
Program för
3D seminarium 2021 
13–14 oktober - Digitalt

Anmäl dig nu!  
Först till kvarn gäller.

Klicka här

Föreningen Sveriges Stadsbyggare i samarbete med Västerås stad

Föreningen  
Sveriges Stadsbyggare

https://axacoair.se/go?q4zbb6MI


13.00 Inledning 
13.10 3CIM – storstadssamarbete informations

modell
I 3CIM samarbetar Göteborg, Malmö, Stock-
holm och Lunds universitet om en informa-
tionsmodell som grund till digitala tvillingar 
av städerna. Här presenteras resultat och 
kommande aktiviteter i projektet som pågår 
2020–2022.

Maria Uggla, geodatastrateg och projektledare, 
Stockholm stad

13.40 Virtuella Göteborg - en digital tvilling av 
en stad i förändring
De stora samhällsutmaningarna, såsom 
klimatförändringar, segregation, urbanise-
ring och nya transportbehov, ställer nya och 
höga krav på förändrade arbetssätt. Den 
digitala tvillingen är en ”driver” och möjlig-
görare för att hantera dessa.

Eric Jeansson, geodatastrateg och projektledare 
Virtuella Göteborg, Göteborgs stad

14.20 Malmö stad – tillgängliggörande av data

Hur Malmö stadsbyggnadskontor jobbar för 
att göra data tillgängligt.

Barzan Abdi, ingenjör, Malmö stad
14.35 FIKA
15.00 Maximera underlag i Sketchup-urklipp 

via FME
Skapa automatiska Sketchup-urklipp från 
geodata via FME med:

• Insättningspunkt (SweRef), referensram,
 anpassad grupp- och lagernamngivning.

• Arbeta med importerat DWG-underlag i
 sketchupurklipp, t ex nya träd och baskarta.

Kidega Carlsson, 3D-visualiserare, Stockholm 
stad

Dag 1 – onsdag 13 oktober   

15.30 Upphandling av underlag till 3D, några råd  
från Varberg
I Varberg händer det mycket inom samhälls-
byggnad som ställer höga krav på uppdate-
rad geodata. Föredraget delar erfarenheter av 
kommunens hittills största upphandling av 
flygbildsprodukter.

Karin Fridstrand, avdelningschef Geografisk 
information, Varbergs kommun

16.00 Presentasjon av masteroppgave. 
Nationella specificationer NS byggnad og 
3CIM
Tittel på oppgave: ”Creating a workflow of 
3D building data in a municipality context”. 
Nationella specifikationer, 3CIM, CityGML, 
CityJSON, 3DCityDB og FME. 

Tom Bendiksen, GIS-utvikler, Malmö stad
16.30 ArcGIS Urban i Höganäs kommun

Erfarenheter och reflektioner av införande av 
ArcGIS Urban.

Sofie Danielsson, GIS-ingenjör, Höganäs 
kommun

17.00 Avslutning

mats
Överstruket



Dag 2 – torsdag 14 oktober 

08.30 Medborgarfokus i samhällsbyggnads- 
 processen. Om att testa byta perspektiv. 

En fallstudie
Om medborgarbehov i samhällsbyggnads-
processen och betydelsen av kvalitativ 
3D-material vid samråd och medborgar- 
dialog.

Fallstudie: Tjurbergsparken

Planerad bostadsbebyggelse i stadsdelspark 
på Södermalm, Stockholm och framväxten 
av organiserat motstånd.

Mariana Vodovosoff, projektledare och  
kommunikatör

09.00 Digitalt samråd och dialoger under plan 
process i pandemitider – så här har 
Båstads kommun jobbat
Samhällsbyggnad i Båstads kommun delar 
med sig av erfarenheter och tips gällande 
dialoger under planprocesser med exploa-
tör, politik och allmänhet under pandemin 
med fokus 3D-visualisering samt begränsad 
tid och budget.

Camilla Nermark, planarkitekt, Båstads  
kommun

09.30 FIKA 
10.00 Exempel på användning av 3D-stads- 
 modell i Ängelholms kommun

Ängelholms 3D-stadsmodell i Svisualizer:
Bakgrund och underlag för uppbyggnad, 
bygg- och projektmodeller från arkitekter för 
användning i plansamråd och dialog med 
politiker. 

Pågående arbete – hur uppdatering av nya 
områden i modellen ska göras.

Åsa Bjäräng, kart- och mätchef, Jonas Hen-
riksson, GIS/Systemingenjör, Carl Fogelklou, 
planarkitekt, Ängelholms kommun

10.30 Cesium – från behov till ny 3D-miljö i 
Umeå kommun
Umeå kommun tog ett steg tillbaka och  
funderade över vilka behov som en 3D-mil-
jö behöver kunna tillgodose hos oss. Vi 
berättar 
om vår resa från behovsinventering till imple- 
mentering och spanar in i framtiden genom 
vårt arbete med behovsstyrd utveckling.

Olle Åberg, kartingenjör, Umeå kommun
11.00 Nya drönarregler och SKR:s handbok

Kort genomgång av SKR:s drönarhandbok 
och nya regler för drönarflygning.

Andrew Steuernagel, GIS-ingenjör, Leksands 
kommun

11.30 Avslutning



Tid och plats
Den 13–14 oktober 2021 - Digitalt
Seminariet börjar den 13 oktober kl. 13.00 och 
avslutas den 14 oktober kl. ca 11.30

Avgift
Deltagare digitalt medlem 1 500 kr exkl. moms 
Deltagare digitalt medlem 1 900 kr exkl. moms

Vill Du bli medlem? Bli medlem på  
www.sverigesstadsbyggare.se först och gå sen vidare 

med din anmälan till seminariet.

Anmälan
Anmälan för digitalt deltagande görs online senast 
den 8 oktober 2021. 

För att komma till anmälningslänken, klicka här eller 
gå in på www.sverigesstadsbyggare.se

Anmälan är bindande efter den 8 oktober  men kan 
överlåtas på annan person.

Betalning 
Betalning av konferensavgiften sker mot faktura.

Avanmälan
Anmälan är bindande efter den 8 oktober för digital 
medverkan, men kan överlåtas på annan person inom 
organisationen. Avanmälan måste ske skriftligt till 
konferens@sverigesstadsbyggare.se 

Information
Frågor om seminariets innehåll besvaras av Fanny 
Nordqvist Darell, fanny.darell@stockholm.se

Övrig information: 
Kansliet, tfn 08-20 19 85, epost:  
konferens@sverigesstadsbyggare.se

Allmän information
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