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Sammanfattning 

I ”Översiktsplan Älvkarleby Kommun 2009” framgår att kommunen vill utveckla de 
demokratiska formerna och underlätta för medborgarnas politiska delaktighet. 
Tidigare forskning har visat att behovet av medborgardeltagande ökar i den offentliga 
planeringen och att planerare kan dra flera fördelar av medborgardeltagande i 
planprocesser. Ett sätt att öka medborgardeltagandet är att integrera digital 3D-
visualisering i planprocessen, ett verktyg som Älvkarleby kommun inte använder i 
framtagandet av dagens detaljplaner. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka den digitala 3D-visualiseringens framtid i en 
liten svensk kommun. Studien kommer att identifiera inställningen till digital 3D-
visualisering hos politiker, planerare och medborgare. Slutligen ska studien också 
undersöka hur mindre kommuner kan använda digital 3D-visualisering i framtida 
planarbete för att öka det befintliga medborgardeltagandet. Målet med denna studie 
är att påvisa för Älvkarleby, och andra kommuner där digital 3D-visualisering inte 
används, hur de med enkla medel och kostnadseffektivt kan använda 3D-visualisering i 
framtida planprocesser. 
 

För att identifiera synen på digital 3D-visualisering hos ett urval av kommunala 

tjänstemän och politiker har det genomförts semistrukturerade intervjuer. För att 

kvantitativt undersöka medborgarnas syn har digitala enkäter skickats ut via det 

sociala nätverket Facebook. Under studien har det genomförts åtta intervjuer och 99 

enkäter har besvarats.  

 

Politiker, planerare och medborgare inom kommunen är överens om att 3D-

visualiseringen kan bidra till att effektivisera och förbättra planprocessen för 

detaljplaner. Studien har också resulterat i identifiering av de hinder som kan uppstå 

inom planprocesser med digital 3D-visualisering.  

 

Digital 3D-visualisering som en del i planprocessen för detaljplaner kan medföra att 

medborgardeltagandet i Älvkarleby kommun ökar. Detta eftersom intresset för det 

kommunala planarbetet och viljan att bidra hos medborgare kan påverkas positivt av 

digital 3D-visualisering i planprocessen. Utöver medborgardeltagandet kan också 

digital 3D-visualisering förenkla arbetsgången hos såväl kommunala tjänstemän som 

politiker. 

 

 

 

Nyckelord: Digital 3D-visualisering, Planprocess, Detaljplan, Älvkarleby kommun, 

Medborgardeltagande. 
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Abstract 

In “Översiktsplan Älvkarleby Kommun 2009” is it clear that the municipality of 

Älvkarleby want to develop the democratic forms and facilitate citizens’ political 

participation. Earlier research shows that the need for citizen participation increases in 

public planning and believe that planners can draw multiple benefits of citizen 

participation in planning processes. One way to increase citizen participation is the 

integration of digital 3D visualization in the planning process, a tool that the 

municipality of Älvkarleby not using for local plans today. 

The purpose of this study is to examine the future of digital 3D visualization in small 

Swedish municipality. The study will identify attitudes to digital 3D visualization of 

politicians, planners and citizens. Finally, the study will also examine how small 

municipalities can use digital 3D visualization in the future planning to enhance the 

existing civic participation. The goal of this study is to demonstrate to Älvkarleby, and 

other municipalities where the digital 3D visualization is not used, how to by simple 

means and cost-effective use digital 3D visualization in future planning processes. 

To identify the perception of 3D digital visualization, a selection of municipal officials 

and politicians, semi-structural interviews have been carried out. To quantitatively 

examine the citizens' attitudes, digital questionnaires have been sent out via the social 

network Facebook. During the study eight interviews and 99 surveys have been 

answered. 

Politicians, planners and citizens in the municipality agree that digital 3D visualization 

can help to streamline and improve the planning processes for local plans. The study 

has also resulted in identifying the obstacles that digital 3D visualization may lead to in 

the planning process. 

Digital 3D visualization as a part of the planning process for the local planning could 

lead to increased citizen participation in the municipality of Älvkarleby, as the interest 

in the planning process increases and the desire to participate are positively affected 

by digital 3D visualization. In addition to civic participation, the digital 3D visualization 

can also be used to simplify the workflows for both municipal officials and politicians. 

 

 

 

 

Keywords: Digital 3D Visualization, Planning Process, Zoning Plan, Älvkarleby kommun, 

Public Participation. 
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Ordförklaringar 

3D-modell – Fotorealistiska visualiseringar där åskådaren själv kan välja vyer för 

betraktning. 

AR – Augmented Reality. En förstärkt verklighet där framtida påbyggnationer kan 

visualiseras. 

BIM – Building Information Models. 3D-modeller där information om byggnader kan 

visas. 

BoKlok – Prefabricerade hus skapade av IKEA och Skanska. 

Dp – Detaljplan. Ett juridiskt bindande dokument som innehåller bestämmelser om hur 

mark och vatten får utnyttjas (SFS, 2010). 

NIMBY – Not In My Back Yard. Innebär att berörda sakägare inte vill ha någon fysisk 

förändring i anslutning till deras ägor. 

PBL – Plan- och Bygglagen. Bestämmelser om hur detaljplaner och översiktsplaner med 

mera ska genomföras (SFS, 2010). 

SBN – Samhällsbyggnadsnämnd. Den nämnd i Älvkarleby kommun som beslutar om 

detaljplaner skall antas eller ej. 

VA – Vatten och avlopp.  

VR – Virtual Reality. En virtuell verklighet i form av digitala 3D-modeller. 
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1. Inledning 
 

I detta avsnitt beskrivs studiens bakgrund, syfte och mål samt en kort information om 

det område som undersökts.  

 

1.1. Bakgrund 
 

Älvkarleby kommun (2009) har för avsikt att öka medborgardeltagandet i sitt 

kommunala planarbete. I ”Översiktsplan Älvkarleby Kommun 2009” skriver kommunen 

att de vill utveckla de demokratiska formerna och underlätta för medborgarnas 

politiska delaktighet. Generellt sett är medborgardeltagandet viktigt för dagens 

planeringsprocesser, men samtidigt svårt att förbättra. Ett sätt för att öka 

medborgardeltagandet är att integrera digital 3D-visualisering i planprocessen 

(Wanarat & Nuanwan, 2013). Trots detta används inte digital 3D-visualisering för att 

påvisa framtida utveckling i Älvkarleby kommuns planarbete. 3D-visualisering som 

kommunikationsverktyg medför att allmänheten ges en ökad förståelse och kan öka 

diskussionen kring ett framtida projekt (Wissen et al., 2008). 3D-visualiseringar av 

framtida fysiska strukturer kan medföra positiva egenskaper för olika parter inom 

planeringen (Ranzinger & Gleixner, 1997). Ranzinger och Gleixner menar att planerare 

mer detaljerat kan presentera konsekvenser av ett genomfört projekt eftersom 3D-

modeller ökar förståelsen hos medborgare och allmänheten. Vidare skriver Ranzinger 

och Gleixner att 3D-modeller skapar en trygghet hos de beslutande politikerna 

eftersom beslutsunderlagen blir bättre och risken för missförstånd minskar.  

 

1.2. Syfte och mål 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur mindre svenska kommuner kan börja 

använda digital 3D-visualisering i planprocesserna för detaljplaner. Detta innebär att 

inställningen till digital 3D-visualisering hos politiker, planerare och medborgare 

kommer att identifieras. Studien ska också undersöka hur mindre kommuner kan 

använda digital 3D-visualisering i framtida planarbete för att öka det befintliga 

medborgardeltagandet. I denna studie har Älvkarleby kommun använts som ett 

exempel på en liten svensk kommun. 

Frågeställning som ligger till grund för studien: 

 Hur ser Älvkarleby kommuns planerare, politiker och medborgare på digital 3D-

visualisering i planprocessen för detaljplaner? 
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 Hur kan digital 3D-visualisering öka medborgardeltagandet i Älvkarleby 

kommuns planprocess för detaljplaner? 

 Hur kan mindre kommuner i Sverige använda digital 3D-visualisering i 

planprocessen för detaljplaner?  

 

Målet med studien är att visa för Älvkarleby, och andra kommuner där digital 3D-

visualisering inte används, hur de enkelt, kostnadsfritt och effektivt kan använda 

verktyget i framtida planprocesser. Detta för att öka medborgardeltagandet och 

förbättra planprocessen för flera parter. Denna studie kan vara intressant för 

Älvkarleby och andra små kommuner som vill öka sitt deltagande bland medborgare 

och samtidigt ge beslutande politiker förbättrade beslutsunderlag vid antagande av 

detaljplaner. Det kan också vara intressant för medborgare och planerare eftersom 

båda parter ges en indikation på hur planprocessen kan komma att förändras till det 

bättre.   

  

1.3. Älvkarleby kommun 
 

Älvkarleby kommun är Upplands nordligaste kommun och är belägen vid kusten (Figur 

1). I kommunen bor cirka 9100 invånare. Kommunens största ort är Skutskär med cirka 

6000 invånare. Övriga orter är Älvkarleby, Marma, Långsand, Gårdskär och Älvkarleö 

(Älvkarleby kommun, 2014).  

 

Figur 1. Älvkarleby kommun. ©Lantmäteriet [I2014/00655] 
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2. Teori 
 

Detta kapitel behandlar information om detaljplaner, planprocessen för detaljplaner 

samt en litteraturstudie av tidigare studier inom medborgardeltagande och 3D-

visualisering. 

 

2.1. Detaljplaner 
 

I varje kommun måste mark- och vattenområdens användning, bebyggelse och 

byggnadsverk regleras med detaljplaner enligt PBLs fjärde kapitel (SFS, 2010). Boverket 

(2014a) skriver att dessa detaljplaner består av flera delar. Till att börja med finns en 

plankarta med bestämmelser. Dessa bestämmelser förtydligas sedan i en plan- och 

genomförandebeskrivning. Denna beskrivning redogör för syftet med planen samt hur 

detaljplanen ska genomföras. Anledningen till att dessa dokument finns är för att alla 

som berörs av planen ska förstå konsekvenserna av en genomförd plan.  

 

2.2. Planprocessen för detaljplaner 
 

För att detaljplaner ska genomföras på samma sätt över hela landet är 

planprocesserna för detaljplaner lagstadgade i PBLs femte kapitel. Kapitlet ”innehåller 

bestämmelser om hur en detaljplan och områdesbestämmelser upprättas, antas, 

ändras och upphävs samt om besked från kommunen om att inleda en sådan 

planläggning” (SFS, 2010:900). Från och med den 1 januari 2015 kan planprocessen för 

detaljplaner genomföras med fyra olika förfaranden. De fyra förfarandena är 

standardförfarande, begränsat förfarande, utökat förfarande samt samordnat 

förfarande (Boverket, 2014b). Innan dessa förfaranden börjar gälla ska kommunens 

politiker lägga en planbeställning och kommunens planerare ska ta fram ett planförslag 

på hur planen kan genomföras.  

Boverket (2014b) skriver att standardförfarandet tillämpas om detaljplanen stämmer 

överens med kommunens översiktsplan samt länsstyrelsens granskningsyttrande 

samtidigt som detaljplanen inte är av betydande intresse för allmänhet eller av stor 

betydelse i övrigt. Detaljplanen ska heller inte antas medföra betydande 

miljöpåverkan. Det begränsade förfarandet tillämpas om standardförfarandets tre 

förutsättningar är uppfyllda samt att planförslaget godkänts av samrådskretsen. Det 

tredje förfarandet, utökat förfarande, sker om detaljplanen inte förhåller sig till 

översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande. För att utökat förfarande ska 
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tillämpas ska detaljplanen ha betydande intresse för allmänheten eller i övrigt vara av 

stor betydelse samtidigt som den kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Ett 

samordnat förfarande kan brukas om kommunens förslag till detaljplan stämmer 

överens med den gällande översiktplanen samtidigt som det inte motstrider 

länsstyrelsens granskningsyttrande. Ett samordnat förfarande tillämpas bara om 

detaljplanen avser en verksamhet som har eller ska tillståndsprövas enligt föreskrifter 

som meddelats med stöd av sjätte paragrafen i miljöbalkens nionde kapitel eller en 

åtgärd som har eller ska prövas genom upprättande och fastställande av en plan enligt 

väglagen eller en järnvägsplan enligt järnvägslagen. Boverket (2014b) skriver också att 

dessa förfaranden kan komma att bytas under själva processen men kräver då att 

samrådskretsen är densamma som vid det tidigare förfarandet.  

 

2.3. Tidigare forskning 
 

2.3.1. 3D-visualisering 

 

3D-visualisering i stadsplanering innebär att samhällets aktuella eller framtida fysiska 

struktur visas i digitala 3D-modeller. Dessa 3D-modeller kan illustreras med stillbilder 

(3D-modell) eller rörliga simuleringar i form av en virtuell verklighet (VR).  

Tredimensionella representationer kommunicerar förslag på ett sätt som är enklare att 

förstå (Carmona, 2010). Vidare skriver Carmona att dessa modeller är mer realistiska 

än tvådimensionella representationer även om modellerna redovisas i 

tvådimensionella former som på papper eller digitala skärmar som datorer eller 

surfplattor. 

Enligt Lantmäteriet (2014) är 3D-modeller fotorealistiska visualiseringar där åskådaren 

själv kan välja vyer för betraktning. 3D-modellen kan kombineras med framtida objekt 

som exempelvis byggnader för att visualisera detaljplaner. Lantmäteriet skriver också 

att ”inom hela samhällsbyggnadsprocessen kunna använda information i 3D är ett 

starkt önskemål från inblandade parter”. 

 

2.3.2. 3D-visualiseringens fördelar 

 

3D-visualisering i olika typer av planeringsprocesser har visats medföra flera fördelar. 

Enligt Xu och Coors (2012) förser 3D-visualisering invånare och berörda sakägare med 

en djupare förståelse för den kommande urbana utvecklingen. Cirulis och Brigmanis 

(2013), som beskriver 3D-visualisering i form av förstärkt verklighet (AR), menar att AR 
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är en metod som påvisar hur befintliga byggnader kan komma att se ut med en 

eventuell påbyggnad. Forskarna menar att AR kan visa utformning och påverkan på 

den befintliga omgivningen. Detta kan medföra att intresset hos invånarna ökar 

samtidigt som finansiering av framtida projekt kan säkerställas redan innan byggstart. 

Wissen et al. (2008) pekar på samma saker som Cirulis och Brigmanis och menar att 

3D-visualisering är ett användbart verktyg för att presentera framtida konsekvenser av 

landskapsutveckling. Detta medför att berörda sakägare ges en ökad förståelse och 

kan bidra mer i diskussionen kring ett framtida projekt. I en studie av Abulrub et al. 

(2013) framgår det att hela 97,1 procent av de medverkande i undersökningen ansåg 

att 3D-visualisering bidrog till ökad förståelse. Av de 97,1 procenten menade också 

38,6 procent att 2D var tillräckligt informativt. Wanarat och Nuanwan (2013) skriver 

att 3D-visualisering som verktyg har potential för att öka samarbetet mellan olika 

berörda parter och kan även hjälpa invånarna att få ökad förståelse för planers 

utformning. Ranzinger och Gleixner (1997) skriver om flera fördelar och pekar på 

främst tre grupper inom planeringsprocessen som kan dra fördelar av 3D-visualisering. 

Först menar Ranzinger och Gleixner att invånarna involveras mer i planeringen 

eftersom de kan se vad som kommer att bli byggt. Invånarna har också lättare att 

acceptera förändringar om de visuellt kan skåda en framtida byggnad. 3D-visualisering 

tas också emot positivt av planerarna eftersom det medför att de mer detaljerat kan 

beskriva sina planer vid samråd. Detta ger också planerarna en chans att snabba på 

planeringsprocessen och skapa mer tid för att testa flera metoder och modeller. 

Slutligen menar Ranzinger och Gleixner att även politiker blir tryggare med 3D-verktyg 

i planeringen. Detta eftersom beslutsunderlagen blir bättre och riskerna för att 

missuppfatta de framtida konsekvenserna av ett projekt minskar.  

 

2.3.3. 3D-visualiseringens nackdelar 

 

Carmona (2010) menar att 3D-visualiseringar kräver både tid och kompetens. 

Visualiseringar som används i planeringsprocesser ger en förskönad bild av 

verkligheten eftersom dessa utelämnar flera av samhällets problem. Det kan handla 

om problem med både fysiska och sociala aspekter. 

Cirulis och Brigmanis (2013) samt Xu och Coors (2012) diskuterar problemen med 3D-

visualiseringen och menar att det krävs speciella programvaror för att utveckla 3D-

visualiseringar. För att sedan visa dessa visualiseringar krävs också någon typ av 

plattform, till exempel datorer, mobiltelefoner eller surfplattor. Problemet med detta 

är att programvaror för skapande av 3D-modeller kan kosta mycket pengar och för små 

kommuner som Älvkarleby, där 3D-visualisering inte genomförs i dagsläget behövs 

också den kompetensen som Carmona (2010) också belyser. 
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Eiter och Vik (2015) menar att en kombination av verbala och visuella metoder kan 

resultera i att projekt kan sättas i internationella sammanhang. Denna kombination 

kan också relatera resultaten till de allmänna begreppen funktion och form. En 3D-

modell bör därför vara ett komplement till andra dokument i detaljplanen då 3D-

modellen i sig inte håller den detaljnivå som krävs av en hel detaljplan. 

 

2.3.4. Medborgardeltagande 

 

Arbetet med att förbättra medborgardeltagandet har länge varit önskvärt hos 

planerare. Redan 1965 gav Paul Davidoff exempel på hur den offentliga 

stadsplaneringen kunde göras mer demokratisk och rättvis. Davidoff (1965) menade 

att en ny typ av planeringprocess skulle öka medborgardeltagandet i den offentliga 

planeringen. Denna planering involverade en så kallad ”Advocacy Planner”. Denna 

”Advocacy Planner” skulle enligt Davidoff försvara intresset från mindre inflytelserika 

medborgare i planeringsprocessen. Sämre ställda grupper i samhället skulle utse en 

typ av ombudsman som stred för deras vilja. Alltså skulle denna ”Advocacy Planner”, 

med sina juridiska kunskaper, argumentera för varför just gruppens önskemål skulle 

tas i åtanke.  

Arnstein (1969) skrev i A Ladder of Citizen Participation att ”medborgardeltagande är 

medborgerlig makt”. Arnstein beskrev i sin modell åtta steg av deltagande där hon 

menade att den mest kraftfulla typen är ”medborgerlig kraft”. Med detta menade 

Arnstein att ökat medborgardeltagande var nödvändigt i framtida planeringsprocesser. 

Khakee och Johansson (2009) skriver i sin bok ”Etik i stadsplanering” att behovet av 

medborgardeltagande, enligt forskare och debattörer, ökar i den offentliga 

planeringen. Författarna menar att planerare kan dra flera fördelar av 

medborgardeltagande i planprocesser. Främst skapar deltagandet legitimitet och ökar 

det politiska stödet. Det hjälper individer att integreras i nätverk som upptäcker 

gemensamma lokala intressen och bidrar till lösningar i konflikter. Vidare bidrar 

medborgardeltagandet till organisatorisk utveckling genom nya relationer med redan 

etablerade organisationer samt åstadkommer en ökad förståelse för allmänna 

intressen i förhållande till de privata (Khakee & Johansson, 2009). 

Cars och Strömberg (2005) ger exempel på var i planprocessen för detaljplanering som 

medborgardeltagande ska praktiseras. I Uggledal, söder om Göteborg, skulle 

kommunen planera för ett nytt naturskönt bostadsområde. I tidigare planarbete inom 

Uggledal har överklaganden varit vanligt förekommande och behovet av ökat 

medborgardeltagande var ett faktum. Innan planarbetet startades letade 

planarkitekten efter medborgare som ville medverka. En skolklass och en grupp 

kvinnor från området fick vara med i planeringen. Planen genomfördes med önskemål 
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från områdets medborgare och kunde utan problem antas samt vinna laga kraft. När 

bostäderna stod klara och inflyttningen genomfördes kom förfrågan från de boende 

varför inte de fick vara med i planeringen. Detta arbetssätt identifierade ett problem 

med medborgardeltagandet. Att innan processen avgöra vilka som får vara med i 

planering är svårt. Att i tidigt skede blanda in för många medborgare har sedan länge 

ansetts hämma projektets effektivitet. I Uggledal visade det sig att 

medborgardeltagande i tidigt skede förbättrade planprocessens effektivitet då de 

vanligt förekommande överklagandena uteblev helt. 

För att öka medborgardeltagandet bland medborgare och berörda sakägare i 

planeringsprocessen måste förståelsen för den framtida utvecklingen förbättras. Eiter 

och Vik (2015) skriver att: 

”Den mest effektiva uppsättningen av publika metoder för deltagande i 

landskapskarakterisering, utvärdering eller planering, skulle kombinera singulära 

åtgärder som bidrar till höga poäng på olika utvärderingskriterier, samtidigt som 

de inkluderar både verbala och visuella åtgärder och därmed relaterar till olika 

teoretiska förståelser av landskap.” (sida 9)  

För att öka förståelsen och bidra till ökat deltagande skriver Wanarat och Nuanwan 

(2013) att 3D-visualisering som verktyg har potential för att öka samarbetet mellan 

olika berörda parter och kan även hjälpa invånarna att få ökad förståelse för planers 

utformning. Ett annat sätt att integrera 3D-visualisering i planeringsprocesser och öka 

medborgardeltagandet kan vara i form av datorspel och andra lekfulla metoder 

(Poplin, 2012). Poplin menar att den presenterade forskningen i hennes studie visar på 

att spel och andra lekfulla processer kan leda till att invånare blir mer motiverade till 

att bidra i planeringsprocessen. 
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3. Metoder 
 

Denna studie undersöker hur kommunen kan komma att använda digital 3D-

visualisering i framtida arbete. För att undersöka hur detta är möjligt ska synen på 

digital 3D-visualisering i planprocessen identifieras. Med denna studie ges Älvkarleby 

och andra kommuner en bild av hur medborgardeltagandet i planprocessen för 

detaljplaner kan förbättras.  Metoder som beskrivs i kapitlet är litteraturstudie, 

kvantitativ datainsamling, kvalitativ datainsamling samt skapande av 3D-modellbilder. I 

studien undersöks hur förståelsen hos medborgare kan komma att påverkas genom att 

integrera 3D-modeller i planprocessen. Detta genom att exemplifiera en förnyelse av 

bebyggelsen i Skutskärs centrum. 

 

3.1. Litteraturstudie 
 

För att hitta litteratur till litteraturstudien har Högskolan i Gävles sökmotor Discovery 

använts. Denna sida länkar till andra sökdatabaser där litteratur finns tillgänglig. Den 

databas som använts i detta arbete är Science Direct. Genom att använda sökord som 

är relevanta för området har flera vetenskapliga artiklar hittats. De sökord som använts 

i sökandet är: ”Virtual Reality”, ”3D Visualization”, ”Visualization”, ”3D Modelling” och 

”Public Participation”. För att sedan avgränsa sökresultatet så har kategorierna ”Full 

Text”, ”Peer Reviewed” och ”Academic Journals” kryssats i. Detta för att säkerställa att 

de träffar som visas är vetenskapliga artiklar. 

 

3.2. Intervjuer med politiker och tjänstemän 
 

Under studiens gång har semistrukturerade intervjuer genomförts med olika 

fokusgrupper inom och utanför Älvkarleby kommun. Detta för att kvalitativt svara på 

studiens forskningsfrågor. Semistrukturerade intervjuer är tillräckligt strukturerade för 

att ge svar om ett specifikt ämne samtidigt som deltagare kan bidra med ny 

information kring ämnet. De semistrukturerade intervjuerna har även en stor potential 

för att bidra till att förstå komplexiteten av ett specifikt forskningsämne (Galleta, 

2012). Galleta skriver också att individuella intervjuer kan genomföras med 

fokusgrupper där fokus ligger på samma område. Två fokusgrupper bestod av 

deltagare med koppling till Älvkarleby kommun. Den första fokusgruppen bestod av 

kommunala tjänstemän. Det vill säga, kommunarktitekten, markingenjören samt 

chefen på den tekniska avdelningen. Den andra gruppen bestod av politiker i 

kommunens samhällsbyggnadsnämnd. Samhällsbyggnadsnämnden är den nämnd som 
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antar kommunens detaljplaner. För att svara på den tredje forskningsfrågan har en 

intervju genomförts med en fysisk planerare på Gävle kommun. I Gävle kommun är 

digital 3D-visualisering en vanlig arbetsuppgift. 

Samtliga intervjuer bestod av tre delar baserade på en modell för semistrukturerade 

intervjuer av Galletta (2012). Den första delen av intervjun innefattade en bakgrund till 

arbetet samt deltagarnas bakgrund och erfarenhet av 3D-visualisering. Att redogöra 

för deltagaren vad intervjun skulle resultera i var viktigt för att göra deltagaren 

intresserad. Den mellersta delen av intervjun bestod av frågor kopplade till 

forskningsfrågan medan den sista delen skapar möjligheter för att återkoppla till frågor 

som tidigare diskuterats i intervjun men som behövde utvecklas. Intervjufrågorna till 

de olika fokusgrupperna visas i Bilaga 1 till 3. 

Förfrågningar om intervjuer skickades ut via mejl till fokusgrupperna. Intervjuer 

genomfördes med fyra av de elva tillfrågade i samhällsbyggnadsnämnden, tre av 

kommunens fysiska planerare samt en planerare vid Gävle kommun. De deltagande 

politikerna representerar fyra av kommunens fem största partier. Dessa fyra partier är 

Kommunens väl, Moderaterna, Socialdemokraterna samt Vänsterpartiet 

(Valmyndigheten, 2014).  Det parti som inte representerats är Sverigedemokraterna 

eftersom partiets politiker inte var tillgängliga för intervjuer under den tid intervjuerna 

genomförts. Dessa åtta intervjuer genomfördes under sex tillfällen och där två av 

intervjuerna hade två deltagare. Samtliga deltagare visas i Bilaga 8. 

 

3.3. Enkät 
 

Genom att skicka ut en enkät till kommunens medborgare kunde erfarenheten av 3D-

visualisering och synen på digital 3D i planprocessen kvantitativt bedömas. Enkäten 

skapades i Google Forms och skickades ut till medborgare via det sociala nätverket 

Facebook. Då enkäten är öppen för alla med tillgång till enkätens internetlänk och för 

att undvika oseriösa deltagare så har internetlänken skickats till vänner som bor i 

kommunen samt till medlemmar i gruppen ”Du vet att du är från Skutskär-Älvkarleby-

Furuvik med omnejd om du...”. I denna grupp har flertalet av medlemmarna koppling 

till kommunen.  

Anledningarna till att Google Forms använts vid skapandet var flera. För det första ges 

skaparen en möjlighet att infoga figurer i form av 3D-modeller till frågorna. Detta var 

nödvändigt för att undersöka hur medborgarna ser på digital 3D-visualisering. Google 

Forms som programvara ger också skaparen möjligheter att enkelt analysera svaren 

direkt i Google Sites. Programvarorna är dessutom gratis för studenter på högskolan i 

Gävle. 



 

15 
 

För att säkerställa att enkätfrågorna skulle vara av god kvalitet har fem kriterier av 

Phillips et al. (2013) legat till grund. Dessa fem kriterier är: 

 Resultaten av frågorna ska reflektera de svar som önskas 

 Deltagaren förstår meningen med frågan 

 Deltagaren har ett svar 

 Deltagaren kan svara med de angivna svaralternativen 

 Deltagaren vill svara på frågan 

 

Enkäten bestod av 12 frågor där alla frågor är kopplade till examensarbetets 

frågeställning. Frågorna i enkäten har varit valfria att besvara. Enkätens frågor och 

svarsalternativ visas i Bilaga 7. 

Innan den slutgiltiga enkäten skickades ut till medborgare i kommunen skapades en 

pilotenkät som genomfördes av andra studenter på samhällshällsplanerarprogrammet 

samt handledaren för detta examensarbete. Studenternas och handledarens respons 

låg sedan till grund för den enkät som skickades ut till medborgarna. Enkäten 

offentliggjordes på Facebook den 16e april och sista svarsdag var fredagen den 24e 

april.  

 

3.4. Skapandet av 3D-modeller 
 

De 3D-modeller som använts i studiens enkät och intervjuer har skapats i Trimbles 

programvara SketchUp Pro från 2014. SketchUp Pro är ett användbart verktyg för att 

skapa enkla eller detaljerade 3D-modeller. Trimble har också en gratisversion av denna 

programvara. Programvaran heter SketchUp Make och är fullt kompatibel för att skapa 

samma modeller som använts i denna studie. Målet med denna 3D-modell är att 

underlätta deltagarnas förståelse för byggnadens påverkan på omgivningen. 

För att säkerställa att flera medborgare kunde ge sin syn på förståelsen med digital 3D-

visualisering valdes Skutskär centrum. Skutskär är, som tidigare nämnt, kommunens 

största ort och dess centrum är en plats samtliga i kommunen känner till. 3D-

modellerna som använts i studien föreställer ett ombyggt Skutskärs centrum där delar 

av centrumbebyggelsen för handel har utökats. 

Innan modelleringen av området kunde börja i SketchUp Pro 2014 valdes mallen 

”Simple Templates - Metres”. Första steget för skapandet av 3D-modellen gick ut på 

att infoga en satellitbild (Lantmäteriet/Metria, 2015) av planområdet. Detta skedde 

genom att använda verktyget ”Add Location”. Genom att avgränsa det önskade 

området och sedan använda verktyget ”Grab” kunde ett ortofoto visualiseras i 

programvaran (Figur 2).  
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Figur 2. Satellitbild av planområdet i SketchUp. Hämtad 2015-04-15 från 

Lantmäteriet/Metria i SketchUp. 

Satellitbildens storlek avgränsades för att avtäcka planområdets storlek i plankartan. 

Efter att satellitbilden applicerats i modellen började skapandet av enkla boxmodeller 

(Figur 3). 

 

Figur 3. Boxmodell av befintlig centrumbebyggelse. 

Boxmodellernas storlek i X- och Y-led framgår av satellitbilden. Den valda höjden, Z-

led, uppskattades genom att granska byggnaden i Google Maps-verktyget Street View. 

Eftersom syftet med denna 3D-modell var att ge medborgare och politiker en 

ungefärlig bild av områdets befintliga struktur och kommande utveckling var det 

tillräckligt med en ungefärlig höjd som verkade realistisk för åskådaren.  Efter att 

satellitbilden byggts på med boxmodeller fortsatte granskningen av byggnader i Street 

View. Detta för att identifiera byggnadernas färgsättning och utformning. Byggnader i 

3D-modellen är inte identiska med byggnader i verkligheten utan modelleras för att ge 

medborgare och politiker en känsla för platsen. Efter att byggnader har getts 

ungefärlig utformning och färgsättning adderades en extra våning på den del av 

centrumbebyggelsen som ska bebyggas (Figur 4). Den tilltänkta påbyggnationen förblir 
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vit i modellen. Detta för att inte vilseleda politiker och medborgare om den framtida 

utformningen. Efter modellering av byggnaderna modellerades även marken innan den 

sedan färgsattes. När marken modellerats infogades komponenter för att göra 

modellens höjder och storlekar mer realistiska (Figur 5). En databas där skapare av 3D-

modeller laddar upp sina komponenter och gör de tillgängliga för andra. Genom att 

infoga människor, träd och fordon i modellen kunde byggnadernas storlek sättas i ett 

mer realistiskt perspektiv. 

 

Figur 4. Modellerad centrum bebyggelse med påbyggnation samt omgivning. 

 

 Figur 5. 3D-modell i SketchUp.          
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4. Resultat 
 

Resultaten är uppdelade i två delar. Avsnitt 4.1. behandlar studiens semistrukturerade 

intervjuer med invånare, kommunala politiker och tjänstemän i Älvkarleby samt en 

fysisk planerare från Gävle kommun. Avsnitt 4.2. behandlar svaren från studiens 

enkätundersökning.  

I denna studie har könsfördelningen av deltagande kvinnor och män varit jämnt 

fördelade. Deltagarnas ålder har varit varierande. Trots att deltagarna har olika 

bakgrunder och arbeten så är flertalet överens om den digitala 3D-visualiseringens 

potential. Flertalet av Älvkarleby kommuns planerare, politiker och medborgare menar 

att digital 3D-visualisering positivt kommer att påverka planprocessen. Den 

kommunala detaljplaneringen kan komma att få ett rikligare deltagande eftersom 

planarbetet blir mer intressant och förståelsen för detaljplaner ökar. 

Deltagarnas erfarenheter av 3D-visulisering har varit varierande men har inte medfört 

att frågorna i intervjuerna varit svåra att besvara. Deltagarnas svar har till större delen 

varit överrensstämmande och deras syn på 3D-visualisering i planprocessen är tydlig. 

Digital 3D-visualisering kan dock medföra vissa problem inom planprocessen. Här 

nedan belyser deltagarna sin syn på digital 3D-visualisering i planprocessen. Var i 

planprocessen kommunen bör skapa och offentliggöra 3D-modeller visas i Bilaga 4 

 

4.1. Resultat från intervjuer 
 

Den kvalitativa datainsamlingen i form av semistrukturerade intervjuer genomfördes 

med fyra politiker, tre planerare samt en fysisk planerare från Gävle kommun.  

 

4.1.1. Intervjuer med tjänstemän på Älvkarleby kommun 

 

Sofie Åberg, kommunarkitekt på Älvkarleby kommun, har via sin högskoleutbildning 

kunskap om 3D-visualisering och programvaror för skapande av 3D-modeller. 

Personligen använder hon inte digital 3D-visualisering i dagens planarbete. I de planer 

som kräver 3D-visualisering använder Åberg perspektivritningar som hon ritar för 

hand. Angående dagens medborgardeltagande säger Åberg att det hittills har varit 

tillräckligt men att det varierar från detaljplan till detaljplan. Kommunen skapar samma 

förutsättningar för deltagande oavsett planens storlek men Åberg själv menar att man 

måste vara försiktig. ”En utvidgad medborgardialog kan innebära mer synpunkter och 

data som måste tas om hand, vilket är resurskrävande, och det kan öka risken för 
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opinion” säger hon. Åberg säger att kommunen ökar deltagandet där det är lämpligt. 

De som vanligtvis gör sina röster hörda under planprocessen är oftast remissinstanser 

med motståndsintressen samt berörda sakägare. De berörda sakägarna framför oftast 

synpunkter med koppling till NIMBY, enligt Åberg. På frågan om hur politikernas 

beslutsunderlag upplevs säger Åberg att politikerna i tidigare detaljplaner inte bett om 

att få något utökat material. Detta menar Åberg ”beror mycket på de typer av 

planprojekt vi har haft för handen de senaste åren”. 

Angående den digitala 3D-visualiseringens fördelar säger Åberg att det påvisar en bild 

av förändringen. Detta medför att höjd, skalor och relation till omgivning kan 

identifieras redan innan byggnation. Detta är sådant som inte framgår på samma sätt i 

en plankarta. Vidare säger Åberg att 3D-visualisering tillåter betraktaren att se ett 

planerat område ur olika synvinklar och aspekter. På tal om nackdelarna säger Åberg 

att slutprodukten av en plan är svår att påvisa i tidigt planeringsskede. Hon säger att 

planerare inte alltid har kunskap om vilken typ av byggnation en exploatör kommer 

söka bygglov för. Detta kan leda till en miljö som politiker och sakägare inte tycker sig 

ha samtyckt till. Felaktiga modeller i tidigt skede kan leda till att medborgare skapar en 

misstro. Åberg menar därför att fysiska planerare måste vara noggranna med att också 

i planbeskrivningen skriva att 3D-modeller kan komma att se annorlunda ut i 

verkligheten. 3D-modeller måste ses som komplement till befintliga dokument. 

Huruvida den digitala 3D-visualiseringen påverkar planprocessen så tror Åberg att det 

kommer att öka intresset och deltagandet i detaljplaneringen. Idag ställer kommunen 

ut planförslag på minst ett ställe enligt PBL. Åberg tror dock att det finns möjligheter 

att öka antalet kommunikationskanaler. Till exempel genom att använda sociala 

medier. Det är viktigt att under hela processen dela med sig av planer. Kommunen 

undersöker just nu hur de ska förbättra sin kommunikation via sociala medier. Vidare 

säger Åberg att det är enkelt att publicera 3D-modeller i olika informationskanaler och 

på så sätt öka deltagandet. 

På frågan om när i planprocessen som digital 3D-visualisering ska användas säger 

Åberg att planer som medför stora förändringar i miljön kan effektiviseras med nya 

kommunikationsverktyg. Hon säger att verktyget ska användas så tidigt som möjligt. 

Att för tidigt dela med sig av planer kan också leda till att medborgare bildar sig en 

uppfattning de sällan ändrar på. Hon säger att: 

”Samhällspsykologisk forskning visar att människor som tar ställning till ett 

underlag man har för handen och sedan uppmanas att ta ställning igen på ett 

utvidgat och mer fullödigt planeringsunderlag, kan ha svårt för att ändra 

ställningstagande oavsett vad du än presenterar för nya fakta. Därför är jag alltid 

noga med att presentera ett så komplett material som möjligt när jag börjar 

samråda.” 
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Slutligen säger Åberg att 3D-modeller i tidigt skede inte får vara för detaljerade 

beroende på vilket för projekt som ska genomföras. 

 

Camilla Forslund, teknisk chef på Älvkarleby kommun, har under sin tid vid Högskolan 

i Gävle använt programvaror för 3D-modellering. En av programvarorna är SketchUp, 

en tidigare version av den programvara som använts i skapandet av 3D-modeller för 

detta examensarbete. I arbetet som teknisk chef kommer Forslund påbörja 

användning av BIM i byggprojekt. På frågan om dagens medborgardeltagande i 

kommunens arbete nämner Forslund att hon som teknisk chef mer arbetar som 

remissinstans och därför inte känner till hur deltagandet ser ut. Som teknisk chef får 

Forslund vanligtvis frågor om kostnader och värderingar för marken i kommunen. Hon 

säger att det finns många invånare som är insatta och intresserade av vad de ska göra 

med marken. Angående de politiska beslutsunderlagen i planprocessen för 

detaljplaner menar Forslund att det finns utrymme för förbättringar och kräver 

framförallt ett förbättrat samarbete mellan politikerna och tjänstemännen i 

kommunen.  

Digital 3D-visualisering i planprocessen kan medföra fördelar enligt Forslund. Detta 

verktyg förser medborgare, som inte har förmågan att se saker i dimensioner, med ett 

sätt att se framtida utveckling i ett verkligt perspektiv. Vidare säger Forslund att digitalt 

bygga upp den fysiska strukturen kan hjälpa medarbetare på kommunens tekniska 

avdelning i deras arbete. Att beräkna kostnader för underhåll och skötsel kan 

effektiviseras med 3D-modeller av bebyggelsen. Detta är också ett sätt för planerare 

att med bilder visa politiker vad kommunen får för sina pengar. 3D-visualiseringen 

medför också stora fördelar inom scenarioplaneringen för nya parker och 

grönområden. En annan fördel med 3D-visualisering vid försäljning av mark är att 

köpare kan påvisas hur områden kan komma att användas. Angående nackdelarna så 

är Forslund inne på samma sak som Sofie Åberg när hon säger att digitala 3D-modeller 

måste ses som ett komplement till de befintliga plandokumenten. Att bara se till 3D-

modeller kan medföra att betraktaren inte läser alla handlingar. Forslund säger också 

att allt som en planbeskrivning innefattar är svårt att få med i 3D-modellen. En annan 

nackdel med digital 3D är att detaljerade modeller också kan begränsa exploatörerna 

att skapa vad de själva vill ha. 

Angående 3D-visualiseringens påverkan på medborgardeltagandet tror Forslund att 3D 

som kommunikationsverktyg i detaljplaneringen kommer att öka intresset för 

planprocessen och då främst bland de yngre i samhället. Att anpassa detaljplaneringen 

till den tekniska utvecklingen når en annan kategori medborgare. Den kategori som 

också är framtidens medborgare. Slutligen säger Forslund att 3D-modeller inte bör 

tillämpas i alla planer. Man måste se till vilka detaljplanen berör. Betalar exploatörerna 

för hela planprocessen måste deras synpunkter tas med.  
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Hanne-Marie Delin, mark- och exploateringsingenjör på Älvkarleby kommun, är 

utbildad lantmätare och har vid Högskolan i Gävle genomfört en del 3D-modellering. 

Trots sina kunskaper och sin positiva syn på 3D-visualisering arbetar hon inte med 

modellering i vardagen. På tal om medborgardeltagandet i kommunens planprocesser 

menar Delin att många medborgare har tankar och idéer om hur kommunens mark ska 

användas och att dessa synpunkter oftast framkommer i samrådet. Under samråden 

kommer främst frågor om hur det är tänkt att områden, rent fysiskt, kommer att 

utvecklas. Andra vanliga frågor är byggnaders uppställningsplatser, vägars utformning, 

frågor kring VA, samt belysning. Delin nämner, precis som Forslund, att 

medborgardeltagandet inte hör till hennes arbetsuppgifter men att hon har ett nära 

samarbete med kommunarkitekten där de tillsammans tar fram underlag till politiker 

och medborgare. Delin ger även Forslund stöd i frågan om det politiska 

beslutsunderlaget när hon menar att det finns utrymme för förbättringar. 

På tal om fördelarna med digital 3D-visualisering i planprocessen säger Delin att det 

blir enklare för medborgare att se vad som är tänkt. Detta kan leda till att fler 

synpunkter kan komma in och intresset för det kommunala planarbetet ökar. Det kan 

komma att positivt påverka medborgardeltagandet. Delin nämner också att 

försäljningen av kommunal mark kan effektiviseras med 3D-visualisering. Att 

visualisera vad exploatörer och köpare kan göra med marken underlättar för 

försäljningen och kan bidra till att projekt finansieras redan tidigt i planprocessen. Att i 

tidigt skede använda 3D-modeller kan hjälpa medborgare att få svar på frågor men 

också öka det generella intresset. Angående nackdelarna tror Delin att det finns 

svårigheter med att, i enbart en 3D-modell, visa allt som detaljplanerna berör. Hon ger 

också Forslund medhåll när hon menar att för hög detaljnivå är negativ. Detta påverkar 

inte bara exploatörernas vilja utan kan också negativt påverka medborgarnas 

förtroende för kommunens fysiska planerare.  

Vid diskussion om när i planprocessen som verktyget ska användas säger Delin att hon 

som markingenjör har för avsikt att sälja mark tidigt i processen. Att involvera digitala 

3D-modeller redan innan samrådet kan medföra att kommunen kan sälja mark under 

detaljplanarbetet. Delin nämner också att dessa 3D-modeller bör undvikas vid enklare 

planförfaranden eftersom det kan komma att hämma processen. 

 

4.1.2. Intervjuer med politiker i kommunens 

samhällsbyggnadsnämnd 

 
Ordförande Magnus Grönberg, Socialdemokraterna, är ny som ordförande i SBN men 

har tidigare erfarenhet som ledamot. I tidigare beslutsfattande av detaljplaner har 3D-

modeller inte använts mer än en gång. Det enda beslut som involverat 3D-modeller är 

enligt Grönberg planeringen av vindkraftverk på Stora Ensos industriområde. I 
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beslutsunderlaget fanns ett fotomontage av vindkraftverkens eventuella framtida 

utformning. Medborgardeltagandet i kommunen är enligt Grönberg lågt eftersom det 

endast är planens berörda som visar något intresse. Detta låga medborgardeltagande 

kan dock komma att öka med digital 3D-visualisering. En ökning som enligt SBNs 

ordförande är önskvärd. Angående samhällsbyggnadsnämndens beslutsunderlag vid 

antagande säger Grönberg att det finns utrymme för förbättring. Dagens underlag i 2D 

är utmärkt och håller hög klass men kan förbättras med 3D-visualisering.  

 

Fördelarna med digital 3D är flera. Ju tidigare 3D-modeller integreras i planprocessen 

desto bättre blir slutresultatet, säger Grönberg. Att visualisera både det negativa och 

det positiva är viktigt och kan vara avgörande för att medborgare ska väcka intresse. 

3D-visualisering i planprocessen kan bidra till att politiska beslut blir ännu bättre. Med 

detta verktyg kan politikerna ges bättre beslutsunderlag. Grönberg belyser också 

effektiviteten med 3D-modeller. För att politiker ska förstå den fysiska strukturen 

måste en plankarta i 2D granskas under en viss tid. Med 3D-modeller kortas den tiden 

ned och det går mycket fortare att ta till sig detaljplanens innebörd. Detta skapar en 

annan trygghet för politikerna. En annan fördel är att förståelsen för planområdens 

fysiska struktur underlättas med 3D-modeller. Många politiker kan ha svårt att 

lokalisera sig med plankartor i 2D. Angående nackdelarna menar Grönberg att allt för 

detaljerade modeller i tidigt skede kan vilseleda både politiker och medborgare. Det 

kan också skapa för stora förväntningar bland medborgare som sedan inte uppnås. 

Grönberg menar att 3D-visualiseringar kan skapa problem när planer är antagna. Med 

det menar han att 3D-modeller kan låsa medborgare eftersom det är byggloven och 

inte antaganden som avgör hur byggnader ska se ut.  

 

Angående verktygets påverkan på deltagandet från medborgare menar Grönberg att 

digitala 3D-modeller är bra för att öka förståelsen. För att förse medborgarna med 

dessa 3D-modeller tycker Grönberg att kommunens hemsida samt diverse sociala 

medier bör brukas. Detta gör det mycket lättare för medborgare att få en översikt 

samt bilda egna uppfattningar av planer. På tal om vilka typer av detaljplaner där 3D-

modeller bör brukas tycker Grönberg att alla planer kan påverkas positivt. Trots att en 

detaljplan är enkel bör planerare inte räkna bort verktyget eftersom det kan komma 

att öka deltagandet.  

 

Vice ordförande Ulf Öhman, Vänsterpartiet, har deltagit i få planprocesser innan 

denna intervju. Trots detta delar han med sig av sin syn på 3D-visualisering i framtida 

planprocesser. Dagens medborgardeltagande är enligt Öhman lågt. Öhman visar dock 

en vilja, precis som Grönberg, att öka det befintliga. För att öka medborgardeltagandet 

ser Öhman gärna att kommunen använder digital 3D-visualisering. Ett arbetssätt som 

Öhman menar förbättrar kommunens möjligheter att visa framtida utveckling. 
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Precis som Grönberg menar Öhman att fördelarna med digital 3D-visualisering är flera. 

Digitala 3D-modeller är mer estetisk tilltalande än plankartor i 2D. Beslutande politiker 

ges en annan trygghet, bland annat inom lokalisering i planområdet. För politiker är 

det positivt att se hur områden kan exploateras men för medborgare kan det innebära 

vissa problem. Öhman menar att för detaljerade 3D-modeller kan skapa orimliga 

förväntningar. 

 

På tal om 3D-visualiseringens påverkan på befintliga deltagandet nämner Öhman att 

det generellt sett kan öka och främst bland de yngre i kommunen. Öhman belyser 

vikten av deltagandet från de yngre eftersom dessa är kommunens framtid. Effektivare 

scenarioplanering är en annan positiv påverkan enligt Öhman. Processen blir roligare 

och mer informativ om områden kan planeras utifrån flera möjliga slutresultat.  

Slutligen påpekar Öhman sin önskan att integrera digitala 3D-modeller i kommunens 

framtida planarbete. Planeringen av den nya centrumplanen i Skutskär är ett exempel 

där han gärna ser 3D-modeller av tänkt exploatering. 

 

Ledamot Annemon Piper, Kommunens väl, har i tidigare beslutsfattande inte stött på 

3D-visualisering och har inga personliga erfarenheter av verktyget. Dagens 

medborgardeltagande är enligt Piper inte nämnvärt stort. Det är endast de personligt 

berörda av planprocessen som gör sina röster hörda. De flesta synpunkter är negativa 

och kommer in i efterhand. Att öka deltagandet är också önskvärt enligt Piper. 

”Problemet är att någon ska få ut med informationen och det kan vara svårt”, säger 

Piper. Lyckas kommunen med att nå ut information tror Piper att 

medborgardeltagandet kommer att påverkas väldigt positivt. En ökning av 

medborgardeltagandet kan komma att minska den negativa kritiken som kommunen 

får in efter planarbetet.  

Dagens beslutsunderlag för antagande av detaljplaner är enligt Piper godtagbart med 

de ekonomiska resurser som finns i kommunen. Det finns önskemål om förbättringar 

men allt sådant kostar pengar, säger hon. Att upprätthålla tekniken är svårt i mindre 

kommuner där de ekonomiska resurserna är mindre.  

Piper påpekar fördelarna med 3D-visualisering och menar att det ger betraktaren en 

mer realistisk verklighet i jämförelse med plankartan. Områdets framtida utveckling 

blir mycket tydligare. Piper menar att direkt från start i planprocessen använda 3D-

visualisering kan spara tid för politikerna och förenkla hela processen. Vidare säger 

Piper att plankartor i 2D är svåra att utläsa och att det befintliga beslutsunderlaget kan 

förbättras med 3D-modeller. För att dessa 3D-modeller ska vara bra tycker Piper att 

”saker som alla känner till” bör modelleras. Med det menar hon affärer, 

busshållsplatser och den lokala bankens lokaler. Angående nackdelarna tror Piper att 

problemet med digitala 3D-modeller är att betraktaren kan titta för lättvindigt i 



 

24 
 

figurerna i fråga och sedan nöja sig så. Att inte fördjupa sig i de andra dokumenten 

som tillhör planen kan leda till missförstånd.  

Avslutningsvis säger Piper att det inom kommunen finns många befintliga planer som 

är väldigt gamla. Detta hämmar dels inflyttningen i kommunen eftersom tillbyggnader 

och renoveringar är svåra att genomföra. Att 3D-modellera gamla planer kan spara 

mycket tid och göra det enklare i planeringsskedet.  

 

Ledamot Bo Janzon, Moderaterna, beskriver sin egen erfarenhet av 3D-visualisering 

som liten. De 3D-visualiseringar som Janzon sett i tidigare beslutsunderlag har varit i 

form av fotoillustrationer. Angående dagens medborgardeltagande säger Janzon att 

framtagandet av den gällande översiktplanen bestod av ett rikligt deltagande medan 

arbetet med detaljplaner endast innefattar berörda sakägare. Ser man till de remissvar 

kommunen får in finns varken positiva eller neutrala synpunkter med. Remissvaren är 

skrivna av missnöjda medborgare. För att förhindra detta i framtida arbete önskar 

Janzon att generellt sett öka deltagandet. ”För att ett ökat deltagande ska påverka 

planprocessen positivt måste också detaljplanen vara av rätt sort” säger Janzon. Alla 

detaljplaner blir inte bättre med ett stort medborgardeltagande.  

 

De beslutsunderlag Janzon tagit del under sina 10 år i SBN har varit väl genomarbetade 

med ett fåtal brister. Till exempel är ett tidigt engagemang av infrastrukturfrågor 

önskvärt. En annan fråga vi glömmer är dagvattenhanteringen. Hur man ska hantera 

den frågan är viktig. 

 

Som de övriga deltagarna belyser också Janzon 3D-visualiseringens fördelar och säger 

att ”olika typer av 3D-modeller underlättar tolkandet av detaljplanen”. Janzon menar 

att 3D-modeller i tidigare beslutsfattande hade underlättat en hel del. I de fall 

planerare skapar en jungfrulig detaljplan är digitala 3D-modeller bättre för alla parter. I 

dessa 3D-modeller kan till exempel eventuell bebyggelse framgå. För planering av 

höghus så är 3D-visualisering ett bra hjälpmedel då beslut tas om hur högt huset ska 

byggas. Fördelen med att visualisera detaljplaner är att politiker och medborgare själva 

kan bilda sig en uppfattning och senare underlätta för att kommunicera den 

uppfattningen. 

 

Janzon menar att denna 3D-visualisering i första hand ska ske i initialskedet av 

planprocessen, även när kommunen lägger fast direktiven och låser planen. I och med 

detta kan alternativa byggnader testas. Att i tidigt skede 3D-visualisera kan också 

medföra vissa problem enligt Janzon. Dels kan 3D-modeller låsa synen på utgången av 

en genomförd detaljplan. Precis som Grönberg och Öhman tror Janzon att för 

detaljerade modeller kan vilseleda medborgare och skapa för höga förväntningar.  Som 

kommunens tekniska chef, Camilla Forslund, tidigare nämnt kan också förståelsen hos 
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politiker och medborgare negativt påverkas av enbart 3D-visualiseringar enligt Janzon. 

De båda menar att det behövs text som beskriver utformningar och bestämmelser. Det 

bästa visuella underlaget är en kombination av plankarta i 2D och digitala 3D-modeller.  

 

Vidare argumenterar Janzon för att medborgardeltagandet i planprocessen är svår. 

Han säger att 3D-visualiseringen i sig kanske inte ökar deltagandet. Om den fysiska 

strukturen inte uppfyller de förväntningar som utlovats i 3D-modeller kan ett 

misstroende mot politiker och tjänstemän komma att skapas. 

 

4.1.3. Intervju med fysisk planerare på Gävle kommun 

 

Josef Wårdsäter, planarkitekt och 3D-visualiserare på Gävle kommun, har utvecklat 

sina kunskaper för 3D-visualisering efter de behov och önskemål som funnits från 

kommunens politiker. På tal om när i planprocessen för detaljplaner som 3D-

visualisering bör tillämpas, säger Wårdsäter, att det beror på vilken typ av detaljplan 

som ska upprättas. Det är inte i alla planer han använder 3D-visualisering. Vidare säger 

han att i de planer där kommunen involverar 3D så görs det från och med projektets 

första dag. Digitala 3D-modeller skapas till en början väldigt enkla och utvecklas under 

tiden.  

 

I Gävle kommun är medborgardeltagandet, precis som i Älvkarleby, extremt varierat, 

enligt Wårdsäter. Det beror på vilken typ av detaljplan som kommunen skapar. Precis 

som Älvkarleby kommun skapar även Gävle samma förutsättningar för deltagande i 

alla planer även om intresset varierar. Wårdsäter tycker det är svårt att utläsa en 

direkt påverkan på medborgardeltagandet med 3D-visualisering men säger att 3D-

modeller sätter plankartor i ett verkligt sammanhang och ökar förståelsen hos 

medborgarna till en viss grad.  

 
Det politiska beslutsunderlaget i Gävle skiljer sig från det i Älvkarleby sett till dess 

innehåll. I Gävle kommun är 3D-visualisering vanligt förekommande och det menar 

Wårdsäter är ”ett resultat av vad politikerna vill ha”. I arbetet skapar han både analoga 

och digitala 3D-modeller. Något som beslutsfattare inom kommunen är positivt 

inställda till verktyget. 

 

”Den främsta fördelen med 3D-visualisering är att planeraren förlänger plankartan och 

dess planbeskrivning med en eller flera bilder som tolkar samma sak”, säger 

Wårdsäter. Är planeraren bekväm med verktyget går det enkelt att ändra i modellen 

efter de berördas önskemål. Slutligen menar Wårdsäter att digital 3D-visualisering är 

till fördel när det ska beslutas för och mot något inom kommunen. Ett exempel är vid 

antagandet av detaljplanen eller andra beslut som berör kommunikation med 

allmänheten.  
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Problemet med 3D-visualisering är att det blir för verklighetstroget ibland, menar 

Wårdsäter. En handritad bild är alltid en overklig skiss, vilket ger medborgarna 

förståelsen om att det inte är verklighet. ”För detaljerade modeller kan vara 

kontraproduktivt”, enligt Wårdsäter. För att dra nytta av 3D-visualisering måste 

planeraren sätta det i relation med nytta och arbetsinsats. 3D-visualisering passar inte 

till alla planer utan beror på vilka som parter som berörs. Folk som vardagligen läser 

plankartor i 2D kanske inte behöver digitala 3D-modeller.  

 

När i planprocessen som 3D-visualisering kan vara till fördel menar Wårdsäter beror på 

planerarens ambition. Ett exempel är nybyggnationen i Vretbacka, Gävle. Där hade 

kommunen ett samrådsmöte med 3D-modeller. Området som skulle bebyggas med Bo 

Klok-hus modellerades med hus som färdiga komponenter och terrängen i modellen 

var verklig. Wårdsäter säger att det finns möjligheter att dela med sig av 3D-modeller 

redan innan samrådet men att det måste ske med en viss försiktighet. Det är bra för 

att skapa ett intresse för detaljplaner och är viktigt för flera inblandade parter, till 

exempel exploatörer, då utvecklingen för området måste kunna visualiseras. Med 

försiktighet menar Wårdsäter att detaljnivån i modellen följer planprocessen. Ju längre 

i processen man kommit desto mer detaljerad kan modellen vara. ”Faktum är att det 

aldrig blir bättre än vad man faktiskt visar i 3D-modeller”, säger han. 

 

Slutligen säger Wårdsäter att intresset för digitala 3D-modeller i Gävle är stort 

eftersom det finns en tydlig efterfrågan. Detta beror på att både medborgare och 

politiker är medvetna om vad som kan skapas digitalt. 

 

4.2. Resultat av kvantitativ datainsamling 
 

Enkäten har skickats ut till medborgare i Älvkarleby kommun och har genomförts av 

sammanlagt 99 personer. Dessa 99 har svarat på hela eller delar av enkäten eftersom 

frågorna inte varit obligatoriska att besvara. Enkäten genomfördes av 49 kvinnor, 48 

män samt två personer som valt att inte delge sitt kön. Av de 99 medverkande har 95 

besvarat frågan om tidigare deltagande i planprocessen för detaljplaner. Vidare 

svarade sju personer att de har deltagit i tidigare planprocesser medan 88 personer 

svarade att de aldrig deltagit.  

Deltagarnas ålder har varit varierande. Den vanligaste åldersgruppen bland deltagarna 

innefattar 33 personer. Dessa är mellan 18 och 29 år. Den näst största åldersgruppen 

är 50 till 59 år och innefattar 23 personer. Frågan besvarades av 98 personer. I Tabell 1 

visas deltagarnas ålder. En av klasserna, 18-29, blir i detta fall extra stor. Detta för att 

några av de myndiga deltagarna inte ska hamna i en grupp med 0-20 åringar. 
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                                                      Tabell 1. Deltagarnas ålder.  

 

Av de 99 personer som genomfört enkäten har 96 personer fyllt i att de bor inom 

kommunen. De tre sista har valt att svara blankt på den frågan. 77 deltagare bor i 

Skutskär, övrig fördelning finns i Tabell 2. 

Tabell 2. Deltagarnas hemorter. 

 

Deltagarnas svar på enkätfrågorna visar att 3D-visualisering kan ha positiva effekter på 

Älvkarleby kommuns planprocesser för detaljplaner. På frågan om hur den framtida 

utformningen av området framgår i kommunens gällande plankarta i 2D svarar 48 

personer på en tiogradig skala att plankartan förser dem med en liten förståelse. I 

Figur 6 visas deltagarnas svar på frågan. 
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Figur 6. Deltagarnas förståelse för bebyggelsen med plankarta i 2D. 

 (Procentvärden visas ovanför staplarna) 

På frågan om hur hela planområdet kan förändras med ombyggnationen i Skutskärs 

centrum är förståelsen låg även där (Figur7). Av de 99 personer som svarat på frågan 

har 40 personer svarat att de har låg förståelse för den framtida förändringen. 

 

Figur 7. Deltagarnas förståelse för området med plankarta i 2D. 

(Procentvärden visas ovanför staplarna) 

Efter att sedan visats 3D-modeller av områdets eventuella utveckling med ytterligare 

våning på delar av centrumbebyggelsen blir förståelsen betydligt större. Deltagarna 

har på samma tiogradiga skala besvarat deras förståelse för framtida utveckling och 39 

personer menar att deras förståelse är stor. Svaren på frågan visas i Figur 8.  
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Figur 8. Deltagarnas förståelse för framtida utveckling med 3D. 

(Procentvärden visas ovanför staplarna) 

I Figur 8 visas deltagarnas förståelse för planen med 3D-modeller. På frågan har 24 

personer svarat med en 4 på en tiogradig skala. Att bedöma 3D-modellerna med en 4 

skulle kunna innebära att förståelsen är låg. För att kunna anta att 3D-modeller ger en 

ökad förståelse sett till plankartan i 2D måste deltagarnas svar på de två föregående 

frågorna sättas i relation med den senare frågan. Av de 98 personer som svarat på alla 

tre frågor om förståelsen för den framtida utvecklingen har 82 personer svarat att 

deras förståelse för området blir större med 3D-modeller. 14 personer menar att deras 

förståelse är densamma och två personer menar att deras förståelse blir sämre med 

3D-modell. Detta medför att flertalet av deltagarna ges en ökad förståelse med 3D-

modeller i planprocessen för detaljplaner. 

Efter att ha sett 3D-modeller av centrum fick deltagarna svara på om 3D-modellerna 

kan antas öka deras intresse för den kommunala detaljplaneringen. 93 av 99 svarande 

menar att deras intresse kan komma att öka medan två personer svarade att deras 

intresse uteblir. Fyra personer var osäkra och svarade därför ”Vet ej”.  

Eftersom ett ökat intresse inte nödvändigtvis innebär att det offentliga deltagandet 

kommer att öka måste också själva deltagandet undersökas. På frågan om hur 

medborgarnas deltagande i planprocessen kan tänkas öka med 3D-modeller svarade 

69 personer att de kan tänkas bidra mer. Åtta personer menar att de inte vill bidra och 

21 personer menar att de inte vet huruvida de påverkas.  

För att identifiera vad digitala 3D-modeller, enligt medborgarna, bör innehålla för att 

anses vara ett bra underlag fick också deltagarna svara på vad som ska ingå i framtida 

3D-modeller. De mest önskade komponenterna är befintliga byggnader (93,9 %), 
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färgsättning (74,7 %) och växtlighet (70,7 %). Även de övriga komponenterna som 

önskas i 3D-modellerna visas i Figur 9. 

 

Figur 9. Deltagarnas önskade beståndsdelar. 

(Procentvärden visas till höger om staplarna) 

Som kommunens tjänstemän och politiker nämner om 3D-visualiseringens nackdelar 

svarar även 64 av enkätens deltagare att 3D-modeller tillsammans med plankartan är 

bäst för en ökad förståelse. Det finns dock 32 personer som menar att 3D-modellerna i 

sig är det bästa alternativet.   

Enkätens sista fråga behandlade medborgarnas önskemål om när i planprocessen som 

de vill ta del av digitala 3D-modeller. 67 deltagare visar en önskan att ta del av dessa 

redan innan det första plansamrådet äger rum. 25 deltagare tycker att det första 

samrådet är en bra tidpunkt för att visa 3D-modeller. Deltagarnas svar på frågan visas i 

Tabell 3.  

Tabell 3. Deltagarnas syn på användning av 3D-visualisering i planprocessen. 
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5. Diskussion och slutsatser 
 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat av genomförda metoder, resultatet från 
litteraturstudien samt vad framtida arbeten inom ämnet bör fokusera på. Diskussionen 
för resultatet och litteraturstudien är strukturerade efter studiens frågeställning.  

 

5.1. Hur ser Älvkarleby kommuns planerare, politiker och 
medborgare på digital 3D-visualisering i planprocessen för 
detaljplaner? 

 

I Älvkarleby kommun är synen på digital 3D-visualisering i planprocesser för 

detaljplaner positiv. Att i framtida planarbete integrera 3D-visualisering har påvisats 

vara önskvärt från de tillfrågade parterna. Wanarat och Nuanwan (2013), Ranzinger 

och Gleixner (1997) och Carmona (2010)  argumentar alla för att tredimensionella 

representationer möjliggör en ökad förståelse hos planprocessens alla parter. 

Resultaten från denna studie stärker detta argument eftersom parterna menar att 

digitala 3D-modeller är ett bra komplement till de befintliga plandokumenten. Flera 

viktiga aktörer i planprocessen kan ges en ökad förståelse för kommunens 

detaljplanering.  

 

Camilla Forslund och Hanne-Marie Delin, anställda hos Älvkarleby kommun, tycker att 

den digitala 3D-visualiseringen medför flera fördelar. De båda menar att kommunen, 

med hjälp av digital 3D, redan under detaljplaneringen kan sälja kommunal mark. 

Detta medför att projekt som kommunen själv finansierar enklare kan genomföras. 

Forslund och Delin får stöd av Cirulis och Brigmanis (2013) som menar att finansiering 

av framtida projekt kan säkerställas redan innan byggstart om planområdet 3D-

modelleras. 

 

Som flera av Älvkarleby kommuns politiker diskuterar angående tryggheten med digital 

3D-visualisering menar också Ranzinger och Gleixner (1997) att politiker blir tryggare 

med 3D-verktyg i planeringen. Detta menar Ranzinger och Gleixner förbättrar 

beslutsunderlagen och riskerna för att missuppfatta de framtida konsekvenserna av ett 

projekt minskar. Beslutande politiker kan därför dra stor nytta av digitala 3D-

visualiseringar i planprocessen för detaljplaner. 

 

5.2. Hur kan digital 3D-visualisering öka medborgardeltagandet i 
Älvkarleby kommuns planprocess för detaljplaner? 

 

Cars och Strömberg (2005) samt Khakee och Johansson (2009) skriver om vikten av 

tidigt och mer deltagande från medborgare i den offentliga planeringen. Detta menar 
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också kommunens politiker och tjänstemän att det är viktigt. Cars och Strömberg 

skriver om de vanligt förekommande överklagandena i Uggledal men som sedan 

uteblev helt eftersom medborgare involverades redan från start. Författarna får stöd 

av SBNs ledamot, Annemon Piper, som tror att ökat medborgardeltagande tidigt i 

planprocessen kan minska den negativa kritik som Älvkarleby kommun ofta får efter 

dagens genomförda planer.  

 

Xu och Coors (2012) menar att 3D-visualisering förser invånare och berörda sakägare 

med en djupare förståelse för den kommande urbana utvecklingen. Wissen et al. 

(2008) menar att detta ökar intresset för planprocessen och kan medföra att 

deltagandet ökar. Den 3D-visualisering som använts vid intervjuer och enkäter kan 

enligt studiens resultat antas öka intresset för den kommunala detaljplaneringen samt 

bidra till att medborgardeltagandet ökar eftersom även förståelsen ökar. Av de 99 

personer som svarat på enkätens frågor svarade 93 personer att deras intresse för 

kommunens detaljplaner kan öka med digital 3D-visualisering. Av dessa 93 personer 

svarade 63 stycken att de också kan tänkas bidra i en planprocess för detaljplaner. En 

ökning som kommunala tjänstemän och politiker välkomnar.  

 

Abulrub et al. (2013) hävdar att 97,1 procent av de medverkande i undersökningen 

ansåg att 3D-visualisering bidrog till en ökad förståelse. I min studie är inte deltagarna 

lika övertygade men det är ändå en klar majoritet som menar att förståelsen blir bättre 

med 3D-visualisering. Av de 98 personer som besvarat frågorna om förståelsen för 

framtida utveckling har 82 personer svarat att deras förståelse för området blir större 

med 3D-modeller. Man kan därför inte anta att digital 3D-visualisering ökar 

allmänhetens förståelse för den framtida utvecklingen då det inte är 100 procent av 

deltagarna som fått ökad förståelse. 

 

Ranzinger och Gleixner (1997) samt flera av kommunens politiker menar att invånarna 

involveras mer i planeringen eftersom de kan se vad som kommer att bli byggt. 

Invånarna har också lättare att acceptera förändringar om de visuellt kan skåda en 

framtida byggnad.  

 

En ökning av medborgardeltagandet har länge varit önskvärt. Ett sätt att öka detta kan 

vara en planprocess med digital 3D-visualisering. Men att enbart förlita sig till den 

digitala 3D-visualiseringen är inte hållbart enligt flera av deltagarna vid intervjuerna. 

Detta menar även Eiter och Vik (2015) som påpekar vikten av kombinationen av 

verbala och visuella verktyg. Att planerare behöver verbala färdigheter är dock inget 

nytt. Redan på 60-talet skrev Davidoff (1965) om framtidens ”Advocacy Planner”. 

Denne tjänsteman skulle med sina verbala färdigheter sälja in medborgarförslag till de 

beslutande politikerna i städerna.  
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Enligt resultaten från den kvantitativa datainsamlingen kan den framtida digitala 3D-

visualiseringen medföra ökat intresse och deltagande i den kommunala 

detaljplaneringen. Att öka medborgarnas makt i den kommunala planeringen är något 

Arnstein (1969) länge önskat. 

 

5.3. Hur kan mindre kommuner i Sverige använda digital 3D-
visualisering i planprocessen för detaljplaner?  

 

Cirulis och Brigmanis (2013) samt Xu och Coors (2012) diskuterar problemen med den 

digitala 3D-visualiseringen i planprocessen och menar att det krävs speciella 

programvaror för att utveckla 3D-modeller. För att sedan visa dessa för intressenter 

krävs också en dator, mobiltelefon eller surfplatta. Med detta examensarbete vill jag 

visa för kommuner, där digital 3D-visualisering inte används, att programvaror för 3D-

modellering inte nödvändigtvis måste kosta pengar. Digitala 3D-modeller som använts 

i studiens kvalitativa och kvantitativa undersökningar har skapats i en programvara 

som erbjuder en gratisversion där samma modeller kan skapas. Detta medför att 

kommuner, som besitter kompetensen, kan 3D-modellera utan extra kostnader. Vilket 

också innebär att kommuner som inte besitter kompentensen först måste införskaffa 

den. I landets mindre kommuner, där ekonomin ofta är ansträngd, kan alltså 3D-

visualisering användas för att effektivisera planprocessen för detaljplaner samt öka 

medborgardeltagandet. 

 

Älvkarleby kommuns medborgare önskar att digitala 3D-modeller visas för 

allmänheten redan innan planprocessens första samråd, alltså i initialskedet. Något 

som den erfarne 3D-visualiseraren på Gävle kommun, Josef Wårdsäter, menar är 

möjligt men som samtidigt kräver en viss försiktighet från planeraren. Att skapa för 

detaljerade 3D-modeller i tidigt skede kan hämma planprocessens effektivitet. 

 

För att digitala 3D-modeller ska vara till någon fördel för en ökad förståelse av 

detaljplaner anser medborgarna i Älvkarleby kommun att vissa komponenter i 

modellen är nödvändiga. De mest önskvärda komponenterna i digitala 3D-modeller är 

befintliga byggnader, färgsättning samt växtlighet. Av de komponenter enkätens 

svarsalternativ erbjöd vill medborgare också se människor, fordon, väderstreck samt 

markens topografi i de digitala 3D-modellerna. Mindre önskvärt i 3D-modellerna är 

detaljer som skuggor och belysning. Något som inte undersökts i denna studie är de 

negativa aspekter som medborgarna vill se i digitala 3D-visualiseringar. Dessa negativa 

aspekter kan vara nedskräpning, klotter och annat oönskat. Carmona (2010) menar att 

3D-visualiseringar i planeringsprocessen ofta skapar en förskönad bild av verkligheten 

eftersom de utelämnar flera samhällsproblem. För att lösa detta problem kan 

planeraren i kompletterande text beskriva planområdens negativa karaktär. Något som 

moderaten Bo Janzon samt kommunens tekniska chef Camilla Forslund menar är 
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viktigt. De får också medhåll av en stor del av kommunens medborgare, politiker och 

kommunala tjänstemän om att digitala 3D-visualiseringar måste ses som ett 

komplement till de befintliga plandokumenten. Att bara se till digitala 3D-modeller kan 

medföra att viktiga detaljer som berör detaljplaner kan missuppfattas. 

3D-modeller som skapas i tidigt skede av planprocessen kräver stor försiktighet, något 

som Josef Wårdsäter också nämnde under intervjun. För detaljerade modeller kan 

vilseleda medborgare och skapa falska förhoppningar om vad som ska byggas inom ett 

planområde. Det är inte förrän byggnaden står helt klar som medborgarna och 

allmänheten vet exakt hur byggnaden ser ut eftersom bygglov kan komma att ändras 

under konstruktionstiden. Det är därför viktigt att generalisera byggnadens detaljnivå i 

planprocessens tidiga skeden.  

 

5.4. Framtida studier 
 

Framtida studier inom detta ämne bör undersöka flera aspekter som inte tagits upp i 

denna studie. Främst bör framtida studier identifiera hur kommuner på bästa sätt 

jobbar med digital 3D-visualisering i planprocessen. Denna studie belyser enbart hur 

kommuner kan tänkas arbeta med verktyget. Framtida studier bör undersöka vilka 

detaljplaner som kan dra störst nytta av digitala 3D-visualiseringar i planprocessen. Att 

redan innan planprocessen ha kunskap om vilka planprocesser som inte effektiviseras 

med verktyget är viktigt för att spara tid. En fortsättning på denna studie bör innefatta 

en strategi som kommuner kan arbeta efter i framtagandet av digitala 3D-

visualiseringar. 

De parter som involverats i denna studie är medborgare, kommunala tjänstemän och 

politiker i samhällsbyggnadsnämnden. En planprocess för detaljplaner berör fler 

aktörer än dessa. Framtida studier bör därför undersöka synen på digital 3D-

visualisering hos andra aktörer som exploatörer och eventuella remissinstanser som 

räddningstjänst, länsstyrelse samt naturskyddsförening. Dessa aktörer kan ha andra 

synpunkter på exempelvis var i planprocessen som digital 3D-visualisering är önskvärt 

samt vad som ska ingå i dessa 3D-visualiseringar. 

Framtida studier bör djupare undersöka synen på digital 3D-visualisering hos de 

fokusgrupper som deltagit i denna studie. Tidsramen för detta arbete innebar att 

antalet planerare fick begränsas. Det hade varit önskvärt att intervjua fler planerare 

hos andra kommuner som inte använder digital 3D-visualisering i dagens planarbete.  

Denna studie har inte undersökt huruvida det finns någon bättre programvara för 

digital 3D-visualisering. Framtida studier bör därför undersöka vilken programvara som 

är bäst lämpad för digital 3D-visualisering sett till kostnad och detaljnivå.  
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Bilaga 1. Intervjufrågor till Älvkarleby kommuns tjänstemän 

 

Del 1 – Deltagarens bakgrund och erfarenhet. 

1. Beskriv din erfarenhet av 3D-visualisering? 

2. Hur upplever du medborgardeltagandet i dagens planarbete? 

3. Har du som planerare för avsikt att öka medborgardeltagandet i planprocessen? 

4. Vilka är de vanligaste frågorna som berör den fysiska strukturen från berörda 

sakägare i planprocessen? 

5. Hur upplever du politikernas beslutsunderlag i dagens planarbete?  

Del 2 – Frågor kopplade till forskningsfrågorna. 

6. Vilka fördelar kan 3D-visualisering ha på detaljplaneprocessen? 

7. Vilka nackdelar kan 3D-visualisering ha på detaljplaneprocessen? 

8. Vad tror du 3D-visualisering har för påverkan på medborgardeltagandet? 

9. Hur förser ni medborgare med information om nya detaljplaner idag? 

10. När i planprocessen för detaljplaner tycker du att 3D-visualisering kan vara till en 

fördel? 

11. När i planprocessen för detaljplaner tycker du att 3D-visualisering bör undvikas? 

Del 3 – Eventuellt återkoppla till tidigare frågor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 2. Intervjufrågor till politiker i Älvkarleby kommuns SBN 

 

Del 1 – Deltagarnas bakgrund och erfarenhet 

1. Hur skulle ni beskriva era erfarenheter av 3D-visualisering i beslutsfattandet av 

detaljplaner? 

2. Hur upplever ni medborgardeltagandet i dagens planarbete? 

3. Har ni som politiker för avsikt att öka medborgardeltagandet i dagens planarbete? 

4. Hur upplever ni det beslutsunderlag ni ges vid antagande av detaljplanarbete? 

 

Del 2 – Frågor kopplade till forskningsfrågorna 

5. Centrumbebyggelsen för handel räcker inte till och måste bebyggas med en till 
våning. Vad säger denna plankarta (Bilaga 5) om områdets eventuella utformning? 

6. Vad säger dessa 3D-modeller (Bilaga 6) om områdets eventuella utformning?  

7. Hur kan 3D-modeller påverka er trygghet i beslutsfattandet? 

8. Vad tycker ni att 3D-modeller ska innehålla för att anses vara ett bra underlag? 

9. I vilka typer av detaljplaner kan 3D-visualisering vara till en fördel för beslutande 

politiker?  

10. Vilka fördelar kan politiker ges av 3D-visualisering i detaljplaneprocessen? 

11. Vilka nackdelar kan 3D-visualisering ha på politikers arbetsgång i 

detaljplaneprocessen? 

12. Hur tror ni att 3D-visualisering kan påverka medborgardeltagandet? 

13. När i planprocessen för detaljplaner tycker ni att 3D-visualisering kan vara till en 

fördel för er som beslutande politiker?  

14. När i planprocessen för detaljplaner tycker ni att 3D-visualisering bör undvikas? 

 
Del 3 – Eventuellt återkoppla till tidigare frågor 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 3. Intervjufrågor till fysisk planerare/3D-visualiserare på Gävle 

kommun 

 

Del 1 – Deltagarens bakgrund och erfarenhet 

1. Vilken detaljnivå ska 3D-modeller innan samrådet ha?  

2. Hur skulle du beskriva din kompetens inom 3D-visualisering?  

3. När i planprocessen och hur detaljerat använder du 3D-visualisering i dagens  

planarbete?  

4. Hur upplever du medborgardeltagandet i dagens planarbete?  

5. Hur upplever du politikernas beslutsunderlag i dagens planarbete?  

 

Del 2 – Frågor kopplade till forskningsfrågorna 

6. Vilka fördelar finns det med 3D-visualisering inom detaljplaneprocessen?  

7. Vilka nackdelar finns det med 3D-visualisering inom detaljplaneprocessen?  

8. Vad har 3D-visualisering för påverkan på medborgardeltagandet?  

9. När i planprocessen tycker du att 3D-visualisering kan vara till en fördel?  

10. Vilka möjligheter finns för att visa 3D-modeller innan första samrådet?  

11. När i processen tycker du att 3D-visualisering bör undvikas? 

12. Hur kan medborgare i kommunen ta del av 3D-modeller för nya projekt?  

 

Del 3 – Eventuellt återkoppla till tidigare frågor 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 4. Planprocesserna med digitala 3D-modeller enligt deltagarnas 

önskemål 

 

 



 

 
 

Bilaga 5. Plankarta – Skutskärs centrum, Siggeboda 3:3 m fl 

 



 

 
 

Bilaga 6. 3D-modeller av centrumbebyggelse för handel i Skutskär 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 7. Enkätens inledning, frågor och svarsalternativ 

 

Enkätens rubrik och inledning. 

 

Fråga 1. 



 

 
 

 

Fråga 2. 

 

Fråga 3. 



 

 
 

 

Fråga 4. 

 

Fråga 5. 

 

Fråga 6. Plankartan visas i Bilaga 5. 

 

Fråga 7. 3D-modellerna i frågan visas i Bilaga 6. 



 

 
 

 

Fråga 8. 

 

Fråga 9. 

 

Fråga 10. 



 

 
 

 

Fråga 11. 

 

Fråga 12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 8. Deltagare vid genomförda intervjuer 
 

 
 
 
 

D
e

lt
ag

ar
e

Ti
te

l
D

at
u

m
P

la
ts

P
ar

ti

Ä
lv

ka
rl

e
b

y 
ko

m
m

u
n

So
fi

e
 Å

b
e

rg
K

o
m

m
u

n
ar

ki
te

kt
20

15
-0

4-
10

K
o

m
m

u
n

h
u

se
t,

 S
ku

ts
kä

r
 -

 

C
am

il
la

 F
o

rs
lu

n
d

Te
kn

is
k 

ch
e

f
20

15
-0

4-
24

K
o

m
m

u
n

h
u

se
t,

 S
ku

ts
kä

r
 -

 

H
an

n
e

-M
ar

ie
 D

e
li

n
M

ar
ki

n
ge

n
jö

r
20

15
-0

4-
24

K
o

m
m

u
n

h
u

se
t,

 S
ku

ts
kä

r
 -

 

Sa
m

h
äl

ls
b

yg
gn

ad
sn

äm
n

d
e

n

M
ag

n
u

s 
G

rö
n

b
e

rg
O

rd
fö

ra
n

d
e

20
15

-0
4-

20
K

o
m

m
u

n
h

u
se

t,
 S

ku
ts

kä
r

So
ci

al
d

e
m

o
kr

at
e

rn
a

U
lf

 Ö
h

m
an

V
ic

e
 o

rd
fö

ra
n

d
e

20
15

-0
4-

20
K

o
m

m
u

n
h

u
se

t,
 S

ku
ts

kä
r

V
än

st
e

rp
ar

ti
e

t

A
n

n
e

m
o

n
 P

ip
e

r
Le

d
am

o
t

20
15

-0
4-

21
Ja

va
 C

o
ff

e
 s

h
o

p
, G

äv
le

K
o

m
m

u
n

e
n

s 
V

äl

B
o

 J
an

zo
n

Le
d

am
o

t
20

15
-0

4-
23

B
o

s 
b

o
st

ad
, Ä

lv
ka

rl
e

b
y

M
o

d
e

ra
te

rn
a

G
äv

le
 K

o
m

m
u

n

Jo
se

f 
W

år
d

sä
te

r
P

la
n

ar
ki

te
kt

/3
D

-v
is

u
al

is
e

ra
re

 
20

15
-0

4-
21

K
o

m
m

u
n

h
u

se
t,

 G
äv

le
 -

 



 

 
 

Bilaga 9. Komponenter i SketchUp 

Träd: Sivart. Family of trees. Hämtat 2015-04-14, från: 3D Warehouse 

Busskur: SketchUp. Domed bus stop shelter. Hämtat 2015-04-14, från: 3D Warehouse 

Bilar: MrBob. Google cars. Hämtat 2015-04-14, från: 3D Warehouse 

Människor: Blaine. 2D People Collection. Hämtat 2014-04-14, från: 3D Warehouse 

 
 


