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3D seminarium 2022
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Anmäl dig nu!
Klicka här

Föreningen  
Sveriges Stadsbyggare

https://axacoair.se/go?ZcSZB1mV


11.30 Registrering
12.00 LUNCH
13.00 Inledning
13.10 Expo Karlskrona – nästa generations 
 bomässa

Expo Karlskrona är en omfattande satsning 
på att forma framtidens hållbara livsmiljöer, 
med Karlskrona som arena. 2025 genomför 
vi nästa generations bomässa, Expo25.

Niklas Carlsson, Huvudprojektledare Expo 
Karlskrona, Karlskrona kommun

13.40 Tillgänglighetskartan – tryggare stad  
 för alla

Hur kan vi utnyttja ny teknik för att öka 
trygghetskänslan hos invånarna och samtid- 
igt förbättra infrastrukturen i staden? Under 
presentationen tänker jag berätta om resultat 
av ett pilotprojekt som utfördes under 2021 i 
Halmstads kommun. 

Jakub Pelka, 3D-utvecklare, Bygg- och miljöför-
valtningen, Halmstads kommun

14.10 3D i planarbetet från skiss till dialog
Exempel på hur Karlskrona kommun använder 
3D verktygen för att skissa, illustrera och 
kommunicera planförslag både inom och 
utanför organisationen.

Marcus Borg, Planarkitekt, Karlskrona kommun, 
miljö -och samhällsbyggnadsförvaltningen

14.35 Introduktion av diskussionsgrupper
14.40 FIKA
15.10 Datadriven stadsplanering - hur kan vi   

 effektivisera designprocesser och göra   
 städer mätbara och jämförbara?

Hur kan vi med hjälp av data och digitala 
verktyg analysera och förstå komplexa sam-
band i städer? Data ihop med intelligenta 
designverktyg möjliggör för oss att få insikt 
i mönster och att skapa extra värde i arkitek-
tur genom mätbarhet, analys och optimering.

André Agi, Arkitekt & medgrundare av Data- 
trees, Datatrees

15.40 Parametrisk design
Vi går igenom vad parametrisk design 
innebär, vad svårigheterna är och vad styr-
korna är. Hur planerar Karlskrona kommun 
att använda parametrisk design och vad 
är framtidsmålen? Föreläsningen går även 
igenom olika analyser som är möjliga via Rhi-
no/Grasshopper samt kopplingar till Revit, 
Archicad och ArcGIS. 

Benjamin Lind Nilsson, Programmerare inom 
parametrisk design, Karlskrona kommun

16.10 Diskussionsgrupper
Diskussion om aktuella ämnen i mindre 
grupper. Deltagarna kommer själva att 
kunna påverka vilka ämnen som diskuteras. 
Endast för de som deltar fysiskt i seminariet.

16.50 Avslutning
17.45 Stadsvandring i Karlskrona
 Följ med på en tur genom Karlskronas   
 Världsarv och pågående utveckling av stads 
 kärnan inför EXPO 2025.

19.00 MIDDAG

Dag 2 – Fredagen 30 september

Dag 1 – Torsdagen 29 september

08.30 Virtuella Göteborg: Arbetet och tekniken  
 bakom

Hur Stadsbyggnadskontoret i Göteborg ska-
pade den första generationen av den digitala 
tvillingen ”Virtuella Göteborg” och framtida 
visioner.

Arvid Forsberg, Visualiserare/Arbetsledare  
Visualisering, Stadsbyggnadskontoret  
Göteborgs stad

09.00 Hur Malmö stadsbyggnadskontor har   
 arbetat med modellering och lagring av  
 3D-fastigheter

Malmö stadsbyggnadskontor har haft ett 
internt projekt kring hur 3D-fastigheter ska 
modelleras och hur de ska lagras. Idag är ruti-
nerna fastställda för modellering och lagring.

Barzan Abdi, 3D-samordnare, Malmö Stads-
byggnadskontor

09.30  Information om 3D-nätverket
09.40 Sammanfattning av diskussionsgrupper

Sammanfattning av resultat från torsdagens 
diskussionsgrupper.

10.15 FIKA
10.45 3CIM – Samverkansprojekt

3CIM – Samverkansprojekt kring informa-
tionsmodellering mellan Stockholm, Göte-
borg och Malmö, tillsammans med Lunds 
universitet. Vad har hänt sedan förra året?

Barzan Abdi, 3D-samordnare, Malmö Stads-
byggnadskontor 

11.15 Tredimensionella detaljplaner och plan  
 beskrivningar

Se hur ArcGIS Urban och StoryMap användas 
för att skapa tredimensionella detaljplaner 
och planbeskrivningar.

Ann-Sofie Silverskär, Planarkitekt, Karlskrona 
kommun, Miljö -och samhällsbyggnadsförvalt-
ningen

11.50 Avslutning
12.00  LUNCH



Tid och plats
Den 29-30 september i Karlskrona.
The Pot, Blekingegatan 1, Karlskrona
Seminariet börjar kl. 11.30 med registrering och lunch och 
avslutas dag 2 kl. 12.00 med lunch.

Avgift 
Deltagare fysiskt medlem 2 000 kr
Deltagare fysiskt ej medlem 2 400 kr
Deltagare digitalt medlem 1 500 kr
Deltagare digitalt medlem 1 900 kr
Alla priser exkl. moms.
I avgiften för fysiskt deltagande ingår alla måltider. Vi för-
behåller oss rätten att ställa in konferensen vid för få antal 
deltagande.

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

Anmälan
Anmälan för fysiskt deltagande görs online senast den 29 
augusti 2022. 

Anmälan för digitalt deltagande görs online senast den 20 
september 2022. För att komma direkt till anmälningssidan 
klicka här eller gå in på www.sverigesstadsbyggare.se .

Digitalt deltagande
Vi fortsätter att ha möjligheten att delta digitalt i seminariet, 
anmälan för digitalt deltagande öppnar i augusti. Digitala 
deltagare kommer inte att kunna delta i diskussionsgrupper

Betalning
Betalning av konferensavgiften sker mot faktura.

Avanmälan
Anmälan är bindande efter den 29 augusti 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 på Föreningen Sveriges  
Stadsbyggare, e-post: info@sverigesstadsbyggare.se.  

Allmän information

Välkommen med Din anmälan!
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