
Föreningen  
Sveriges Stadsbyggare

Program för 

3D seminarium 2020
1–2 september 2020 i Båstad

Anmäl dig nu!  
Max 50 deltagare, 
först till kvarn gäller.

Klicka här

https://axacoair.se/go?UiUuSnas


11.30 Registrering
12.00 LUNCH 
13.00 Samarbete med RISE – Digital Tvilling
 RISE är ett forskningsinstitut som jobbar med  
 utveckling och innovation. Tillsammans med  
 Eskilstuna kommun skapar de en digital   
 tvilling av staden genom drönardata,   
 speloptimeringsteknik och Unity.

 Karin Schött, 3D samordnare, Eskilstuna  
 kommun
13.30 Taktil Arkitektur - Tillgänglighet för alla 
 Segepark – Sharing Cities  – En interaktiv  
 3D-modell

Taktil Arkitektur är ett innovationsprojekt 
initierat av SBK i Malmö för att ge alla möjlig-
heten att känna stadens struktur taktilt, med 
ikonbyggnader först. Inom projektet Sharing 
cities så har vi gjort en interaktiv 3D-modell 
för området Segepark.

Björn Fröding, Modelltekniker, Paul Stewart, 
3D-visualiserare, Jonathan Higgins, Gis- 
ingenjör, Axel Loreman, 3D-utvecklare 
Malmö Stadsbyggnadskontor

14.00 Nyttan med flygburen laserskanning
Karlstads kommun har stor nytta av flygbu-
ren laserskanning. Hur använder vi dessa 
data? Några exempel från det gångna året

Lennart Moberg, GIS Utvecklare  
Karlstads kommun Stadsbyggnadsförvaltningen

14.20 Terrester data och vad man kan göra   
 med det

3D modellering från kombinationer av  
terresterlaserskanning, bilburenlidar och 
UAV punktmoln.

 Andrew Steuernagel, Falu kommun
14.40 KAFFE/TE MED FRUKT
15.00 Lagring av 3D objekt i PostGis databas:   
 Erfarenheter av 3DcityDB

Kristianstads kommun delar med sig av sina 
erfarenheter av att lagra 3D-data i 3DcityDB 
– en öppen databasmodell i PostGIS som möj-
liggör databaslagring av CityGML-standarden.

Fredrik Nilsson, GIS-ingenjör, Kristianstads 
kommun

15.30 Lagring av 3D-data i ArcGIS Databas
Malmö berättar om sitt arbete med lagring 
av 3D-data i en ArcGIS databas i Oracle.

Höganäs berättar om sitt arbete med lagring 
av 3D-data i en ArcGIS databas i SQL.

Barzan Abdi, Mätningsingenjör, Malmö  
Stadsbyggnadskontor
Brian Hjort Nielsen och Sofie Danielsson,  
Kart- o  GIS-Ingenjör 
Höganäs Samhällsbyggnadsförvaltning

16.00 BIM och dess koppling till stadsmodeller
Föredraget behandlar byggnadsinforma-
tionsmodeller (BIM) och deras potentiella 
användning inom kommunala processer 
som bygglov och fastighetsbildning. Vi  
kommer även att beskriva koppling mellan 
BIM och stadsmodeller och standardisering 
inom området.

Lars Harrie, prof Lunds Universitet och Fredrik 
Wikberg, Stadsarktiekt, tekn dr, Sölvesborgs 
kommun

16.30 Frivilliga aktiviteter
 Testa VR, Drönarflygning samt bearbetning  
 Agisoft, tips i unity, 

 Kallbadhus – dopp i havet

18.30 Middag i Restaurang Sand
20.00 Paneldiskussion: vad är digital tvilling?  
 Begreppet smart samhälle och kommun- 
 ernas roll i framtiden
21.00 Slut på dag 1

Dag 1 – tisdag 1 september   



Dag 2 – onsdag 2 sptember 

08.30 Visualisering av fornlämningar till stads- 
 miljö

Österåkers kommun visualiserar allt från 
stadsdelar till fornlämningar. Men hur visuali-
serar man något som fanns för 4500 år sedan 
utan dyra licenskostnader? Vi berättar om 
våra erfarenheter.

Pontus Gustafsson, 3D- och visualiserings- 
utvecklare, Österåkers kommun

08.50 Hur kan man använda 360 foton  
 (Mapillary)

Karlskrona har kopplat 360 foton till sin 
webbkarta via smidiga integrationer.

AnnSofie Silverskär, Planarkitekt, Karlskrona 
kommun

09.10 Stockholms nya 3D-stadsmodell
Stockholm har tagit fram en ny, objektbase-
rade 3D-stadsmodell. Här delar vi erfaren-
heter om vad som har gått bra, vad som har 
varit svårt och hur vi vill fortsätta utveckla 
modellen.

Maria Uggla, Geodatastrateg, Stockholm 
Stadsbyggnadskontor

09.30 KAFFE/TE MED SMÖRGÅS
10.00 AR i Vänersborg

Vänersborgs har under många år använt 
avancerad teknik med VR men även AR. 
Christopher visar lite godbitar.

Christopher Holgersson, Vänersborgs kommun
10.30 Hur lättillgängliga 3D-lösningar förenklar  
 samhällsbyggnadsprocessen i Halmstads  
 kommun

De senaste årens framsteg inom 3D, VR 
och AR ger nya möjligheter att visualisera, 
analysera och tillgängliggöra datamängder 
kopplade till samhällsbyggnadsprocessen. 

Många lösningar är lättillgängliga och kan 
implementeras till en låg kostnad och med 
en relativt kort startsträcka… bara man vet 
att de finns och hur man hittar dem. Med 
hjälp av illustrativa exempel guidar vi genom 
djungeln av 3D-baserade GIS- och visualise-
ringsverktyg och visar hur de på kort tid har 
förändrat arbetsflöden och dataanvändningen 
inom samhällsbyggnadsprocessen på Halm-
stads kommun. Vi fokuserar på lösningar  
som kräver varken expertkompetens eller 
dyra programvaror och som ni snabbt kan 
komma igång med för att starta er egna  
3D-(r)evolution.

Jakub Pelka, 3D-utvecklare och Annette Böhm, 
GIS-samordnare, Halmstads kommun

11.00 Helsingborg i 3D och Gamification
Helsingborg visar sitt arbete med 3D. Under 
de senaste åren har vi arbetat med vår digi-
tala tvilling, VR, CGA-regler för byggnader, 
gamification, 3D i GIS och mycket mer!

 Magnus Ihrefors och Cleber Domingos Arruda,  
 IT/GIS-ingenjör, Helsingborgs kommun
11.30 Avslutningsdiskussion

Reflektion och spontana tankar om dagarna. 
Hur ser fortsatta träffar ut?

Annika Jern, Båstads kommun
12.00 LUNCH



Coronaanpassat seminarium
Seminariet följer Folkhäsomyndighetens rekommen-
dation och begränsar antalet deltagare till 50 personer, 
först till kvarn gäller. Därmed skapas också mer  
plats i konferensrum och restaurang för att erbjuda 
Coronaanpassade miljöer. Om mindre än 40 personer 
har anmälts till den 14 juli förbehåller vi oss att ställa 
in seminariet och flytta till senare tidpunkt. Nya  
sanmälningar blir då nödvändiga.

Tid och plats
Den 1–2 september 2020 i Båstad.
Hotell Skansen, Kyrkogatan 2, 269 33 Båstad.
Seminariet börjar kl. 11.30 med registrering och lunch 
och avslutas dag 2 kl. 12.00 med lunch.

Avgift
Deltagare medlem 4 000 kr exkl. moms
Deltagare ej medlem 4 400 kr exkl. moms
Medverkande 2 000 kr exkl. moms
I avgiften ingår alla måltider samt logi i enkelrum

Önskar du ej logi avgår 1 000 kr på deltagaravgiften.

Vill Du bli medlem? Bli medlem på  
www.sverigesstadsbyggare.se först och gå sen vidare 
med din anmälan till kursen.

Anmälan
Anmälan görs online senast den 14 juli 2020
För att komma till anmälningslänken, klicka här eller 
gå in på www.sverigesstadsbyggare.se

Anmälan är bindande efter den 14 juli 2020 men  
kan överlåtas på annan person.

Betalning 
Betalning av konferensavgiften sker mot faktura.

Hotell
I avgiften ingår logi i enkelrum på Hotel Skansen,  
Kyrkogatan 2, 269 33 Båstad.
Tfn. 0431 – 55 81 09, epost: info@hotelskansen.se
https://hotelskansen.se/

Avanmälan
Anmälan är bindande efter den 14 juli men kan  
överlåtas på annan person inom organisationen.  
Avanmälan måste ske skriftligt till  
konferens@sverigesstadsbyggare.se 

Information
Frågor om seminariets innehåll besvaras av Pauline 
Pertoft, epost: pauline.pertoft@landskrona.se

Övrig information: 
Mötesledarna, tfn 08-33 10 00, epost:  
konferens@sverigesstadsbyggare.se

Allmän information

https://sverigesstadsbyggare.se/
https://axacoair.se/go?UiUuSnas
https://sverigesstadsbyggare.se/
mailto:info%40hotelskansen.se?subject=
https://hotelskansen.se/
mailto:?subject=
mailto:paluline.pertoft%40landskrona.se?subject=
mailto:marie.holmqvist%40helsingborg.se%20?subject=
mailto:konferens%40sverigesstadsbyggare.se?subject=



