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Förord 

Detta examensarbete är en C-uppsatts som omfattar 15 hp inom 

samhällsplanerarprogrammet på Högskolan i Gävle. Detta examensarbete har 

genomförts av Mathias Hollaus.  

 

Syftet med detta examensarbete är att beskriva 3D-modellens roll i planförslag utifrån 

CityGML och dess detaljeringsnivåer, samt att beskriva hur användningen av 3D 

kommer att se ut i framtiden.  

 

Det har krävts mycket för att färdigställa detta examensarbete. Det finns därför en del 

personer som jag skulle vilja tacka som har hjälpt mig på vägen. Jag skulle vilja tacka 

de personer som jag har intervjuat och gett mig massor av kunskap som jag har använt i 

detta arbete, men också kunskap som jag inte visste om sedan tidigare. Dessa personer 

är Johan Olofsson, enhetschef för GIS och- geodata på Uppsala kommun, Eric Jeansson, 

GIS-chef på Göteborgs stadsbyggnadskontor, Katarina Persson, 3D-visualiserare på 

Stockholms stad, Jonas Linden Lindegren, projektledare på Geo-avdelningen för 

geografisk information på Västerås kommun och Miso Iric, 3D-utvecklare på Malmö 

stadsbyggnadskontor. Jag skulle vilja tacka min handledare Fredrik Ekberg som har 

hjälpt mig på vägen. Jag skulle även vilja tacka min examinator Julia Åhlén som gav 

mig bra konstruktiv kritik under litteraturseminariet.   



 

 

 

Sammanfattning 
 

3D-modeller är ett allt mer förekommande inslag i planförslag. Ett problem som kan 

uppstå med dagens 3D-modeller i planer är att de människor som ska ta del av 3D-

modellen inte förstår vad de faktiskt visar. Beroende på om det är en tjänsteman på en 

kommun eller om du är en medborgare vid ett samråd som ska ta del av planen kan 

denne visa olika mycket information. Ett annat problem är att framtidens 3D-modeller 

ska kunna delas via olika applikationer och digitala medium. Dock kan en 3D-modell 

innehålla mycket information vilket gör att denne kan vara svår att dela. Ett verktyg för 

att lagra, dela och presentera stadsmodeller i 3D är CityGML. Hur kan CityGML 

användas i planförslag och är det ett verktyg för framtiden inom planering? 

 

För att ta reda på hur CityGML kan användas i planförslag och hur framtidens 3D-

modeller kommer att se ut har en litteraturstudie samt intervjuer med Sveriges fem 

största kommuner genomförts.  

 

Resultatet av studien visar att 3D-modeller i planförslag är ett måste. Dock varierar dess 

innehåll beroende på vem eller vilka som ska ta del av den. Därför kan CityGML’s 

olika detaljnivåer användas. CityGML är också ett verktyg som hör till framtiden inom 

planering då den även är en interaktiv modell som användare kan röra sig runt i och 

utforska. CityGML går även att dela via olika applikationer vilket är en del av framtiden 

inom 3D-visualisering.    

       



 

 

 

Abstract 
 
3D-models are being increasingly used in planning proposals. A problem that can occur 

with today’s 3D-models in planning proposals is that the people who are taking part of 

the plan don’t understand its content. Depending on weather its officials at a 

municipality or if it is a citizen at a consultation who is to analyze the plan it can 

contain different amounts of information. Another problem is that in the future, you 

should be able to share 3D-models through different applications and digital media. 

However, a 3D-model can contain a lot of information which can make it hard to share. 

A tool to store, share and present urban city models in 3D is CityGML. How can 

CityGML be used as a tool to present 3D-models in planning documents and is it a toll 

for the future of urban planning?  

 

To find out how CityGML can be used as a tool for planning proposals and to find out 

what the 3D-models of the future will look like a literature review and interviews with 

Sweden’s five largest municipalities have been carried out. 

 

The result of the study shows that 3D-models in planning proposals are a must. 

However, its content varies depending on who is taking part of it. That is why 

CityGML’s different levels of detail can be used to show different amounts of 

information. CityGML is also a tool for the future since it is an interactive model in 

which the user can use to move around in. CityGML can also be shared through 

different types of applications which are a part of the future in 3D-visualization.         



 

 

 

Ordlista 

 

AR - Augmented Reality - En vy av både den verkliga och den digitala världen. 

 

BIM - Building Information Model - Verktyg för att visualisera 3D-modeller. 

 

CIM - City Information Modeling - Utvecklad version av BIM. 

 

CityGML - City Geography Markup Language - Standard för att lagra stadsmodeller i 

3D. 

 

FME - Feature Manipulation Engine – Programvara för att transformera spatial data 

 

Geodata - Geografisk information. 

 

LoD - Level of Detail - Detaljnivå. 

 

SIG 3D - Special Interest Group 3D - Förening som utvecklar 3D  

 

SOSI - Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon - Norska standard för att lagra 

geografisk information. 

 

VR - Virtual Reality - Digital värld för att visualisera 3D-modeller. 

 

XML - Extensible Markup Language - Format för att lagra data. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

Världen som vi lever i utvecklas hela tiden och nya metoder krävs för att visualisera 

dess förändringar. Wissen et al. (2008) beskriver att användningen av 3D-modeller i 

planering ses som en följd av främst två saker. Wissen et al. beskriver att en av 

anledningarna är att världen vi lever i ständigt förändras och att komplexa förhållanden i 

vår omgivning måste kunna bedömas (2008). Världen som vi lever består inte av 2 

dimensioner, x och y koordinater som vi måste förhålla oss till, världen är betydligt mer 

komplex än så. Fortsättningsvis menar Wissen et al. att 3D-visualisering har hög 

potential att vara ett stöd vid kommunicering av landskapets egenskaper och 

förutsättningar, en hjälp för alla att förstå hur världen ser ut och kommer att se ut i 

framtiden (2008). Ett problem som uppstår när modeller ska visualiseras i 3D är att 

dessa kan vara svåra att förstå. Beroende på vem det är som tar del av planen så kan en 

3D-modell innehålla olika mycket information. Vidare finns även en mängd olika sätt 

att visualisera 3D. Då uppstår frågor om vilken metod som är bäst för att förklara hur 

staden eller området ser ut och kommer att förändras. Ett vanligt inslag i kommunala 

planer är att kommuner visualiserar planförslag i 2 dimensioner (x och- y koordinater). 

Dock visar trenden på att 3D-modeller inom planering ökar. Illustrationer i planförslag 

gestaltas ofta i 2 dimensioner i form av en CAD-ritning. En sådan typ av illustration 

beskriver exakt vart fastighetsgränser går samt den exakta platsen för byggnadernas 

placering som är tvunget att tillhandahålla i ett planförslag.  

 

Modeller i 3D visar framförallt en mer detaljerad vy av hur städer eller områden ser ut 

och används främst i visualisering av pågående planprocesser. Dock kan modeller i 3D 

visa betydligt mer och då användas i flera syften. 3D-modeller kan användas vid bland 

annat skuggstudier, siktstudier och volymstudier. Modeller i 3D fungerar även som ett 

verktyg för att öka medborgardeltagandet i planprocesser. Wanarat och Nuanwan 

(2013) genomförde en studie i Koh Mudsum, Thailand där de använde 3D-modeller 

framtagna med GIS samt CAD för att presentera ett planförslag och då se hur 

medborgarna svarade på modellen och om de involverade sig mer i planprocessen.  
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De såg att medborgarna blev mer aktiva och kom med fler synpunkter när planförslaget 

visades i 3D. Wanarat och Nuanwan (2013) kom med slutsatsen att planförslag i 3D kan 

öka människors förståelse för planen, speciellt de som inte har någon tidigare erfarenhet 

av att läsa planförslag.  

 

Den tekniska utvecklingen inom samhällsplanering och 3D-visualisering ökar för varje 

dag som går vilket är en följd av allt mer komplexa problem och utmaningar som 

samhällen står inför. Städer runtom i världen ser idag en ständig befolkningsutveckling, 

städer urbaniseras samtidigt som befolkningen blir större. Till följd av detta ställs det 

större krav på hur städer ska byggas och utvecklas för att människor ska kunna bo i 

staden samtidigt som staden ska ha möjlighet att växa. Men vilka verktyg finns det för 

att lösa dessa problem och utmaningar inom samhällsplanering? Kan ett av dessa 

verktyg vara användningen av 3D-modeller? Enligt Cirulis och Brigmanis (2013) är 3D-

visualisering av urbana miljöer ett av de viktigaste verktygen för att visa hur städer ser 

ut samt att lösa de problem och utmaningar som städer står inför.   

 

Det finns en mängd olika sätt att visualisera 3D-modeller i planförslag. Det verktyg som 

presenteras i detta arbete är CityGML. CityGML är en standard och ett verktyg för att 

lagra, dela och presentera stadsmodeller i 3D. CityGML skapades 2002 av gruppen SIG 

3 och har sedan dess vuxit fram till att blir en väl etablerad standard internationellt. 

Thomas H. Kolbe, vilken är en av grundarna till SIG 3D och CityGML, beskriver 

CityGML som en standard för att presentera, lagra och dela virituella stadsmodeller i 

3D. Ett av problemen med olika standarder tyckte Kolbe var att det inte gick att dela 

geografisk data mellan en användare och en annan (2007). Adena Schutzberg (2007) 

skrev en artikel i Directions Magazine om CityGML där titeln löd: CityGML Comes of 

Age. Artikeln beskriver hur 3D-visualisering och framförallt CityGML är en del av 

framtiden inom planering. Kan då CityGML som visualiseringsverktyg lösa de problem 

och utmaningar som städer står inför och är det framförallt ett praktiskt verktyg som kan 

användas vid planförslag?    
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1.2 Syfte och problemformulering 
 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur kommunal visualisering av planer går till, 

hur kommuner ser på 3D och hur de tror att 3D kommer att användas i framtiden. 

Vidare ska CityGML och dess olika LoD (level of detail) beskrivas och hur dessa kan 

användas i kommunala planförslag och om det i sin tur är en del av framtidens 3D-

verktyg. De frågor som ska besvaras är: 

 

 Vad är CityGML och hur kan det användas i planförslag?  

 Vilket eller vilka LoD fungerar mest effektivt för att visualisera syftet med ett 

planförslag? 

 Hur kommer användningen av 3D inom planering att se ut i framtiden, vilka 

trender finns det och ligger i så fall CityGML i linje med detta? 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Examensarbetet ska inte täcka alla Sveriges kommuner och hur de använder 3D-

modeller i deras verksamhet. De kommuner som har intervjuats i detta arbete är 

Västerås, Göteborg, Uppsala, Malmö och Stockholm. Dessa kommuner har valts då de 

är Sveriges största kommuner och det har då utgåtts ifrån att de har kunskap samt 

resurser för att besvara mina frågor. Detta examensarbete ska utifrån intervjuerna med 

kommunerna, besvara de frågor som ställts samt att information från dessa kommuner 

skapar ett viktigt underlag för examensarbetet. Dessa kommuner ska även ge sitt tycke 

på hur framtiden inom kommunala 3D-frågor ser ut. Ytterliggare fokus har varit på hur 

CityGML kan användas i planförslag. Det finns ytterligare standarder och modeller för 

att lagra och visualisera modeller i 3D, dock ska denna studie fokusera på just 

CityGML. 
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1.4 Lantmäteriets 3D-uppdrag 
 

Nedan följer en kort beskrivning av det uppdrag regeringen gav Lantmäteriet 2013. 

Denna rapport har använts som en grund i detta arbete samt en introduktion till 3D. 

 

Den 17e oktober 2013 gav Sveriges regering ett uppdrag till Lantmäteriet. Uppdragets 

syfte var att se vilka förutsättningar det fanns för att tillhandahålla allt kartmaterial i 3 

dimensioner. De beskriver att det har skett en ökad efterfrågan på geodata i 3D, speciellt 

inom plan och- byggområden där det närmast är regel att visualisera modeller i 3D vid 

större projekt (Lantmäteriet 2014). De beskriver också att bilden ser likandan ut 

internationellt och att användingen av geodata i 3D hela tiden ökar i städer och tätorter. 

Dock beskriver de att det finns olösta frågor inom 3D-utvecklingen som behöver lösas, 

framförallt tekniska frågor så som praktiska standarder och produktionsmetoder för 

geodata i 3D. De beskriver att den största trenden inom kommuner och annan 

verksamhet som sysslar med projektering är just att allt material ska finnas i 3D, och att 

framförallt användningen av Building Information Model eller BIM kommer att öka. 

Men det största problemet är som de beskriver ovan, att det finns en brist på standarder 

som kan användas för lagring och utbyte av data i 3D. Denna bild finns även 

internationellt (2014).    

 

Lantmäteriet (2014) beskriver att det finns ytterligare fördelar med att ha geodata i 3D 

förutom i projekteringssammanhang och detta är att det kan skapa bättre 

kommunikation med medborgare. Lantmäteriet (2014) menar också att planer i 3D är 

tydligare i sitt sätt att visa mer detaljer och att detta kan öka förståelsen för vad planen 

visar då många av stadens invånare inte har någon erfarenhet i att läsa plankartor. 

Lantmäteriet beskriver även sin syn på vad en standard är och hur en sådan kan 

användas. De beskriver att en standard, som CityGML, som ett verktyg för att samverka 

och kombinera olika geodata. De beskriver att CityGML håller på att etablera sig som 

en viktig som framgångsrik standard internationellt. Dock nämner de att det finns vissa 

tvetydligheter om hur bra CityGML faktiskt är som verktyg för att lagra och visualisera 

3D-data. Något som Lantmäteriet beskriver är att det i Sverige inte finns någon generell 

specifikation eller enighet om hur geodata i 3D kan delas digitalt mellan olika 

applikationer vilket gör att detta måste ske manuella insatser varje gång geografisk 

information ska delas (Lantmäteriet, 2014) 
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Slutligen beskriver Lantmäteriet (2014) följande trender för geodata i 3D: 

 

 Kostnadseffektivare insamling och- bearbetningsmetoder för geodata i 3D 

skapar bättre förutsättningar för att sedan skapa information.  

 Allmänheten har lättare att förstå planförslag som gestaltas i 3D. Ett sätt att öka 

allmänhetens deltagande i planprocesser är att distributera dessa via internet.  

 Användningen och distributionen av 3D ökar hela tiden, främst genom teknisk 

utveckling i form av läsplattor och mobiltelefoner. Dessa kan i framtiden lättare 

användas som plattformar för deltagande i planprocesser.  

 Användarna idag och i framtiden kommer att ställa högre krav på mer 

verklighetstrogna planer. Kraven kommer framförallt att sällas på byggnader 

med verklighetstrogna strukturer, byggnader med länkad information så som 

registerkoppling, snabbare uppdatering av stadsmodeller samt bättre 

bildupplösning.  
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2. Teori 

 

2.1 Vad är CityGML? 

 

Nedan följer en beskrivning av CityGML är. Vem det är som har skapat CityGML, när 

det skapades och i vilket eller vilka syften CityGML kan användas.    

 

 

 

 

 

2.1.1 Bakgrundsfakta om CityGML 

 

CityGML har varit i snabb utveckling sedan 2002 och skapades av medlemmar i en 

grupp som heter Special Interest Group 3D eller SIG 3D på uppdrag av Geodata 

Infrastructure North-Rhine Westphalia i Tyskland. SIG 3D är en grupp som består av 

mer än 70 företag, kommuner och andra forskare som arbetar med att skapa interaktiva 

geovisualiseringsverktyg och 3D-modeller (Kolbe, 2007). Användningen av CityGML 

vänder sig framförallt till stadsplanering, arkitektur, turism, miljösimuleringar, 

katastrofhantering och navigering för fotgängare (figur 1). Användningen av CityGML 

är stor och ökar hela tiden, framförallt i Tyska kommuner så som Berlin, Hamburg, 

Düsseldorf, Leverkusen men också bland företag så som T-Mobile och länder som 

Frankrike, Skottland och Abu Dhabi.  

Figur 1, CityGML har flera funktioner. Hämtad den 4 april 2015 från: 
http://stem.cs.pusan.ac.kr/isa2009/keynote.html 
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2.1.2 Allmän information om CityGML  

 

Adena Schutzberg, journalist på Directors Magazine närvarade på en av Thomas 

Kolbes, en av skaparna av CityGML, föreläsningar på Harvard University. Schutzberg 

skrev i sin artikel CityGML Comes of Age att ”många av våra 3D-representationer är 

endast visuella (fågelperspektiv i Virtual Earth, fyrkantiga eller inte så fyrkantiga 

byggnader i Google Earth och andra 3D-världar). Representationen som Kolbe pratar 

om är betydligt smartare” (Schutzberg, 2007).   CityGML är en XML-baserad 

informationsmodell. XML betyder Extensible Markup Language och är en kodning vars 

syfte är att beskriva data. Vidare är CityGML en standard vars syfte är att lagra, dela 

och presentera stadsmodeller i 3D. Den är dessutom gratis vilket gör att vem som helst 

kan använda CityGML. En fråga som Schutzberg (2007) ställde till Kolbe på hans 

föreläsning på Harvard University var ”hur är dessa modeller i CityGML byggda?”. 

Svaret var att CityGML kan lagra alla typer av modeller vare sig de är gjorda i 

AutoCAD, Google SchetchUp eller framtagna i FME vilket är en programvara för att 

formatera geografisk data. Stadsmodeller i CityGML visar allt från geometrier, 

topologi, semantik vilket syftar till fysiska objekt så som byggnader, rum och väggar 

och till sist utseende av stadsmodellen (Kolbe, 2007). 

 

En av CityGML’s viktigaste funktioner är att de stadsmodeller som är lagrade i 

CityGML kan visualiseras i fem olika nivåer eller LoD vilket kan användas i till 

exempel planförslag och detta är något som kommer att analyseras mer ingående i detta 

arbete. CityGML är vidare väldigt skalenligt menar Kolbe (2007) som säger att 

CityGML kan presentera inte enbart enskilda hus men även kvarter, städer och till och 

med länder. Vidare så är CityGML mer än ett verktyg för att lagra och presentera 

stadsmodeller i 3D. De modeller som lagras med CityGML kan även delas via 

applikationer (Kolbe, 2007). 
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2.1.3 LoD – Level of Detail 

 

De 3D-modeller som lagras i CityGML kan presenteras i fem olika detaljeringsnivåer 

eller LoD 0-4. Beroende på syftet med modellen eller hur mycket modellen ska visa så 

kan de olika detaljeringsnivåerna användas. Olika människor kan uppfatta olika saker 

olika mycket, därför är det inte alltid nödvändigt att visa så detaljrika modeller som 

möjligt. Vad som följer är en beskrivning av de olika detaljeringsnivåerna. I Grögers et 

al. (2012) beskrivning av CityGML beskriver de hur de olika detaljeringsnivåerna ser 

ut: 

 

 

 

 

 

LoD 0 (figur 3) består av en 2.5-dimensionell 

digital terrängmodell som har draperats med ett 

flygfoto. Hus, byggnader, vägar och andra fysiska 

objekt visas då som polygoner i 2 dimensioner.  

Det enda som visas av hus och andra byggnader är 

taken. LoD 0 beskrivs av Gröger et al. (2012) som 

en regionalkarta. 

 

Figur 2, Beskriver de olika detaljeringsnivåerna. Gröger et al., 2012, s. 12  

Figur 3, LoD 0. Gröger et al., 2012, s. 11 
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LoD 1 (figur 4) består av blockmodeller i 

3 dimensioner. Denna typ av modell är 

väldigt vanlig, speciellt i planprocesser då 

byggnader oftast inte behöver vara 

utsmyckade med detaljer utan endast beskriva 

hur byggnaderna kommer att vara placerade 

för att ge en uppfattning om hur volymerna 

kommer att se ut. Gröger et al. (2012) 

beskriver LoD 1 som en regionalkarta men 

även som en karta över staden. De modeller  

som visas i LoD 1 har inte heller några former  

på taken utan modellerna visas endast med platta tak.  

Här kan dock de viktigaste detaljerna i  

staden visas, oftast offentliga möbler.   

  

 

3D-modeller i LoD 2 (figur 5) är dock 

betydligt mer detaljerad än byggnader LoD 1. 

Denna detaljeringsnivå enligt Gröger et al. 

(2012) är till volymen ungefär lika stor som 

LoD 1, men i LoD 2 beskrivs byggnaderna mer 

detaljerat. I LoD 2 går det att se hur fasaderna 

på husen ser ut. Fasaderna är i sin tur 

uppdelade i olika klasser så som tak, väggar 

och bottenplatta. Även andra detaljer på 

byggnaden så som skorstenar, antenner och 

trappor kan klassas och beskrivas som  

BuildingInstallation. Dessa kan sedan bli  

tilldelade attribut som beskriver objektet.  

Taken i LoD 2 är inte längre platta utan presenteras  

i de former som de har i verkligheten.  

  

 

Figur 4, LoD 1. Gröger et al., 2012, s. 11 

Figur 5, LoD 2. Gröger et al., 2012, s. 11 
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LoD 3 (figur 6) beskrivs av Gröger et al. 

(2012) som en arkitekturmodell. I LoD 3 

visualiseras allt från fönster, dörrar, 

strukturer på väggar och tak. I LoD 3 

presenteras allt som det ska se ut, vilket 

gör att modellen blir väldigt detaljrik och 

verklighetstrogen. Syftet med LoD 3 är att 

visa så detaljrika modeller som möjligt för 

att ge betraktaren en så verklighetstrogen 

uppfattning som möjligt av staden  

eller byggnaden.     

   

Lod 4 (figur 7) är en komplettering till 

LoD 3 och beskrivs av Gröger et al. 

(2012) som en arkitekturmodell som 

också visar insidan av byggnader. 

Användare kan då se de inre miljöerna av 

hus och byggnader. Byggnader i LoD 4 

består av rum, inre dörrar, trappor och 

möbler (Gröger et al. 2012).  

 

 

Bilden (figur 8) nedan visar en sammanställning av de olika detaljnivåerna och vad de 

visar. 

 

Figur 6, LoD 3. Gröger et al., 2012, s. 11 

Figur 7, LoD 4. Gröger et al., 2012, s. 11 

Figur 8, Sammanställning av detaljnivåerna. Hämtad den 29 maj 2015 
från http://www.directionsmag.com/entry/citygml-comes-of-
age/122812 
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2.1.4 CityGML och dess tillämpningar  

 

De flesta kommuner använder sig idag av 2D (x och- y koordinater) när de gestaltar och 

visualiserar stadsmodeller och byggnader i sina planförslag och plandokument. Detta 

har länge uppfyllt de krav som funnits hos kommunerna men också från andra 

intressenter. Dock har användingen av modeller och planförslag i 3D ökat. Dowman 

och Arora beskriver hur trenden inom 3D har gått från pappersformat till att bli ett 

digitalt medium med avancerade modeller som kan användas i fastighetsvärdering, 

stadsplanering, spel och underhållningsindustrin. De beskriver hur den enkla 2D-

modellen har utvecklats till att bli en avancerad 3D-modell och att framtidens 3D-

modeller kommer att innehålla mer information än tidigare (2015). Göteborgs stad har 

skapat en 3D-karta på deras hemsida där invånarna själva kan studera kartan och ge 

exempel på hur staden bör utvecklas (Göteborgs stad, u.å.). Att använda 3D-

stadsmodeller i planförslag är ett effektivt sätt att visualisera förändringar i staden, ger 

betraktaren bättre förståelse för hur nya områden i staden kommer att se ut samt hur nya 

byggnader kommer att se ut. Wanarat och Nuanwan (2013) menar att ett effektivt 

medborgardeltagande där medborgarna lättare kan förstå hur staden kommer att se ut 

kan i sin tur hjälpa politiker och planerare att bygga bättre städer. Det finns väldigt 

många sätt att visualisera modeller i 3D. Det finns även olika sätt för kommuner att 

lagra sin 3D-data. Jag har valt, utifrån CityGML och dess LoD, hur det som verktyg går 

att presentera modeller i 3D samt hur framtidens planförslag kommer att se ut.  

 

Det finns i ytterligare standarder för att lagra och presentera 3D-modeller. En standard 

som ofta används vid kommunal datainsamling är Industry Foundation Classes (IFC), i 

Norge använder de en standard som heter Samordnet Opplegg for Stedfestet 

Informasjon (SOSI), medan många byggföretag och arkitekter använder en standard 

som heter Building Information Model (BIM) där modellerna kan innehålla väldigt 

mycket information. Dessa sätt att lagra och visualisera 3D data har alla sina nackdelar 

och fördelar. Den standard som beskrivs i detta arbete heter CityGML. Sedan CityGML 

introducerades som standard 2002 har användningen ökat och CtiyGML används idag 

över hela världen inom fler olika branscher (Gröger & Plumer, 2012). En av fördelarna 

med CityGML är att de stadsmodeller som lagras i CityGML går att visualiseras i 5 

detaljeringsnivåer eller LoD (Kolbe, 2007).  
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Biljecki et al. beskriver hur konceptet LoD är ett väl etablerat uttryck inom 3D-

visualisering och att dessa används för att representera verkliga objekt. CityGML och 

dess LoD används för att reflektera dessa verkliga objekts komplexitet och beroende på 

syftet med modellen så kan objektet presenteras i olika LoD (2014). Wu, Zhengwei och 

Jianya (2010) beskriver hur de flesta människor faktiskt inte är professionella planerare, 

och att därför ha detaljrika planer i 3D kan hjälpa dem att förstå planens syfte och vad 

den vill förmedla. CityGML’s syfte är att visa modeller i 3 dimensioner, därför kan 

CityGML vara en lösning på vad Wu, Zhengwei och Jianya beskriver. Planer i 3D kan 

även visa vad som bör förbättras i staden. Enligt Ranzinger och Gleixner (1997) så kan 

stadsmodeller i 3D bättre än stadsmodeller i 2D, visa stadens omgivningar och peka på 

platser som bör förbättras. CityGML (2007) skriver på sin hemsida vilka fördelar det 

finns och vad CityGML går att använda till. Några av dem är fastighetsvärdering, 

katastrofhantering, miljösimuleringar och energiförsörjning. Batty et al. (2012) 

beskriver i artikeln Smart cities of the future problem så som överbefolkning och 

biltransport som finns i städerna och hur 3D-teknologi inom planering kan lösa de 

problemen. CityGML är ett verktyg för att presentera modeller i 3D och ett verktyg för 

att göra olika typer av analyser av dessa modeller. Herbert och Chen (2015) beskriver 

att en av de stora fördelarna med stadsmodeller i 3D är att du kan göra skuggstudier och 

se hur skuggorna från en ny byggnad kan påverka andra byggnader. Detta kan du även 

göra i CityGML. Schutzberg (2007) beskriver att motivationen för användningen av 

CityGML är interoperabilitet, och motivationen för interoperabilitet är att spatial 

information är dyrt. En modell som har blivit gestaltat av någon bör kunna delas. 

Schutzberg (2007) beskriver att ”vi inte vill modellera platser som har modellerats 

förut”.  

 

Schutzberg (2007) beskriver även den ”nya 3D-modellen”.  

 

Denna modell beskrivs som följande:  

 

 Fullständighet. Detta betyder att en modell ska täcka hela geografier så som en 

stad och allt vad den innehåller.  

 Som den är observerad (inte som den kan se ut, men som den faktiskt ser ut nu). 

 Innehåller både fysisk struktur så som byggnader och vägar men också natur så 

som träd, parker och vattendrag. 
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 Innehåller 3D-geometrier, topografi, semantik och information om allt som 

modellen innehåller.  

 

Vidare beskriver Schutzberg (2007) vad du som användare kan göra med modellen 

eller frågor som du kan ställa och med hjälp av modellen få svar på: 

 

 Från vilket fönster från vilken byggnad kan jag få den här utsikten? 

 Vilka våningar blev blöta i en översvämning som var 2 meter? 

 Hur många busshållplatser finns inom en radie av 500 meter från en viss 

byggnad.  

 

2.2 3D-visualisering och dess tillämpningar 

 

3D-modeller av planförslag inom kommuner är något som hela tiden utvecklas och som 

är en del av framtiden, men det ser inte heller ut att vara den slutgiltiga produkten av 

decennier av utveckling av visualiseringsmetoder. Många anser istället att det bara är 

början på slutet. Målet är inte att ha en stationär 3D-modell för åskådare att försöka 

analysera och förstå hur byggnaden, området eller staden kommer att se ut, målet med 

3D-visualisering är något helt annat. Det här är något som jag kommer att komma 

tillbaka till men låt oss först gå in djupare på 3D-modellens roll i samhällsplanering.  

Ranzinger och Gleixner (1997) lyfter fram fyra olika användningsområden då 3D-

modeller kan användas inom samhällsplanering.  

 

Dessa är: 

 Analyser av den nuvarande situationen. 3D-modeller kan bättre än 2D, ge ett 

bättre intryck av hur omgivningen ser ut och vad som behöver förbättras. 

 Planering och kontroll. 3D-modeller som är interaktiva kan ge planerare bättre 

möjligheter att visa olika steg vid ombyggnationer. En 3D-modell av en 

nybyggnation kan visa hur den nya byggnaden passar in med dess omgivning. 

Modellen kan vara i enkel blockform medan omgivningen kan vara i VR. 3D-

modellen ger planeraren större kontroll. 

 Beslutsfattande. Olika design på byggnader kan direkt jämföras med varandra 

och beslutsfattandet kan därför ske snabbare och mer effektivt och ett bättre 

resultat kan uppnås.  
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 Presentation. Modeller, fotografier och ritningar med mera av den verkliga 

världen kan med den nya 3D-modellen ge medborgarna en korrekt presentation 

av hur resultatet kan tänkas se ut. Det blir då lättare för dem att förstå resultatet 

av den nya byggnaden eller området.  

 

Enligt Ranzinger och Gleixner (1997) så är användingen av modeller i 3D ett effektivt 

sätt att analysera stadsbilden och det ger ett bättre underlag vid beslutsfattande. Men 

varför har modeller i 3D ökat och blivit ett så viktigt verktyg som det idag är?  

Den ökande användningen av 3D-modeller och 3D-visualisering är en följd av en 

mängd olika saker. Världen som vi lever i utvecklas hela tiden och nya metoder krävs 

för att visualisera dess förändringar. Wissen et al. (2008) beskriver att användningen av 

3D-modeller i planering ses som en följd av främst två saker. Wissen et al. menar att en 

av anledningarna är att världen vi lever i ständigt förändras och att komplexa 

förhållanden i vår omgivning måste kunna bedömas (2008). Världen som vi lever består 

inte av 2 dimensioner, x och y koordinater som vi måste förhålla oss till, världen är 

betydligt mer komplex än så. Fortsättningsvis menar Wissen et al. att 3D-visualisering 

har hög potential att vara ett stöd vid kommunicering av landskapets egenskaper och 

förutsättningar, en hjälp för alla att förstå hur världen ser ut och kommer att se ut i 

framtiden (2008). Wissen et al. (2008) tes om hur världen är för komplex för att 

visualiseras i 2 dimensioner får stöd av Eric Jeansson, GIS-chef vid 

stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad (personlig kommunikation, 3 april 2015).  

Han menar också på att 3D-visualisering bör användas före 2D-visualisering av den 

enkla anledningen att världen vi lever i faktiskt är i 3 dimensioner och bör därför 

gestaltas som sådan i planförslag. Shiode (2000) beskriver i sin rapport vars syfte är att 

beskriva hur 3D och GIS-modellering kan fungera som ett stöd i planprocesser, hur det 

finns en mängd olika användningsområden då 3D-modeller kan användas. Denna 

rapport styrker tesen om hur 3D är ett nödvändigt redskap i planering.  

 

Shiode (2000) lyfter fram fyra olika användningsområden då 3D-modeller kan 

användas.  

 

 Planering och design.  

 Infrastruktur och anläggningsservice. 

 Kommersiella sektorn och marknadsföring. 
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 Främjande och lärande om städer.   

 

En annan studie som genomfördes av Herbert och Chen (2014), vars syfte var att 

jämföra modeller i 2D och 3D, stödjer även den Wissen et al (2008) och Eric Jeanssons 

teser om hur användningen av 3D medför vissa fördelar till att visualisera modeller i 

2D. De beskriver att väldigt lite litteratur idag beskriver de fördelar som en modell i 3D 

kan ha vid olika typer av analyser. De genomförde studie i Queensland, Nya Zeeland 

där de tog fram en 3D-modell av en byggnad och placerade den i ett befintligt område 

som visualiserades i 2D. Sedan genomförde de en enkätstudie samt baserade deras 

resultat på tidigare litteratur. Resultatet av studien visade på att det finns fler 

användningsområden för modeller i 3D då det går att genomföra flera typer av analyser. 

Resultatet visade dock även på att användningen av modeller i 2D och 3D är relaterat 

till det typ av arbete som genomförs. Att använda en 2D-modell behöver inte vara sämre 

än en 3D-modell, så länge den uppfyller arbetets syfte så är 2D-modellen ett fungerande 

redskap i stadsplanering.    

 

Det finns en mängd olika visualiseringsmetoder som kan användas för att visa ett 

planförslag. Dock finns det vissa frågor som bör ställas innan en 3D-modell tas fram.  

Syftet med planförslaget kan många gånger skilja sig åt, ibland behövs det inte allt för 

detaljerade planer, och ibland måste planerna vara väldigt detaljerade med mycket 

information. Lovett et al. (2015) beskriver tre olika frågor (figur) som bör ställas när en 

3D-modell tas fram.  

 

Dessa frågor är: 

 

 När: Visualiseringsbakgrund. Under den här kategorin faller syfte, publik och 

resurser. 

 Hur: Presentation av visualiseringen. Under den här kategorin faller 

interaktivitet, metoder att visa visualiseringen samt komplementerande material. 

 Vad: Visualiseringens innehåll: funktioner, verklighetstroget samt trovärdigt.  

 

Dessa tre frågor måste besvaras när en 3D-modell ska visualiseras. Kortfattat beskriver 

dessa tre frågor: När ska en 3D-modell användas? Hur ska de visualiseras?  

Vad ska vara med i modellen?  
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Dessa frågor kan i sin tur vara till stor hjälp och fungera som riktlinjer när ett 

planförslag ska tas fram.  

                     

 

 

 

 

 

Bilden ovan (figur 9) beskriver frågorna när, hur och vad i visualiseringssammanhang 

och hur svaren på dessa tre frågor kommer fram till en slutgiltig produkt. Svaren på 

dessa tre frågor kan göras långa. Därför är det bra att så tidigt som möjligt veta vad den 

slutgiltiga produkten är och hur den ska uppnås. Om frågorna som Lovett et al. (2015) 

beskriver ställs, och målet är en 3D-modell vars syfte är att upplysa allmänheten om hur 

en byggnad eller ett bostadsområde ska se ut, hur ska då 3D-modellen vara utformad? 

Det finns en mängd olika former, nivå på detaljrikedom och mängd på information som 

kan få plats och uttryckas i en 3D-modell. Hur ska då 3D-modellen vara utformad för att 

nå ett sådant bra resultat som möjligt så att alla, även allmänheten som inte är tränade 

till att läsa plandokument och analysera modeller kan förstå vad den uttänkta planen 

faktiskt visar?  

 

2.3 Trender inom 3D 

 

De senaste decennierna har det skett en stor utveckling inom 3D. Inte bara i planförslag, 

som en del av denna studie fokuserar på men även inom andra områden.  

Figur 9, Beskriver frågorna när, vad och hur. Lovett et al., 2015, s. 3 
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Lantmäteriet beskriver i sin rapport som tidigare nämnts att trenden inom 3D sker mot 

mer avancerade modeller. 3D-modeller ska i framtiden kunna delas via olika digitala 

medium som mobiltelefoner och genom andra applikationer (Lantmäteriet, 2014) Eric 

Jeansson svarade på frågan om hur han tror att 3D kommer att användas i framtiden. 

Han menade att ett verktyg som kommer att användas mer i framtiden är BIM och även 

CityGML som de tillsammans med Malmö och Stockholm håller på att utveckla 

(personlig kommunikation, 3 april 2015). Detta tyder alltså på att 3D-modeller, inte bara 

i planförslag men även som ett analysverktyg i andra delar inom samhällsplanering och 

andra branscher, kommer att innehålla mer information och vara mer detaljerade än 

många av de 2D-modeller som används idag. Dowman och Arora (2015) beskriver hur 

BIM har blivit ett väldigt framgångsrikt verktyg i byggindustrin då den som verktyg kan 

visa väldigt mycket information. De beskriver också hur andra verktyg som CityGML 

och Esri’s CityEngine kommer att användas mer i framtiden. De beskriver de hur 3D-

modellen har utvecklats ytterligare från att vara en ritning på ett papper till att kunna 

användas digitalt inom områden som fastighetsförvaltning, stadsplanering och spel och 

underhållningsindustri. (2015) Ett annat verktyg för att visualisera planer i 3D är VR 

eller virtual reality. VR är en digital modell av stad som det går att röra sig runt i och 

utforska. Whyte et al. beskriver hur VR är ett naturligt medium för att presentera 3D-

modeller och kan användas för att utforska byggnadsprocessen av ett bostadsområde 

(2000).  Cirilus och Brigmanis beskriver hur teknologin inom planering och arkitektur 

är en ständigt pågående process (2013). De beskriver att den främsta utvecklingen inom 

visualisering av 3D-modeller sker just inom VR och AG eller augmented reality som är 

en rörlig modell där både naturliga eller verkliga föremål förekommer i samma modell 

som gestaltade föremål eller i detta fall modeller.    

 

2.4 Innehåll i planförslag 

 

Planförslag syftar till planer som ämnar till att på något sätt förändra stads- eller 

landskapsbilden och dessa kan förekomma som en del av en översiktsplan men även 

som en detaljplan. Dessa planförslag beskriver olika strategier som städer följer för att i 

framtiden kunna utvecklas. Planförslag kan innehålla allt från planer till att bygga nya 

bostadsområden till att bygga nya cykelvägar i de centrala delarna av staden. Sala stad 

(2012) beskriver att deras planförslag ”syftar till att visa på möjligheter för framtida 

utveckling av staden och dess närmsta omland” (s. 1).  
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Ett planförslag beskriver även hur förutsättningarna för det tänka planområdet ser ut 

idag. Ett planförslag innehåller i sin tur illustrationer som syftar till att visa hur dels hur 

området eller platsen ser ut idag men också resultatet av ett genomförande av planen 

och hur det kan se ut.  

 

För att ett planförslag ska godkännas så måste den genomgå vissa steg. Boverkets 

(2014) beskrivning av planprocessen beskrivs som sådan: 

 

 Kommunen lämnar ett planbesked. Om du har önskemål om att ta fram en 

detaljplan för ett visst område kan du ansöka om detta hos kommunen.  

 Kommunen tar fram underlag. Under arbetets gång är det kommunens ansvar att 

ta fram kartor samt en fastighetsförteckning över området där det ska finnas 

information över vilka fastighetheter som berörs av detaljplanen.  

 Kommunen hämtar in synpunkter under ett samråd. Under samrådet får berörda 

sakägare, länsstyrelse, kommunala myndigheter och andra intressenterer lämna 

sina synpunkter på planförslaget.  

 Kommunen ställer ut förslaget för granskning. När planförslaget har varit utställt 

för samråd ställs det ut ytterligare en gång med eventuella förändringar.  

 De synpunkter på planförslaget som kommer in skriftligt sammanställs av 

kommunen i ett granskningsutlåtande. Granskningsutlåtandet ska sedan skickas 

till de som har lämnat synpunkter på planförslaget.    

 Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden antar 

detaljplanen. Någon av dessa antar sedan planen när granskningstiden har gått 

ut.  

 Sakägare får möjligheten att överklaga detaljplanen. Om du som sakägare på 

något sätt är missnöjd med detaljplanen kan du lämna in en skriftlig överklagan 

hos kommunen. Detta kan du endast göra om du har lämnat in synpunkter under 

samrådstiden. Du räknas som sakägare om du bor inom planområdet.  

 Detaljplanen börjar gälla. Planen vinner laga kraft och börjar gälla efter det att 

tiden för överklagan har utgått. Detta meddelas ofta i en annons i den lokala 

dagstidningen.  

 

Detta är en kort beskrivning av planprocessen enligt Boverket (2014).    
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Nedan följer en beskrivning på planförslag i form av översiktsplan samt detaljplan och 

dess innehåll: 

 

Boverket (2014) definierar en översiktsplan som sådan:   

 

Översiktsplanen ska bidra till en god miljö och hållbar utveckling. Den vägleder beslut 

om hur mark- och vattenområden får användas. Den ska hållas aktuell och kan göras 

mer detaljerad för tätorter och andra delområden. Samråd och miljöbedömningar är 

viktiga delar i planeringsprocessen (boverket, 2014). 

 

För att ytterligare beskriva syftet av en översiktsplan skriver Boverket:  

 

I översiktsplanen talar kommunen om hur man vill att stad och land ska utvecklas, var 

det kan och bör byggas, var det behövs nya vägar och cykelbanor och vilka områden 

som bör sparas för rekreation. I planen beskrivs också vilka hänsyn som bör tas till 

kulturhistoriska kvaliteter, naturvärden och risk för bullerstörningar och 

översvämningar (boverket, 2014).  

 

En kommun använder en översiktsplan som ett analysverktyg för att se vart det går att 

bygga nya områden, vägar, skolor med mera samt vad det är en kommun behöver bygga 

eller utveckla. En översiktsplan illustreras ofta i 2 dimensioner, ett exempel är 

Katrineholms översiktsplan (figur 10). Ett planförslag i en översiktsplan syftar till att 

förändra den rådande planen och då måste de tidigare nämnda stegen följas. En sådan 

ändring i en översiktsplan resulterar sedan i framtagandet av en detaljplan.  

 

Huddinge kommun beskriver väldigt tydligt hur planförslag i en översiktsplan kan leda 

till kommande detaljplaner:  

 

En översiktsplan, i det här fallet en fördjupning av översiktsplanen, är kommunens 

viktigaste strategiska instrument för att visa hur man på lång sikt önskar utveckla ett 

område. Den fördjupade översiktsplanen ska fungera som planprogram för kommande 

detaljplaner i Kungens kurva. (Huddinge kommun, 2010, s, 3)  
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Adolfsson och Boberg beskriver hur en detaljplan har två huvudsyften, dessa är att 

reglera förändringar av markanvändning och bebyggelse samt att reglera bevarande 

eller förnyelse av befintliga bebyggelseområden (2013). Boverket beskriver en 

detaljplans syfte som: ”Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska 

användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar därför om vad du och andra 

får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet” (boverket, 2014). Ytterliggare 

beskriver Boverket detaljplanens illustrationer: ”En detaljplan visas som ett bestämt 

område på en plankarta. Till detaljplanekartan hör en planbeskrivning, som förklarar 

planens syfte och innehåll. Ibland ingår även andra handlingar, till exempel en 

illustrationskarta eller en miljökonsekvensbeskrivning” (boverket, 2014).  

 

 

 

 

 

 

En detaljplan beskriver mer ingående än en översiktsplan, vad som får och inte får 

byggas samt hur den nya bebyggelsen ska se ut. Till en detaljplan ska det även följa en 

illustration av det tänkta området. Illustrationer i detaljplaner förekommer oftast i 2D 

men kan även illustreras i 3D. Illustrationen i 3D finns ofta för att beskriva den rådande 

situationen i området men också som stöd för att bättre beskriva resultatet av planen 

men bör användas ofta av flera anledningar. 

Figur 10, Detaljplan över Årsta dal, Liljeholmen.  Hämtad 
den 20 april 2015 från 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Detaljplan#/media/File:Detaljplan
_%C3%85rsta%C3%A4ng_2010.jpg 
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2.5 CityGML i planförslag och planering 

 

De illustrationer som ett planförslag ska innehålla kan se ut på väldigt många sätt, 

mycket beroende på om illustrationen hänvisar till en översiktsplan eller en detaljplan, 

men eftersom planen ska ställas ut på samråd måste den även vara visualiserad på ett 

sådant sätt att allmänheten som ska ta del av planen ska ha möjlighet att förstå vad den 

visar. Som det framgår i Boverkets (2014) beskrivning av punkt två av planprocessen så 

måste kommunen ta fram underlag i form av kartor samt en fastighetsförteckning. 

I Detaljplanehandboken, Handbok för detaljplanering, skriver Adolfsson och Boberg 

(2013) vad som ska framgå i sådant underlag. De beskriver att det i en plankarta ska 

framgå hur det aktuella planområdet ska delas för olika ändamål samt vilka 

bestämmelser som gäller för de olika områdena (2013). Minimum för en sådan 

illustration är att det måste framgå vilka bestämmelser som gäller och var de gäller. 

Utöver detta redovisas annan information så som grundkarta samt andra illustrationer. 

Enligt Plan och Bygglagen beskriven på Lagen.nu (u.å.) ska en planbeskrivning 

”innehålla det illustrationsmaterial som behövs för att förstå planen (4 kap. 33§ PBL). 

Adolfsson och Boberg beskriver att beroende på planens omfattning, så kan olika 

illustrationstekniker användas. De beskriver att detta kan vara allt från en enkel 

illustrationskarta till verklighetstrogna, detaljerade virtuella 3D-modeller (2013).  

 

 

 
 
 

 

Figur 11, LoD 1-3. Kolbe, Bacharach. Hämtad den 5 april 2015 från 
http://www.directionsmag.com/entry/citygml-an-open-standard-for-3d-city-
models/123103 
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Vad bilden visar (figur 11) är en modell av en stad som presenteras i tre olika LoD. 

Beroende på syftet med planen eller hur mycket som den ska visa så kan olika LoD 

användas. En modell som denna som presenteras i 3 dimensioner ger betraktaren en god 

uppfattning om hur ett område eller en stad ser ut samt vad som kan tänkas utvecklas. 

Bilden visar även väldigt tydligt hur LoD 3 som är en detaljnivå i 3 dimensioner, ger en 

bättre uppfattning om hur ett område ser ut än LoD 1 som visas i 2 dimensioner.  

 

3. Metod 

 

Detta arbete har fokuserat på hur 3D, CityGML och hur dess LoD kan användas i 

planeringssamanhang och främst i planförslag. Ytterliggare fokus har varit att forska i 

hur trenden ser ut inom 3D och hur 3D-modeller kommer att se ut i framtiden. För att ta 

reda på detta har Sveriges fem största kommuner intervjuats. Beskrivningen av 

CityGML medför inte någon modell av ett planförslag som har gjorts själv utan 

beskriver modeller som har gjorts tidigare. Frågorna till kommunerna baseras på Lovett 

et.al. (2015) forskning och de tre frågor de ställer när en 3D-modell ska visualiseras 

samt annan tidigare forskning som presenterats i detta arbete.    

 

3.1 Litteratur 

 

För att ta reda på information om CityGML har dess hemsida studerats där det beskrivs 

vad CityGML är samt vad dess funktioner är. Författarna till hemsidan är Dr. Thomas 

H. Kolbe och Dr. Gerhard Gröger. En väsentlig fråga som bör ställas är naturligtvis 

varför CityGML har valts att studeras och inte andra standarder eller verktyg för att 

lagra och visualisera data i 3D. Att skriva om 3D-visualisering är ett väldigt stort och 

brett område, därför har fokus varit på just CityGML och hur 3D-modeller kommer att 

se ut och användas i framtiden. Information om 3D-visualisering och dess 

användningsområden har samlats in via Höskolan i Gävles bibliotekssida och dess 

sökmotorer. De sökmotorer som användes i detta arbete var Science Direct, Web of 

Science, Google Scholar, Discovery och Springer Link.  
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När information har sökts så har även tidigare examensarbeten som också behandlat 

CityGML och 3D-visualisering varit av intresse att titta på. Ett flertal examensarbeten 

har varit till stor hjälp, dels för att förklara vissa begrepp men även för visa på hur 

strukturen i ett examensarbete bör se ut. De sökord som har använts har varit CityGML, 

Modelling 3 dimension city modells, Spatial data modelling, CityGML LoD, 3D urban 

planning, City planning in 3D och Trends in 3D-modelling in urban planning.  Den 

strategi som har använts när litteratur valdes ut var att ta de som beskriver arbetets syfte, 

därför användes främst de artiklar som beskrev hur 3D-modeller kan användas i 

planering, varför de ska användas, vilka trender det finns och förstås de som behandlade 

CityGML. 

 

3.2 Intervjuer 

 

För att ta reda på hur olika kommuner använder 3D-modeller och hur dessa tror att 3D 

kommer att användas i framtiden intervjuades Sveriges fem största kommuner: 

Västerås, Malmö, Uppsala, Göteborg och Stockholm. Flera av dessa kommuner har 

kommit väldigt långt med sitt arbete inom 3D och detta var också en av anledningarna 

till att just dessa kommuner intervjuades. Intervjun med enhetschef för GIS och- 

geodata på Uppsala kommun skedde på deras kontor. De andra intervjuerna skedde via 

e-post och dessa intervjuer skickades ut den 3 april 2015 efter det att intervjun med 

enhetschefen för GIS och- geodata på Uppsala kommun sammanställts. Övriga personer 

som svarade på mina frågor var GIS-chefen på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, 3D-

visualiserare och 3D-ansvarig på Stockholms stad, projektledare för GIS – avdelningen 

på Västerås kommun samt 3D-utvecklare på Malmö stadsbyggnadskontor. Valet att 

intervjua dessa människor var för att de dels sitter på högt uppsatta positioner inom 

deras respektive verksamhet och dels för att de har väldigt bra kunskap inom området. 

Intervjuerna skedde under semistrukturerade former, svaren på frågorna kunde därför ge 

flera olika svar.  

 

De frågor som ställdes till de nämnda kommunerna samt motivering till de ställda 

frågorna var:      
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1, Har ni någon 3D-strategi, mål inom 3D som ni arbetar mot? 

Frågan ställdes för att ta reda på om det krävs en strategi för att skapa och använda 3D-

modeller. Det svarar samtidigt på frågan hur de tror att 3D kommer att användas i 

framtiden. 

2, Vad använder ni för programvaror i ert 3D-arbete? 

Frågan ställdes för att ta reda på om kommunerna använder en eller flera programvaror 

för att visualisera 3D-modeller samt vilka olika sätt som finns för att visualisera 3D-

modeller. 

3, Vad använder ni för databas vid lagring av 3D-data? 

En av CityGML funktioner är att lagra 3D-modeller, därför var det intressant att ta reda 

på hur de lagrar 3D-modeller, och om de även använder CityGML. 

4, Vad använder ni er 3D-data till? 

Denna fråga ställdes för att ta reda på i vilket eller vilka syften kommunerna använder 

3D-modeller.  

5, Använder ni CityGML som standard? Varför? Varför inte?  

Denna fråga ställdes för att få kommunernas syn på CityGML, varför eller varför inte 

det kan eller bör användas.  

6, Vad ska en 3D-modell innehålla? 

Denna fråga var viktig. 3D-modeller i CityGML går att presenterars i olika 

detaljeringsnivåer. Därför var det intressant att veta vad kommunerna tycker att en 3D-

modell bör innehålla. 

7, Varför ska man använda 3D framför 2D? 

Denna fråga ställdes för att styrka synen på 3D, att 3D-modeller i flera anseenden skulle 

vara bättre än modeller i 2D. 

8, Hur kommer användningen av 3D att se ut i framtiden? 

Denna fråga ställdes för att styrka resultatet av tidigare forskning samt att besvara en av 

forskningsfrågorna.  

 

Varför dessa frågor ställdes var för att ett så stort underlag som möjligt skulle erhållas. 

Dessa frågor ställdes även för att besvara syftet med studien. Vad ska en 3D-modell i ett 

planförslag innehålla och hur kommer användningen av 3D att se ut i framtiden?   
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4. Resultat  

 

Olika organisationer, kommuner eller företag arbetar med 3D på olika sätt. I detta arbete 

har jag fokuserat på kommuner. För att ta reda på hur arbetet med 3D ser ut bland 

kommuner så valde jag att intervjua Sveriges fem största kommuner vilka är Stockholm, 

Uppsala, Göteborg, Västerås och Malmö och på så sätt ta reda på hur de ser på 3D, hur 

de använder 3D i planering, vilka programvaror de använder samt hur deras syn på 3D 

kommer att se ut i framtiden. De personer som svarade var Johan Olofsson, enhetschef 

för GIS och geodata i Uppsala kommun, Eric Jeansson, GIS-chef på 

stadsbyggnadskontoret i Göteborg, Katarina Persson, 3D-visualiserare på Stockholms 

stad och Jonas Linden Lindegren, projektledare för geo-avdelningen för geografisk 

information. Jag valde att intervjua dessa personer då de arbetar med 3D-frågor och har 

en bred kunskap inom ämnet.  

 

Vad som följer är en sammanställning av intervjuerna. 

 

4.1 Visualisering av kommunal 3D-data 

 

Det går att visualisera 3D-data på en mängd olika sätt. Valet av vilken typ av modell 

som ska användas samt vilket sätt kommunen väljer att ta fram en 3D-modell beror dels 

på syftet med modellen men också vilka resurser kommunen har. Johan Olofsson 

(personlig kommunikation, 31 mars 2015) antyder att visualisering av 3D-data också är 

en demokratifråga. Oftast så är det centrala delar av staden som visualiseras i 3D, men 

ofta så finns det även en efterfrågan av 3D utanför tätorter men att resurserna inte räcker 

till eller att efterfrågan inte är tillräckligt stor för att visualisera mindre platser i 3D. 

Vidare använder Uppsala kommun AutoCad som visualiseringsverktyg för att gestalta 

modeller i 3D. De använder i sin tur sina 3D-modeller för att projektera och analysera 

stadsbilden. Uppsala kommun har ingen direkt strategi som de följer i sitt arbete med 

3D, dock försöker de att följa de trender som finns inom 3D.  

 

Men mycket av det arbete som sker är en fråga om resurser (Johan Olofsson, personlig 

kommunikation, 31 april 2015). I arbetet med att visualisera modeller i 3 dimensioner så 

är Göteborgs stad ledande i Sverige.  
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Eric Jeansson (personlig kommunikation, 3 april 2015) berättar att de använder en 

mängd olika strategier för att utveckla sitt 3D-arbete så effektivt som möjligt. Sedan 

2010 har de utvecklade 3D strategier för marknad, produkt, insamling, lagring, 

distribution samt visualisering. Han berättar även att de använder en mängd olika 

programvaror för att visualisera modeller i 3D. Bland dessa använder de Datem, 

AutoCad, TopoCad, ArcGIS med tillägg, CityEngine, SketchUp, Maya, Unreal, 

Lumion, Arnold med mera. De använder vidare sina 3D-modeller för att projektera, 

analysera och visualisera stadsbilden och dess byggnader. Eric Jeansson (personlig 

kommunikation 3 april 2015) menar också på att behovet av modeller i 3D styrs väldigt 

mycket på hur stor efterfrågan är, men att modeller i 3D bör användas framför modeller 

i 2D då världen vi faktiskt lever i är i 3 dimensioner.  

 

Stockholm, precis som Göteborg har kommit väldigt långt i sitt arbete inom 3D-

visualisering. Katarina Persson (personlig kommunikation, 3 april 2015) berättar att i 

slutet av 2013 påbörjade Stockholms stad TREVI, en strategi var mål är att skapa en 

samanhållen process för 3D på stadsbyggnadskontoret och i kommunikation med 

omvärlden. Detta är ett projekt som fortfarande pågår. Vidare använder även 

Stockholms stad en mängd olika programvaror för att visualisera modeller i 3D. De 

använder främst 3Ds Max och SketchUp för att modellera i 3D. Ett par av deras 

medarbetare använder även Microstation. När modellerna är klara visar de upp dessa i 

realtid i Urban Explorer, Cityplanner och Unity. Katarina (personlig kommunikation, 3 

april 2015) beskriver att de använder sin 3D-data till en mängd olika saker. 

 De gör olika arbeten på sin planavdelning och använder 3D-data för att göra till 

exempel fotomontage, skuggstudier, sektioner, volymstudier och visualiseringar. 

Stockholms stad har även andra projekt där de använder modeller i 3D. De använder 

modeller i 3D i Stockholmsrummet och Dialogpaviljongen där besökare kan integrera 

med 3D modellerna med en touchskärm eller se den med AR-teknik. Katarina 

(personlig kommunikation, 3 april 2015) beskriver även att Stockholms stad använder 

fysiska 3D-modeller som de skriver ut och att dessa främst används vid samråd. 

Katarina (personlig kommunikation, 3 april 2015) anser att 3D bör användas framför 2D 

för att det är enklare för betraktaren att förstå projekt som visas i 3D. Visualiseringar i 

3D kan göra analyser så som volymerstudier, skuggstudier samt hur siktlinjer påverkas, 

analyser som visualiseringar i 2D inte klarar av. Modeller i 3D kan även skapa en mer 

verklighetstrogen bild av helheten av projekt.  
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Västerås kommun ser inte ut att ha kommit lika långt i sitt 3D arbete som Göteborg och 

Stockholm har gjort. Jonas Linden Lindegren (personlig kommunikation, 3 april 2015) 

menar på att det ligger efter i sitt arbete med inom 3D på grund av för lite resurser.  

Vidare använder Västerås kommun programvaror så som ArcGIS, SketchUp och 

AutoCAD för att visualisera sina 3D-modeller. De använder dessa modeller för att 

projektera och visualisera till exempel nybyggnationer. Jonas (personlig kommunikation 

3 april 2015) anser att, precis som de andra kommunerna, att 3D-modeller bör användas 

framför 2D-modeller då de visar mer information och för att det är lättare för 

allmänheten att förstå och analysera modeller i 3D.   

 

Malmö, precis som Stockholm och Göteborg, har kommit väldigt långt i sitt 3D-arbete. 

Miso Iric, 3D-utvecklare på stadsbyggnadskonter i Malmö (personlig kommunikation, 4 

april 2015) säger att de arbetar efter en strategi där målet är att ha en heltäckande stad i 

3D där byggnader är fotogrammetriskt inmäta med en noggrannhet under 10 centimeter. 

Dessa ska vara draperade med verkliga fasad och- takbilder. Dock har de inte satt upp 

något tidskrav. Detta är en pågående process som sker allt eftersom. Malmö stad har en 

egen produktion och egna metoder och rutiner som de arbetar efter. Just nu håller de 

med att ta fram en fotorealistisk 3D-modell med imagematchningsmetod. Malmö stad 

använder en mängd olika programvaror för att ta fram sina 3D-modeller. Några av dessa 

är: Espa City, Espa Engine, FME, AutoCad Map/Civil, Sketchup, Blender, Meshlab.  

I sin tur använder de sin 3D-data till visualisering, 3D-print, olika analyser och studier 

som översvämning, miljöpåverkan, solstudier, siktstudier, skuggstudier, vindstudier 

med mer. De använder också sin 3D-data i planprocesser, medborgardialog och 

augmented reality. Miso (personlig kommunikation, 4 april 2015) menar att 3D bör 

användas framför 2D då 3D ger en bättre förståelse vid till exempel byggnadsnämndens 

beslut. 3D ger även noggrannare analyser och det förenklar dialogen med medborgare. 

 

4.2 Innehåll i en 3D-modell 

 

Innehållet i en 3D-modell av ett planområde kan i många fall variera, ofta beroende på 

vem eller vilka som ska ta del av planen. Innehållet kan variera beroende på om det är 

tjänstemän på kommunen eller om det är medborgare som ska ta del av och analysera 

planen.  



 

28 

 

Vad intervjuerna med kommunerna visar så ska en 3D-modell innehålla den mängd 

information som gör det möjligt för samtliga intressenter att förstå syftet med 

planförslaget. Dock kan mängden information och detaljrikedom skilja sig åt. Johan 

Olofsson, enhetschef för GIS och- geodata på beskriver hur det oftast är medborgarna 

som ställer högre på detaljrika 3D-modeller. Dessa vill ha möjligheten att se hur ett 

genomförande av planen kommer att se ut. Han beskriver också hur tjänstemän på 

kommunerna klarar sig utan detaljrika 3D-modeller. Ett vanligt inslag är att använda 

blockmodeller för att göra olika typer av analyser så som sikt, volym och skuggstudier 

(personlig kommunikation, 31 mars 2015).    

 

4.3 Kommunala visioner om 3D 

 

Att använda 3D i planprocesser är till synes väldigt populärt och ett väldigt effektivt sätt 

för kommuner att förmedla för medborgare och andra intressenter vad de vill utveckla 

med staden, hur staden ser ut och kan tänkas se ut i framtiden. Som nämnts tidigare och 

som intervjuerna med kommuner visar så finns det väldigt många sätt att visualisera 

planförslag i 3D och användningsområden då 3D-modeller kan användas.  

Ett gemensamt mål som alla de intervjuade kommunerna strävar efter är att med 3D 

skapa en effektivare dialog med medborgarna, det är ju trotts allt människorna som 

lever i staden som ska använda resultatet av planförslaget. Hanzl menar att 

förändringarna i den verkliga staden är en följd av skapandet av en sammanhängande 

vision av vad som är planerat. Medborgarens tanke eller representation av staden och 

hur den ska utvecklas spelar därför en stor roll i hur staden ska förändras (2007). 

Visionen av staden, hur den ska utvecklas, är alltså en följd av vad människorna tycker 

och tänker. Hanzl’s (2007) tes om hur medborgarna är ett effektivt planeringsverktyg 

får stöd av Wu et al. (2010) som menar att medborgardialog vid planering är väldigt 

viktigt för att nå ett lyckat resultat vid nybyggnationer och förändring av stadsrummet. 

Alla projekt som har en effekt på staden, kommer i sin tur att få en effekt på 

medborgarna som bor i den, och eftersom dessa medborgare oftast inte är professionella 

planerare, krävs det effektiva visualiseringsverktyg för att de ska kunna delta i dialogen 

med planerare och politiker (Wu et al. 2010).    På frågan om hur användningen av 3D 

kommer att se ut i framtiden svarade alla kommuner i princip samma sak vilket var 

väldigt intressant.  
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Johan Olofsson (personlig kommunikation, 31 mars 2015) svarade på den frågan att det 

kommer ske en förändring där statiska modeller i 3D kommer att vara sådana att det går 

att förlytta sig runt 3D-modellen, planförslag kommer att påminna om de världar som 

finns i spelvärlden. Modeller som är interaktiva där det går att förflytta sig i staden. Ett 

exempel som finns idag menar Johan är Sim City. Dock finns det ett problem med en 

sådan modell eller spelet överhuvudtaget menar Johan. Johan menar att 3D-modeller 

består av två världar, dels den ”exakta världen” som vi lever i, där fastighetsgränser och 

exakta mått på gator och byggnader existerar, och dels ”spelvärlden” så som Sim City. 

Dessa två världar måste kunna gifta sig med varandra och samexistera. Ingen av dem 

fungerar egentligen som ett effektivt verktyg för modeller i 3D. Utan exakta mått går 

inte modellen att lita på, utan effektiv visualisering av modellen kan den blir svår att 

analysera (personlig kommunikation 31 mars 2015).  

 

Liknande svar fick jag från Miso Iric (personlig kommunikation, 4 april 2015) 3D-

utvecklare på Malmö stadsbyggnadskontor. Han menar att om trenden inom 3D 

fortsätter så som den gör nu så kommer användingen av 3D att blir allt större och 

möjligvis slå ut användningen av 2D. Han menar att utvecklingen av 3D främst sker 

inom 3D-print branschen samt AR, VR och spel. Allt detta kräver 3D som underlag 

menar Miso. AR betyder vidare augmented reality eller förstärkt verklighet. Augmented 

reality är en typ av virtuell verklighet vars syfte är att skapa en kopia en den verkliga 

världen i en dator. En vy i augmented reality skapar en vy av verkligheten tillsammans 

med en virtuell vy med mer information. Augmented reality är skapat för att förstärka 

sinnena hos användaren som inte ska kunna veta skillnaden mellan verklighet och 

skapad verklighet (http://www.webopedia.com). Cirilus och Brigmanis (2013) menar att 

det är väldigt viktigt idag för planerare att kunna visualisera olika stadier av planering i 

3 dimensioner och att augmented reality är därför ett viktigt verktyg för att uppnå mer 

exakta utvärderingar av nya bostadsområden, objekt och dess omgivningar.  

 

Eric Jeansson, GIS-chef på stadsbyggnadskontoret i Göteborg gav även han ett liknande 

svar som Johan Olofsson och Miso Iric. Även han menar på att utvecklingen inom 

kommunal 3D och visualisering kommer att närma sig spelvärlden allt mer. Han menar 

att det mesta av utvecklingen inom 3D som sker idag sker inom spelvärlden och att 

fokus kommer att ligga på användarupplevelse, noggrannhet med mera.  
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Detta går att koppla till det som Miso sa om augmented reality. Eric säger också att i 

framtiden kommer vi att använda oss mer av BIM, specifikt för att utveckla staden. Eric 

säger att en sådan utveckling kallas för CIM eller City Information Modeling (personlig 

kommunikation, 3 april 2015). Katarina Persson, 3D-visualiserare på Stockholms stad 

tror att användningen av 3D i kommunal verksamhet kommer att utvecklas (personlig 

kommunikation, 3 april 2015). Hon tror att användningen av 3D kommer att öka och att 

det i framtiden kommer att krävas ”smartare” modeller som kan användas i flera 

sammanhang. Katarina tror att de på Stockholms stad kommer att använda 3D i 

framtiden i liknande syften som de idag gör med Dialogpaviljongen, där de kommer ut 

till platser där det ska byggas och att de då har en dialog med medborgarna med 3D-

modeller som stöd. Även Katarina tror att medborgarna i framtiden kommer att kunna 

uppleva de nya byggnaderna och områdena med VR vid bland annat samråd. Hon tror 

även att mer kommunikation med 3D kommer att ske via webben. Jonas Linden 

Lindegren, projektledare för geo-avdelningen för geografisk information tror att 3D-

visualisering i planer kommer i framtiden att bli en naturlig del i planprocessen 

(personlig kommunikation, 3 april 2015). Precis som Katarina så tror Jonas att 3D 

kommer att integreras mer i planprocessen för att det finns fler fördelar med att ha 

planer i 3D istället för 2D.  

 

5. Diskussion 

 

Det här arbetets fokus var att utforska användningen av modeller och illustrationer i 3 

dimensioner i planförslag utifrån CityGML och dess olika LoD. Ytterliggare fokus har 

varit att reda på hur användningen av 3D kommer att se ut i framtiden. 3D-visualisering 

och teknik är områden som jag är väldigt intresserad av, därför kom det väldigt naturligt 

att jag skulle skriva ett examensarbete om nya medium för att visualisera 3D-modeller.  

 

5.1 Metod 

 

Den metoden som jag har valt för att slutföra denna studie har i mitt tycke varit 

framgångsrik. I det här arbetet har jag valt kvalitativa metoder framför kvantitativa 

metoder. Med kvantitativa metoder följer oftast mycket data som ska behandlas och det 

hade inte behövts för att besvara mina frågor.  
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En av frågorna var visserligen vilket LoD som är mest effektivt för att visualisera syftet 

med ett planförslag. I det avseendet hade en kvantitativ metod kunnat användas för att 

få svar från en större publik. Frågan om vilket LoD som talar till en större publik hade 

kunnat användas. Denna fråga besvarades dock i intervjuerna med kommunerna, men 

för att ha fått ett djupare resultat så hade kvalitativa och kvantitativa metoder kunna 

kombineras. För att få baskunskaper inom området 3D-visulaiering och CityGML har 

jag studerat litteratur och tidigare forskning. Detta är forskning som har varit 

nödvändigt för att genomföra detta arbete. Men har den forskning som har använts varit 

rätt forskning?  Till stor del, mycket av den forskning som har presenterats i detta arbete 

har varit forskning som beskriver på vilket sätt 3D-modeller kan användas i planering 

och varför 3D-modeller ska användas samt hur 3D kommer att användas i framtiden. 

Dock beskriver relativt lite forskning om varför just CityGML bör användas som ett 

verktyg i planering, framförallt dess olika LoD. För att få en djupare förståelse och ett 

djupare resultat i arbetet så hade det varit bra om mer forskning om CityGML’s olika 

LoD kunnat erhållas.  

 

Sedan intervjuades Sveriges fem största kommuner för att ta reda på så mycket om 3D-

visualisering som möjligt och framförallt för att besvara de frågor som jag hade innan 

jag tycker att jag har fått svar på de frågor som jag hade då jag påbörjade detta arbete. 

Förutom den intervju jag gjorde med Johan Olofsson vid Uppsala kommun skedde de 

övriga intervjuerna via mejl. Att intervjua via mejl var inte till någon nackdel. 

Visserligen kan mer information erhållas genom att intervjua personen i fråga på plats, 

dock är det väldigt lätt att behandla frågorna då svaren redan är i textform. Det går 

också att ställa frågan om rätt frågor ställdes till kommunerna. I efterhand kunde fler 

frågor ställts om CityGML och dess olika LoD då alla kommuner var bekanta med 

CityGML och vissa hade även använt det praktiskt i sin verksamhet. Frågorna som 

ställdes besvarade visserligen de frågor som jag hade innan arbetet påbörjades, men 

frågorna skickades om möjligt ut för tidigt för att jag skulle ha en möjlighet att riktigt 

reflektera över dessa. För att ha fått en tydligare frågeställning skulle arbetet egentligen 

ha kommit en bit på vägen innan frågorna skickades ut då det kom upp andra frågor 

under arbetets gång som jag gärna hade velat ställa till kommunerna. En strategi var att 

ta svaren från kommunerna och koppla dessa till min egen frågeställning. Dock 

skickades som sagt frågorna till kommunerna ut för tidigt för att göra kopplingen så 

tydlig som möjligt.  
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En annan sak som hade kunnat göras annorlunda i denna studie var att ta reda på mer 

information om trender och framtidens 3D-modeller. Dock visade mycket av litteraturen 

och tidigare forskning samma sak, vilket var att framtidens planer kommer att innehålla 

mycket information och de verktyg som kommer att användas är främst BIM, VR och 

AR.    

 

5.2 Resultat 

 

5.2.1 Intervju med kommunerna 

 

Som har beskrivits så var syftet med detta arbete att ta reda på hur CityGML och dess 

olika LoD kan användas i planförslag samt hur användningen av 3D kommer att se ut i 

framtiden. Alla kommuner som har intervjuats beskriver alla olika sätt hur de lagrar och 

visualiserar 3D-data. Detta finns det ingen speciell modell för. Ett uttryck som skulle 

kunna användas som ett generellt svar för kommuner om någon skulle fråga hur deras 

arbete med 3D sker är ”det beror på”. 

 

För att en kommun ska kunna ha ett effektivt arbete som eftersträvar 3D så måste det 

finnas en tydlig strategi, ett mål som kommunen arbetar mot. Göteborgs stad har 

kommit väldigt långt med sitt 3D-arbete och det är på grund av att de har en väldigt 

utvecklad strategi som vänder sig till alla kommunens arbetsområden. Mycket av 

kommunernas arbete med 3D sker efter efterfrågan, tid och resurser. Det beror också på 

vad kommunen själv vill med sitt arbete med 3D. Använder de 3D för egen vinning 

eller är syftet att med modeller i 3D skapa en bättre dialog med medborgare vid samråd? 

En fråga som jag ställer mig efter detta arbete är vilket är det bästa sättet eller metoden 

att arbete efter inom 3D? Det finns ju uppenbarligen mer än ett sätt, men vilket är bäst? 

En annan fråga som är väldigt intressant och som flera av kommunerna även funderar 

på är vad det slutgiltiga målet med 3D är? Vart är vi nu och vart vill vi komma? På den 

frågan var alla kommuner relativt överens. Målet eller framtiden med 3D är inte att ha 

en statisk illustration av en modell i ett planförslag. Målet är att ha en precis, exakt värld 

i 3 dimensioner som människor kan uppleva digitalt, mycket som i ett tv-spel.  
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Problemet är, som Johan Olofsson, enhetschef för GIS och- geodata beskriver, att den 

exakta, verkliga världen som vi lever i, måste kunna gifta sig och fungera i symbios 

med den digitala spelvärlden (personlig kommunikation, 31 mars 2015). Om det 

problemet går att lösa, vilket jag tror att det finns många som arbetar med och försöker 

att lösa, så kommer vi få en slutprodukt som kommer att vara ett fantastsikt verktyg, 

inte bara i samhällsplanering men också i många andra branscher. Det skulle vara 

fantastiskt om du som medborgare skulle kunna uppleva din stad digitalt och kunna röra 

dig i modellen, men vänder sig denna teknik till alla, även de äldre?   

 

5.2.2 CityGML i planförslag  

 

Men vart kommer CityGML in i bilden? Som resultatet av studien visar så är CityGML 

ett bra verktyg för statiska 3D-modeller och ett steg i rätt riktning sätt till framtidens 

interaktiva modeller. Kommunerna tycker dock annorlunda.  De använder inte 

CityGML då de inte tycker att det skulle kunna hjälpa dem i deras arbete idag, dock 

tycker kommunerna att CityGML är ett verktyg som hör till framtiden. CityGML kan 

dels fungera som ett verktyg för att presentera statiska 3D-modeller i planförslag men 

det kan också fungera som en interaktiv modell som kan användas i övriga delar av 

planprocessen så som samråd.  

 

CityGML’s LoD kan även komma still stor användning. De kan användas för att visa 

hur en stad utvecklas steg för steg. De kan även användas beroende på ändamålet, vad 

planen i fråga ska visa. Intervjuerna med kommunerna visar att mängden information 

och detaljrikedom i en 3D-modell varierar beroende på vem eller vilka det är som ska ta 

del av den. Vanliga människor som ska ta del av planen kräver oftast väldigt detaljrika 

och verklighetstrogna planer medan tjänstemän på en kommun oftast klarar sig med 

lätta blockmodeller för att kunna göra olika typer av analyser. Därför kan olika LoD 

användas i olika syften. När ett planförslag ska presenteras för medborgare vid ett 

samråd kan en modell presenteras i till exempel LoD 3 för att få en sådan 

verklighetstrogen bild av planen som möjligt, men när tjänstemän på kommunen ska 

använda ett planförslag för att analysera ett område kan planen presenteras i LoD 1 eller 

2.  Som tidigare beskrivet så beskriver Ranzinger och Gleixner (1997) olika 

användningsområden då modeller i 3D kan användas.  
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De beskriver att 3D-modeller i samhällsplanering kan användas för bland annat 

planering och kontroll, hur interaktiva modeller kan ge planeraren en möjlighet att 

bättre förstå den nuvarande situationen av ett område samt ge planeraren en möjlighet 

att se hur området utvecklas steg för steg. En byggnad i olika LoD kan visa hur en 

byggnad utvecklas med tiden samtidigt som CityGML är ett interaktivt verktyg. De 

beskriver även hur en modell i 3D skapar en bättre presentation eller bild av den 

byggnaden eller det område som planerare och medborgare senare kan analysera. Då 

CityGML är ett verktyg för att presentera 3D-modeller måste det ses som ett bra 

verktyg för just detta, även det faktum att modeller i CityGML kan presenteras i olika 

detaljnivåer. Detta styrker även den studie som gjordes av Wanarat och Nuanwan 

(2013) som beskrev hur 3D-modeller ökar medborgarnas förståelse för den tänkta 

byggnaden eller området, då dessa inte har erfarenhet av planering. I CityGML kan 

olika människor analysera olika LoD, detta måste även ses som en stor fördel. Vad som 

tidigare forskning och som intervjuerna visar så kommer mycket av utvecklingen inom 

3D att ske på webben och 3D-modeller kommer att kunna delas via olika applikationer. 

Lantmäteriet (2014) beskriver hur 3D-modeller i framtiden ska kunna delas via olika 

applikationer. En av CityGML’s funktioner är precis detta och faller i många avseenden 

in på vad som Lantmäteriet beskriver som framtidens 3D-modeller. En av CityGML’s 

funktioner, och som även detta arbete beskriver, så kan de modeller som är lagrade i 

CityGML presenteras i olika LoD. Dessa kan dels användas för olika syften så som 

planförslag, men de kan även delas via olika applikationer. Ett av problemen med 

avancerade 3D-modeller är att de kan vara svåra att dela på grund av den mängd 

information som de innehåller. Dock kan samma modell i ett annat LoD delas lättare då 

den innehåller mindre information.     

 

CityGML, precis som intervjuerna visar, är en del av framtiden inom planering då det är 

en modell som användaren kan röra sig inom och göra olika typer av analyser.  

Men resultatet av studien visar även på att det finns en mängd olika sätt att visualisera 

planer och att detta kan bero på fler olika saker. Som tidigare nämnt beskriver Lovett et 

al. (2015) tre frågor: när ska visualisering ske, hur ska visualiseringen ske och vad ska 

visualiseras, som ska ställas innan en modell i till exempel ett planförslag tas fram. 

Resultatet av svaren på dessa frågor blir sedan en visualiserings produkt (figur 9). 

Denna produkt, är en följd av modellens syfte. Även det här blir en fråga, för till 

exempel kommuner, vilken produkt som är bäst för att visualisera en modell i 3D?  
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Det finns det en mängd olika svar på den här frågan och kommuner tycker 

uppenbarligen olika eftersom de använder olika metoder och sätt för att svara på 

frågorna var, när och hur. Oavsett produkt så strävar kommunerna egentligen efter 

samma resultat. Vad som var intressant var att ingen av de kommuner som intervjuades 

använde CityGML som standard för att lagra och visualisera sina 3D-modeller. Men 

varför gör de inte det? Jag tror att, och intervjuerna med kommunerna visar samma sak, 

att CityGML är relativt nytt och outforskat av svenska kommuner, så är det ingen 

kommun som har börjat använda CityGML som standard. De är nöjda med de metoder 

som de idag använder och CityGML ligger inte i linje med deras arbetssätt eller de mål 

som de har med 3D. Dock sa Eric Jeansson, GIS-chef på Göteborgs 

stadsbyggnadskontor att de inom en snar framtid skulle utveckla en kommunal version 

av CityGML där de skulle sammarbeta med Malmö och Stockholm (personlig 

kommunikation, 3 april 2105). Kommuner väljer den produkt eller den modell som 

uppfyller de krav som de själva har.  

 

I min intervju med Jonas Linden Lindegren, projektledare för geo-avdelningen för 

geografisk information på Västerås stadsbyggnadskontor så diskuterade vi 

användningen av BIM som ett verktyg för att gestalta modeller i 3 dimensioner. Han 

berättade att Västerås stad hade fått en modell av ett nytt hamntorn i Västerås av en 

arkitektfirma som var gestaltad i BIM. Han berättade att det hade tagit dem flera dagar 

att bearbeta modellen då den innehöll alldeles för mycket information som var 

nödvändigt för att använda den i deras arbete och de planförslag som de sedan skulle 

använda modellen i (personlig kommunaktion 3 april 2105). Alltså uppfyller inte BIM 

de kriterier som Västerås stad har på sina modeller och frågan om vilket sätt att ta fram 

modeller för planförslag blir därför aktuell.       

 

Men uppfyller då CityGML arbetets syfte? Kan CityGML och dess olika LoD användas 

som ett verktyg i planförslag och är det en del av framtiden inom 3D-visualisering? Ja 

det är det. Det är ett verktyg för att presentera modeller i 3 dimensioner. De kommuner 

som jag intervjuade har alla sagt att användingen av 3D i planförslag har ökat och 

kommer att öka i framtiden, därför skulle CityGML kunna vara ett alternativ till att 

presentera planförslag i 3D. Tidigare forskning samt intervjuerna md kommunera visar 

också på att 3D-modellerna kommer att vara smartare och innehålla mer information, 

därför är CityGML ett verktyg som är i framkant inom 3D-visualisering.  
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Användningen av CityGML ökar även på flera platser i världen vilket tyder på att det är 

ett fungerande verktyg vid planering.  

 

Vad som avslutningsvis går att konstatera utifrån resultatet är att CityGML bara är ett 

av många olika sätt att presentera 3D-modeller i planförslag, men som bevisat i detta 

arbete, har sina fördelar då modeller i CityGML kan delas via olika applikationer samt 

att det både kan användas som en statisk modell och en interaktiv modell och kan därför 

ses som ett steg i rätt riktning inom 3D-visualisering.   
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