton.

Mjukvaran analyserar kartprodukten och identifierar de olika objekt som finns på den såsom 
byggnader, vägar, vegetation och kraftledningar. Den skapar sedan 3D-objekt utifrån 
parametrar som är inmatade av användaren. Därefter kan denna 3D-modell draperas med ett 
flygfoto och på så vis bildas en 3D-modell väldigt snabbt utifrån befintliga data utan att skapa 
några nya data. Det enda man behöver göra är att tala om för programmet hur de olika 
objekten ska tolkas, och använder man samma typ av kartor flera gånger, som till exempel 
Lantmäteriets Fastighetskarta, så behöver man inte göra det mer än en gång.41

Modellen renderas automatiskt ”on the fly” när man visar den och skapas efterhand som man 
tittar på de olika områdena på kartan.42

39 Figur från demo-presentation från 3D-modell över Linköping: http://www.c3technologies.com
40 Om C3 Technoogies: http://www.c3technologies.com/tech.php
41 Om Carmenta Engine: 

http://www.carmenta.com/download/pdf/Carmenta_Engine_for_Mission_Planning_Systems.pdf
42 Specifikationer om Carmenta Engine: 

http://www.carmenta.com/download/pdf/Carmenta_Engine_Data_sheet.pdf
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Figur 12: Exempelbild över en 3D-modell skapad av  
C3 Technologies.
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Pictometry
Pictometry är en teknik för att ta och visa flygbilder på ett nytt sätt. Flygbilderna är tagna som 
snedbilder ifrån fyra olika vädersträck istället för rakt ovanifrån. Detta gör att man kan se en 
hel stad och alla objekt i den från alla håll. I Sverige och övriga Norden är det det norska 
bolaget Blom ASA som sköter flygfotografering av Pictometry-bilder.

Bilderna kan användas inom verksamheten för planprocesser, bygglov och mycket annat. Om 
man ska ta fram en stadsmodell i 3D kan man använda bilderna för att drapera byggnaderna 
och få fotorealistiska fasader.43

43 Om Pictometry: http://www.blomasa.com/sweden/se/produkter-och-tj%C3%A4nster/pictometry%C2%AE---
snedbilder
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4 Diskussion

4.1 Allmänna funderingar
Det har inte alltid varit helt enkelt att hitta information inom 3D-strategi på Internet. En stor  
del av informationssökningen gick ut på att inventera vad som fanns inom mjukvaror, 
standarder, databaser, ajourföring med mera. Det var inte lätt att hitta information eftersom 
det är ett ganska nytt område som det sker mycket inom just nu. De lösningar som tagits fram 
av de kommuner jag pratat med var inte alla helt möjliga för Skövde kommun att använda. 
Men intervjuerna var ändå intressanta och jag har fått en del inspiration från dem.

I Trollhättan har man gjort på ett mycket annorlunda sätt när man skapar sin modell i Maya 
som främst är en mjukvara för film- och spelindustrin. För en sådan lösning gäller att man har 
mindre krav i noggrannhet och tillgång till speciell kompetens eftersom det har mer att göra 
med grafisk design än med geografisk design. Man har mer möjligheter till att skapa 
filmsekvenser med rörliga objekt som till exempel människor som vandrar omkring och träd 
som rör sig i vinden. Göteborg, som har en annan lösning, har på ett sätt löst detta genom 
visualiseringsmjukvaran Mr Viz.

I Göteborg har man satsat på en modell som bygger på CityGML och som lagras i en Oracle-
databas. På grund av att fler kommuner har liknande planer på gång i och med samarbetet 
3D4Stad så kommer det att finnas en del material och erfarenheter att hämta från dessa 
kommuner. Därför är nog denna väg en lämplig väg att gå om man ska skapa en bra 
stadsmodell i 3D.

Alternativ till en så noggrann modell finns men de har andra brister som gör att man kanske 
inte kan använda dem till allt man tänkt i alla fall. Den mest intressanta alternativlösningen är  
helt klart C3:s teknik att skapa en modell per automatik genom flygfotografering från låg höjd 
och som dessutom automatiskt skapar en 3D-modell. Det finns dock en del brister som till 
exempel att modellen blir svår att redigera. De har dessutom ingen lösning för att separera 
objekt, som till exempel byggnader, från resten av modellen. Den modell som levereras är 
lagrad i ett filbaserat format och det finns i dagsläget ingen möjlighet till någon 
databaslösning.

Antagligen kommer det att komma fler tekniker liknande C3:s teknik i framtiden och C3 
kommer nog att utveckla sin idé ännu mer. Men vill man ha en 3D-modell där man kan göra 
vad man vill och där man har de olika typerna av objekt såsom terrängmodell och byggnader 
separerade så verkar alternativet att skapa en modell själv den enda vägen att gå.

I Uppsala hade man inte kommit så långt med sin strategi men de hade ändå börjat titta lite  
grand och bland annat gjort en laserskanning, skapat byggnadskuber och granskat CityGML 
för möjlig lagring. Men man var samtidigt lite avvaktande för framtida tekniker likt den C3 
tagit fram.

4.2 Funderingar kring ett förslag
Hur skulle då ett förslag till 3D-strategi för Skövde kommun kunna se ut? Det är ju ingen 
enkel fråga att besvara men här kommer i alla fall ett försök.

Skövde kommun har redan idag bra grundmaterial i primärkartan lagrat i en Oracle-databas, 
fräscha flygfoton, data från laserskanning med flyg som gjordes tillsammans med försvaret 
och de har även tillgång till Pictometry-snedbilder. Detta utgör en god grund för att skapa en 
modell liknande den som finns i Göteborg med en terrängmodell i botten, som är draperad 
med flygfoton och byggnadsblock där många av dem är draperade med foton. Göteborg lagrar 
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också sina data i en Oracle-databas precis som Skövde vilket gör att deras 
grundförutsättningar vad gällande data är ganska så lika.

Ska man satsa på en sådan modell som Göteborg tagit fram har man som sagt en hel del 
material att använda. Men man behöver samtidigt göra en del investeringar för att kunna 
använda och ta fram övrigt material och för att ajourhålla det.

En mjukvara som verkar mycket användbar är Google Sketchup. Denna mjukvara kan 
användas till att skapa 3D-objekt av precis vad som helst och man kan enkelt drapera dem 
med olika bilder för att få dem mer verklighetstrogna. Med tillgång till snedbilder från 
Pictometry kan man använda dessa för drapering av byggnaderna. Programmet har dessutom 
stöd för att arbeta med punktmoln från laserskanningar och eftersom det finns tillgång till ett  
sådant material så blir programmet mer praktiskt att använda. Man behöver dock den 
professionella versionen för att kunna göra allt detta.

Vill man kunna publicera sina data på Internet är Google Earth ett bra val. Speciellt om man 
dessutom har Google Sketchup. Via Google:s format KML kan man publicera sina modeller 
och objekt i modellen för lätt åtkomst för invånarna via Google Earth.

För enkel och automatisk bearbetning av data är FME ett oumbärligt program. Man kan skapa 
automatiska rutiner som bearbetar data så fort nya data kommit in, bearbetningen sker utifrån 
specifikationer man tidigare angivit. Programmet kan alltså ta upp data ur en databas och 
skapa en 3D-modell utifrån dessa. Göteborg använder FME för sin modell så det finns färdiga 
lösningar för hur rutiner som kan skapa dessa 3D-modeller ser ut.

När det gäller standarder så verkar CityGML vara det som är mest spritt och den standard som 
är enklast att använda med både Oracle Spatial och FME. Göteborg använder den standarden 
till sin modell.

Databaser för full 3D finns det inte så mycket att välja mellan och när Skövde kommun redan 
använder Oracle:s databas är det en bra väg att bygga vidare på. Dock behövs det den nya 
versionen om man vill kunna lagra i full 3D.

Om man vill kunna ajourföra sin modell på ett snabbt och enkelt sätt är ett laserskannings-
instrument värdefullt. Skövde kommun har tidigare andra instrument inköpta från Trimble 
varför ett instrument för laserskanning därifrån kunde vara fördelaktigt. Om man nu ska skapa 
en 3D-modell så kan ett sådant förvärv bli mer motiverat. Någon fotogrammetrisk utrustning 
eller kompetens har man för tillfället inte så det alternativet väger inte så tungt.

Den här lösningen med en 3D-modell är ganska så kostsam och tidskrävande så det kommer 
säkert att behövas en tjänst där en person arbetar med detta. Man behöver dessutom göra 
investeringar i form av programvaror och utrustning. Men man har på ett sätt redan kommit 
en bit på väg genom att man har en del användbart material sedan tidigare.

För att ta fram en bra stadsmodell i 3D är nog en modell liknande den som Göteborg redan 
tagit fram i samarbete med projektet 3D4Stad en bra väg att gå. Man får då en stadsmodell 
med hög noggrannhet utifrån ett bra underlag lagrat med en bra struktur.
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5 Slutsatser
Det märks tydligt att detta är ett område där det än så länge inte finns så mycket information 
att hämta. Tekniken går också snabbt framåt med nya idéer om hur man kan ta fram 3D-
modeller. Men eftersom det finns andra kommuner som redan gjort en hel del av detta arbete 
så finns det mycket att lära från dessa.

Göteborg ser ut att vara den kommun som kommit längst och som dessutom har tagit fram en 
strategi och en 3D-modell av hög kvalitet och efter ett bra koncept. Den är dessutom lätt att  
använda och kommer att vara lätt att redigera i framtiden. De har även samarbetat tillsammans 
med Stockholm, Malmö och Helsingborg i och med projektet 3D4Stad så där finns en hel del 
information att hämta.

Tittar man på lagring så ser man att det inte finns mycket att välja på. Oracle Spatial 11g är  
idag den enda databasen som kan lagra data i full 3D. CityGML är den standard för lagring av 
3D-data som är mest spridd och som det dessutom finns mycket dokumentation om. För 
ajourföring är helt klart en enhet för laserskanning användarbar, och eftersom resten av 
instrumentflottan är från Trimble så är deras instrument att satsa på.

När det gäller övriga mjukvaror så är FME helt klart användbart för skapandet av automatiska 
rutiner när man ska skapa modellen från sin databas. Även Googles programvaror är 
användbara, man ser tydligt att de är ett företag som satsar på Geografisk information.

Fördelarna med en stadsmodell i 3D är rätt klar. Den ger ökade möjligheter inom den 
kommunala planprocessen där man lättare kan visa för invånarna hur nya planprojekt kommer 
att se ut i verkligheten när det är färdigt. Invånarna får dessutom ökade möjligheter att se hur 
ett nytt projekt kan påverka dem i form av skugg- och siktstudier.

Det ska i framtiden bli intressant att se vart tekniken för oss och vilka nya tekniker som 
utvecklas. Den teknik som C3 Technologies har tagit fram kan bli riktigt intressant för sådana 
här ändamål om den utvecklas ytterligare.

- 19 -



Karlstads Universitet
Examensarbete 15 hp

Lars Karlsson
VT 2008

6 Referenser
[1] Google Sketchup
http://sketchup.google.com

[2] Skillnader mellan Google Sketchup licenserna
http://sketchup.google.com/product/whygopro.html

[3] Mer om Google Sketchup
http://www.tec.army.mil/TD/tvd/survey/SketchUp.html

[4] Google Earth
http://earth.google.com

[5] Figur från mjukvaran Google Earth.

[6] Skillnader mellan Google Earth licenserna
http://earth.google.com/support/bin/answer.py?hl=en&answer=27571

[7] Om KML
http://en.wikipedia.org/wiki/Keyhole_Markup_Language

[8] ArchiCad
http://en.wikipedia.org/wiki/ArchiCAD

[9] Om FME
http://www.safe.com/products/desktop/keyfeatures.php

[10] Figur om FME
http://www.metria.se/templates/M_Page.aspx?id=472

[11] Om FME hos Metria
http://www.metria.com/templates/M_Page.aspx?id=472

[12] Om CityModeler
http://www.metria.se/upload/filer/Vara_Produkter/Flyg_satellitbilder/citymodeller_ny.pdf

[13] Om 3D Studio Max
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=8108755

[14] Om Adobe Acrobat 3D
http://www.adobe.com/se/products/acrobat3d/

[15] Om Adobe Reader 8
http://www.adobe.com/products/reader/productinfo/features/

[16] Om Novapoint Virtual Map
http://www.novapoint.se/produkter.asp/id/30/LID/12627

[17] Om CityGML

- 20 -



Karlstads Universitet
Examensarbete 15 hp

Lars Karlsson
VT 2008

http://www.citygml.org/fileadmin/citygml/docs/Kolbe_CityGML_OGC_NYC_CAD
%2BGIS_WG.pdf

[18] Figur från sidan 21
http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=22120

[19] Figur från sidan 56
http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=22120

[20] Tabell från sidorna 21-22
http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=22120

[21] Figur från sidan 54
http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=22120

[22] Figur från sidan 53
http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=22120

[23] Om SOSI
http://www.statkart.no/sosi/welcome.htm

[24] Om FKB
http://www.statkart.no/sosi/welcome.htm

[25] Figuren kommer från en presentation tillhandahållen av Lars Mardal, Statens Kartverk 
(Norska statliga kartverket)

[26] 3DIM
http://www.ikoncept.se/samgis/geoforum/info/bildspel/071031_GIS_3D_framtiden.pdf

[27] Om 2.5D och 3D
http://en.wikipedia.org/wiki/2.5D

[28] Om Oracle Spatial 11g
http://www.directionsmag.com/article.php?article_id=2427&trv=1

[29] Nyheter i Oracle Spatial 11g
http://www.oracle.com/technology/products/spatial/pdf/11g/spatial-11g-datasheet.pdf

[30] Figur på Trimble VX Spatial Station
http://www.trimble.com/trimblevx.shtml?WT.svl=img1

[31] Om Trimble VX Spatial Station
http://www.trimble.com/trimblevx.shtml?WT.svl=img1

[32] Om Topcon Imaging Robotic Station
http://www.topcon-positioning.eu/index.asp?pageid=7e5d7e53dd1046f98027ed1ac8116936

[33] Om Leica Scanstation 2
http://www.leica-geosystems.com/se/sv/lgs_62670.htm

- 21 -



Karlstads Universitet
Examensarbete 15 hp

Lars Karlsson
VT 2008

[34] Om stadsplanering med ArchiCad
http://graphisoft.se/archicad/malgrupp/stadsplan.html

[35] Filmer på Göteborg.com
http://www.goteborg.com/templates/Page.aspx?id=660

[36] Figur från presentation tillhandahållen av Eric Jeansson, GIS-chef, Göteborgs stad

[37] Figur från presentation tillhandahållen av Eric Jeansson, GIS-chef, Göteborgs stad

[38] Figur från filmen om Spikön
http://www2.trollhattan.se/film_spikon/spikon2(progressive_low).wmv

[39] Figur från demo-presentation från 3D-modell över Linköping
http://www.c3technologies.com

[40] Om C3 Technoogies
http://www.c3technologies.com/tech.php

[41] Om Carmenta Engine
http://www.carmenta.com/download/pdf/Carmenta_Engine_for_Mission_Planning_Systems.p
df

[42] Specifikationer om Carmenta Engine
http://www.carmenta.com/download/pdf/Carmenta_Engine_Data_sheet.pdf

[43] Om Pictometry
http://www.blomasa.com/sweden/se/produkter-och-tj%C3%A4nster/pictometry%C2%AE---
snedbilder

- 22 -



Karlstads Universitet
Examensarbete 15 hp

Lars Karlsson
VT 2008

7 Bilagor

7.1 Bilaga 1: Intervjuer

Intervjufrågor
1. Har ni någon 3D-strategi?

2. Vad använder ni för programvaror?

3. Lagrar ni era 3D-data i databas och i sådana fall hur?

4. Använder ni någon speciell standard för hur ni bygger upp och lagrar 3D-data?

5. Hur har ni skapat/fått fram höjderna, till exempel byggnadshöjder och 
markhöjdmodell?

6. Vad använder ni era 3D-data till?

7. Hur ser ni på framtiden med 3D?

8. Några programvaror eller annat ni har planerar att investera i?

9. Hur kommer ajourföringen att ske i framtiden?
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7.1.1 Eric Jeansson, GIS-chef, Göteborgs stad

Intervjusammanställning
Göteborgs stad har lagrat sina geografiska data och primärkartan i tre dimensioner (x, y, z) 
sedan 80-talet så de har legat tidigt framme länge.

De använder Autodesk’s programvaror för uppdatering av primärkartan. De använder Google 
Sketchup för att skapa 3D-modeller och för att drapera dem med bilder och Mr Viz, som är 
framtaget av Chalmers, för visualiseringen av sin modell. De använder även 3D Studio Max 
för skapandet av 3D-modeller.

Alla data lagras i en Oracle Spatial-databas och man använder FME för bearbetning av sina 
data för 3D-modellen.

De använder både SOSI-standarden och CityGML för lagring av sina 3D-data. De får bland 
annat en linjemodell som levereras av Blom och den lagras enligt SOSI-standarden. Sen har 
de en ytmodell som lagras enligt CityGML.

Alla höjder på saker och ting tas fram genom stereobearbetning av flygbilder.

Sin nuvarande 3D-strategi har man hållit på med i drygt ett år, den är tänkt att effektivisera 
framtagandet av modellen från grunddatat. Det viktiga har varit att få topologi på alla objekt  
och attributsätta dem.

Byggnaderna lades in genom att lägga in takkonstruktioner på rätt läge och sedan dra dem 
mot en terrängmodell för att få husen kompletta.

Man räknar med att ha hela staden i en 3D-modell i LOD1 och LOD2 enligt CityGML 2009-
2010.

De använder idag sina 3D-data till bland annat byggplanering, planeringsförslag och för att 
skapa den så kallade Citymodellen som är en 3D-modell av hela staden.

I framtiden planerar man att få ut sin 3D-modell på webben, exakt hur vet man inte i 
dagsläget. Man ska då kunna ”vandra” i den på egen hand. Men man räknar med att man 
måste lagra modellen i något slags mellanskikt enligt någon spel-standard för att lättare kunna 
få ut den på webben. Man kommer även att lägga ut hela modellen på Google Earth.

De har även haft en del samarbete i och med projektet 3D4Stad med Helsingborg, Malmö och 
Stockholm för framtagandet av av sin strategi.
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7.1.2 Andreas Rönnberg, Uppsala kommun

Intervjusammanställning
De har inte kommit så långt med någon 3D-strategi i Uppsala. Men de har bland annat gjort 
en laserskanning och tagit fram höjder på till exempel byggnader och skapat byggnadsblock 
utifrån dessa. Dessa byggnadsblock är gjorda i Google Sketchup.

De har funderingar på att börja ta fram en strategi men det är långt kvar än. Man vill bland 
annat kunna göra 3D-visualiseringar, modellera byggnader och kunna lägga ut dem på Google 
Earth. När det gäller databaslagring så verkar det vara CityGML som gäller som standard.

Han framhåller att för att kunna dra igång ett sådant här projekt gäller det att få fram ett  
intresse från bland annat politikerna.

De tycker även att många andra har gjort lite fel genom att ta fram stora dyra avancerade 
modeller som är svåra att sedan använda. Man bör ta fram en modell som är baserad på sina 
grunddata och primärkaredata och hela tiden basera modellen på dessa data. Att aldrig ha 
några parallella modeller. Det skall också vara hanterbart i vilken programvara som helst. Om 
någon tar upp en del av modellen i en programvara och gör någon ändring som är värd att 
spara tillbaka ska han kunna göra det och om någon annan vill ta upp samma del i en annan 
programvara så ska det inte vara några problem och då ska den andre personens ändringar 
vara med där.

Han påpekar även att C3:s sätt att ta fram modeller med hjälp av flygfotografering verkar 
väldigt intressant.
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7.1.3 Peter Olofsson, Trollhättans stad

Intervjusammanställning
I Trollhättan har man gått en lite annorlunda väg för framtagandet av en 3D-modell över 
staden. Man har valt att skapa sin modell i mjukvaran Maya som främst är gjord för film- och 
spelindustrin. Detta på grund av den stora filmmarknaden som finns i Trollhättan genom 
Trollywood och Högskolan Väst där utbildning inom bland annat 3D-animering och 
filmproduktion sker.

Här började det med intresse från politikerna som ville ha modeller som en del av den 
demokratiska planprocessen. Man har aldrig tagit fram någon riktig strategi för hur modellen 
ska tas fram utan det har alltid sagts att det skall tas fram så snabbt som möjligt.

Modellen har skapats enligt de standarder som Maya sparar sina data i.

Man har använt kommunens GIS-databas som grund för sin modell. Höjder på byggnader och 
andra objekt har tagits fram genom mätning i pictometry, lasermätning med en enkel 
lasermätare och höjddata framtaget från ortofoto.

Markmodellen har draperats med ortofoto.

Politikerna verkar tycka att 3D-modellen är ett bra verktyg. Det var bland annat mycket hallå  
om en stor plan om ön Spikön i Göta Älv. När trollhätteborna först fick reda på planen sa de 
starkt nej. Men efter att en 3D-visualisering gjorts i den skapade 3D-modellen med den nya 
planen inlagd så vände opinionen och de flesta tyckte att det var en bra idé.

En fördel med Maya är att man kan skapa rörelse på människor med mera.

Som det är nu i Maya så finns det ingen geografisk koppling på objekten och programmet 
använder det matematiska koordinatsystemet vilket innebär en del problem med geografiska 
data. Men Autodesk som utvecklar AutoCAD, 3D Studio MAX med mera har nu även köpt 
Maya. Detta kan innebära att det i framtiden kan bli lättare att skapa kopplingar mellan dessa 
program och att använda geografiska koordinatsystem för sina modeller.

För en del mindre detaljplaner har man även använt sig av Virtual Map från Novapoint.
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