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Next:Norrköping 



Visuella kommunikationsverktyg  



Stadsbyggnad är otroligt komplext
- Från kurvradier till sociala konsekvenser
- Kräver en visuell och tydlig kommunikation



Geografisk-
kommunikation



Personlig kontext





500+
10.000

Konstruktivt



2012- 3D karta online - city planer







3D-sedan tidigt 2000

 3D-flygfoto 2010

 Urban explorer 2011

 Vision industrilandskapet 
2012

 Tydlig väg framåt… 



”Samhällsbyggnadsprocessen är mer effektiv, tydlig och
lättillgänglig genom användning av 3D och visualisering.
Norrköping skall vara en av Sveriges ledande kommuner inom
området 3D och visualisering. Användningen ska leda till ökad
kreativitet, förbättrad kommunikation, beslut av hög kvalitet och
innovativ marknadsföring.”



Styrdokument  

Riktlinje

 Övergripande styrdokument

 Innehåller mål, effekter och 
vision

Handlingsplan

 Beskriver och vägleder genom 
förslag på aktiviteter inom ex 
kommunikation, avgifter, 
kompetens, teknik och tjänster  

 Underlag för SMARTA mål 



Manual / kravspecifikation inleverans  
 Grundläggande krav

 Cityplaner +  Urban explorer

 3D-print 

 3D-Format ex .dae

 Koordinatsystem

 Modeleringsmetodik

 Pedagogisk brevskrivning 
utifrån praktiska exempel

 Första testet Inre hamnen, 
krav för leverans av arkitekter 



Nytt 3D-flygfoto – dec 2016



Nytt 3D-flygfoto- drönare



Next:Norrköping 



Resecentrum och Södrabutängen 
 Skala

 Sammanhang 

 Rumslig 
förståelse

 Logistik (3min) 

 Kundutrymmen







Resecentrum 2015 – Online presentation



Alternativjämförelse 2016





Process 
 Projektledare RC- 3D-

Samordnare - 3D-modellerare 

 Jobba agilt - Pröva flera olika 
alternativa lösningar 

 Metod prövad 2015, genom 
EX-jobb LIU Byggvisualisering

 Realtidsgrafik - Visualiseringar 
stöd i projektgruppsmöten och 
i alternativjämföresleprococess  



Svårigheter i processen 
 Kompetensbrist. Finns i 

spel/film världen

 Brist på standarder och 
exempel

 Olika programvaror, olika 
aktörer har olika metodik

 Svårt att förena GIS-CAD-3D-
visualisering 

 Svårighet att arbeta med 
koordinatsystem i 3D-program

 Långt från Origo ger skakiga 
modeller 



Visualiseringar
 Förmedla känsla

 Kontext

 Rumslig förståelse

 Fotorealism – eller skiss

 Zup, Sketchup, 
Photoshop, Lumion

 Mål: Skapa intresse, ökat 
engagemang, ökad förståelse, 
bättre beslut 











 Ett interaktivt verktyg för 
visualisering av 
markföroreningar: 

 Kommunikation och lärande – Intern/extern
Medborgardialog, utbildning, utställning, NEXT-webb 

 Marknadsföring och engagemang –
Projektet, Visualiseringsstaden,  

 Arbetsverktyg och dokumentation-
Upphandling, sanering, metodik

Earthotopsy



Analys                           Kommunikation 









Borrprov
 5 borrpunkter på 2x20 m
 Data för varje 0.5 meter

 Separat mätning av borrstop

 ”digital näsa”

 Interpolering 





Arbetsmiljö och kommunikation 



Drönare- möjligheternas maskin 



Färgsatt punktmoln 





Sant-ortofoto-tiff



Snedbildsorto VS drönare





Rapporter- kvalitetssäkring 





Laser + drönare integrerat 



Laser + drönare integrerat 



3D-modell  kommunikation + analys 





VR-kvalité  
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