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Men det betyder ikke, at 3D-området ikke nødvendig-
vis udvikler sig – tværtimod! Vi dokumenterer og 
opmåler vores verden som aldrig før. Reality Capture 
med laserscanning og fotogrammetri er i kraftig vækst 
og flere kommuner har bl.a. udnyttet Corona-nedluk-
ningen til at få scannet alle deres offentlige bygninger. 
På samme måde bliver langt de fleste bygninger og 
bygværker i dag projekteret i 3D-CAD, også kaldet 
BIM. Tager man et kig på nogle af de større spillere på 
markedet, er det interessant at se, hvordan GIS (fx 
ESRI), BIM (fx AUTODESK) og Gaming (fx UNITY) 
arbejder tættere sammen i disse år.

På samme måde samarbejder Cesium og Unreal 
Engine om at kunne importere 100% fotorealistiske 
tiles ind i computerspil. Endelig skal man ikke have 
brugt meget tid med Google Earth for at have 
bemærket, hvordan de fleste byer i dag er 3D- 
modelleret i høj kvalitet. Denne udvikling vil 
unægtelig lede i retning af en ”global digital tvilling”, 
selv om det nok kræver ressourcer af Googles 
kaliber at udvikle.

Og så er vi tilbage til, om 3D-universet for alvor vil 
indtage vores professionelle hverdag i fremtiden. 
Hvis man ser, hvordan den yngre ”Gamergenera tion”    
hjemmevant navigerer rundt i spil som CS-GO, 
Fortnite og Overwatch, mens de med headsettet på 
og deres avatars gennemfører komplicerede mission-
er i spillet, er det ikke svært at forestille sig, at de vil 
have lige så let ved at gennemgå en lokalplan i 3D 
med forskellige interessenter.

Jeg håber derfor, kære læser, at du vil finde inspira-
tion i dette nummer af GEOFORUM om 3D og give 
din Digitale Forestillingskraft frit løb.

GEOFORUM 
om 3D
AF GEOFORUMS NÆSTFORMAND, CHRISTIAN HOLMEGAARD MOSSING

Geodata-området blev født, da vi mennesker lærte 
at måle vores verden op og gengive den på fysiske 
kort for flere tusind år siden. Vi lærte efterfølgen-
de også hurtigt at visualisere den tredje dimensi-
on, z-koten, ved hjælp af skygger og højdekurver, 
så den trænede kortlæser kunne se landskabet for 
sit indre øje. Mange krige er blevet vundet på, at 
den ene part var bedre til at læse og forstå kort i 
tre dimensioner end den anden part.

Med hele den teknologiske udvikling omkring 
processorkraft, båndbredde, lagerplads, avanceret 
software og ikke mindst brug af kunstig intelligens, 
er 3D-universet krøbet ind overalt i vores hverdag: 
computerspil, animationsfilm, visualisering, op-
måling, osv. Vi har haft teknologierne til AR og VR i 
mere end 20 år nu, og det er ikke teknologien, der 
for alvor sætter begrænsningen længere. Så hvor   -for 
er det, at vi ikke har taget 3D-teknologi erne mere 
bredt til os i det daglige arbejde? Hvorfor bliver vores 
3D bygnings- og -bymodeller ikke brugt mere aktivt i 
både planlægnings- og driftsfasen?

Svaret ligger nok i den menneskelige natur. Hvor tit 
ser vi ikke 2D-prints fra 3D-modeller taget med ud i 
felten eller lagt på midten af et mødebord? I mødet 
mellem mennesker har vi nemmest ved at forholde 
os til noget fysisk som en tegning, hvor alle kigger 
på det samme og fra den samme vinkel. Faktisk har 
udbredelsen af 3D-printeren været med til at 
udbrede brugen af 3D-modeller, simpelthen fordi vi 
nu kan printe en fysisk model af en bygning, en 
bydel eller en hel by. Når vi kravler ind i en 3D- 
model i VR/AR eller på vores skærm, kan det være 
svært at opretholde kontakten til andre mennesker 
og afkode deres signaler samtidig.

Hvis du har lyst til at bidrage med en artikel 
til GEOFORUM i 2022, så skriv til redaktør, 
Mette Borg, mbo@geoforum.dk. 

 

Dette temanummer af GEOFORUM omhandler 
3D – med særligt fokus på 3D-bymodeller i de fleste 
artikler. Læs lederen og få et godt overblik.

Næste temanummer bliver til maj, hvor vi sporer 
os ind på vindmøller.

LEDER
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FME ER GOD TIL ALLE TYPER 
3D DATA 

Download FME 2022 og oplev de mange nye muligheder og forbedringer!

Når du arbejder med 3D værktøjer, kan det være svært at kombinere en god 3D oplevelse med 

en problemfri opdatering fra de grundlæggende databaser. Med FME kan du bygge intelligent

og effektiv dataintegration - uden nogen programmering.

FME har funktioner til integration med hundredvis af formater og systemer. Blandt 3D værktøjer 

er nogle af de populære platforme ArcGIS, AutoCAD, Revit, Bentley, Unreal og Cesium.

Se gerne på eksempler fra vejprojekter, hvor FME benyttes til at samle data fra mobile værktøjer,

GIS-databaser og BIM-modeller for beregning af volumen og visualisering i 3D.

Eller kik på 3D-eksempler fra planlægning og byggeri.

Sweco er FME Partner med Safe Software, og vi har certificerede medarbejdere, som 

forhandler, supporterer og uddanner i FME.

Du finder webinarer, kurser og inspiration på https://dataflow.center

Kontaktperson:  Mik Wulff Thomsen

mikwulff.thomsen@sweco.dk
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Der er store forventninger og krav til, hvordan 
virkeligheden afspejles i digitale løsninger. 
3D-bymodeller er særdeles velegnede til at 
visu   alisere og afspejle virkeligheden, og er allerede 
vidt udbredt på det private marked, i forskningen 
og i den off entlige sektor.

I den kommunale forvaltning bruges 3D-  
by modeller i forbindelse med beslutningsproces-
ser, borgerinddragelse og høringsprocesser. 
Anven delsen er dog stadig meget fragmenteret, 
og mens nogle kommuner gør fl ittigt brug af 
3D-bymodeller, er andre endnu ikke gået i gang.

Halvdelen af de danske kommuner har investeret 
i en 3D-bymodel, men langt færre anvender 
modellerne. Et af de største problemer fi ndes i, 
at modellerne ikke bliver løbende ajourført.

Til trods for, at der fi ndes tilgængelige fotorea lis-
tiske 3D-bymodeller, er der et stykke vej til udbre-
delse i den off entlige forvaltning. Det skyldes, at der 
her hersker andre krav end, at en model ”blot” ser 
pæn ud og kører hurtigt. Der skal fx være styr på 
geometrien – særligt topkoter –  og mulighed for 
kobling til andre data og registre.

SDFE og Aarhus Kommune har derfor i 2020 
startet et udviklings- og pilotprojekt, der har til 
formål at etablere en objektbaseret 3D-bymodel 

for Aarhus Kommune. Samarbejdet, der kører til 
og med 2023, er inspireret af andre gode samar-
bejder mellem stat og kommuner – mest velkendt 
er nok GeoDanmark-samarbejdet.

Stort anvendelsespotentiale for kommunerne
Byudvikling og ikke mindst byfortætning rejser 
mange problematikker vedrørende eksempelvis 
indkig/udsigt, skygger, vindforhold og nybyggeri-
ets generelle visuelle fremtoning. Her kan 
3D-bymodellen være et vigtigt værktøj i den 
kommunale planlægning og i dialogen med 
borgerne.

Med det store fokus på grøn omstilling og 
vedvarende energikilder som solceller, kan 
3D-bymodellen bidrage til en screening af 
solcellepotentialet for konkrete områder – 
både eksisterende og planlagte.

I projektet er solindstrålingen beregnet på 
samtlige bygninger i Aarhus Kommune i form af 
et ’heatmap’ på hver bygningsfl ade, se fi gur 1. I 
praksis kan der være en række forhindringer for 
en konkret placering af solcelleanlæg (høje træer, 
skråvinduer, udsugningsanlæg og anden teknik), 
så beregningen skal alene betragtes som en 
screening, hvor man efterfølgende må undersøge 
den påtænkte bygning nærmere for eventuelle 
forhindringer.

AF MARIANNE KNUDSEN, SDFE, OG PETER SCHACK MADSEN, AARHUS KOMMUNE

4

Pilotprojekt om 
3D-bymodellering – 
et kig ind i fremtidens 
grunddata?
Har 3D-bymodeller grunddatapotentiale? Det prøver Styrelsen for 
Dataforsyning og Eff ektivisering (SDFE) og Aarhus Kommune i 
fællesskab at fi nde ud af. Gennem et udviklingsprojekt får Aarhus 
Kommune belyst potentialerne ved at kunne trække på en fælles-
off entlig ajourført 3D-bymodel samtidig med, at SDFE får viden 
om hvilke kommunale anvendelser, der skal understøttes.
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ESRI’S 
OPEN VISION
Esri bidrager løbende 
økonomisk og teknisk til 
udviklingen af Open Source 
og åbne standarder

WWW.GEOINFO.DK

Fire gode grunde til at arbejde med Esri’s Open Vision

Udvikler-APIer
Som udvikler kan du 

udnytte Esris 
avancerede API’er og 

SDK’er i dine egne 
applikationer.

Open Data
ArcGIS arbejder direkte 
med de mest populære 

geodatakilder og 
implementerer bredt 

åbne standardformater.

Standarder og 
specifikationer

Esri deltager i OGC og 
eksempelvis er shape-
filen og indekserede 

3D-scenelag-formaterne 
i dag Open Source.

Open Source
Der er udviklet over 
500 Open Source-

projekter på GitHub.

We realize that good ideas come from many places, and we are excited to see how 
ArcGIS users can customize and share their projects with open source software.
Jack Dangermond, Esri President

20
APRIL

WEBINAR
Ruteberegning og kørsels-
optimering med GIS

07
JUNI

WEBINAR
3D visualisering- og 
analysemuligheder med ArcGIS

28
APRIL

TORSDAGS TECH TALK
Dialog om nyheder fra Esri,  
tips og tricks fra supporten 
og dine spørgsmål

3D-bymodellen skal bygge på eksisterende frie 
geografi ske grunddata. Den vil dermed være 
mulig at skalere til hele landet. Der er fokus på at 
udfordre teknologien og at undersøge hvor langt, 
man kan komme med fuldautomatiske processer 
med begrænset arbejdsindsats. Med andre ord 
handler projektet om at skabe stor merværdi af 
grunddata med mindst mulig indsats.

Fokus på fuldautomatiske processer og 
ajourføring
I pilotprojektet er der lavet en fuldautomatisk 
3D-bymodel for hele Aarhus Kommune. Til formålet 
er anvendt programmellet BRec (BuildingRecon-
struction). Modellen er udviklet i CityGML 2, LOD2 
(LOD = Level of Detail, LOD2 indeholder basale 
tagfl ader). Den er baseret på Danmarks Højde-
model og GeoDanmark-objekter. BRec indeholder 
et bibliotek med standardtage, som anvendes efter 
bedste match med punktskyen. Arkitekttegnede 
bygninger og gamle bygninger med mange 
krumme lurer vil naturligvis fejle gennem denne 
automatiske bygningsdannelse. En del af udviklings-
projektet handler derfor om at undersøge, hvordan 
der kan opnås en højere træfsikkerhed bl.a. ved at 
inkorporere anden relevant programmel til fuld-
automatisk bygningsgenerering.

3D-forvaltningssystemet er designet således, 
at data fra de underliggende geodatabaser indgår 
i produktionen af 3D-bymodellen. Ændringer i disse 
(GeoDanmark og Danmarks Højdemodel) bliver 
løbende afspejlet i 3D-bygningsdannelsen, hvilket 
overkommelige og realistiske rutiner skal sørge for. 

I forbindelse med klimasikring og planlægning er den 
nationale terrænmodel relevant i forbindelse med 
vandstandsstigninger. I kombination med 3D-by-
modellen er det muligt at visualisere hvilke bygning-
er, der rammes ved konkrete vandstandsstigninger. 
Der er desuden gode perspektiver ved at anvende 
Machine Learning på 3D-bymodellen til udpegning af 
portåbninger og øvrige ’huller’ i og under bygninger-
ne. Det vil give mulighed for en bedre simulering af, 
hvor vandet rent faktisk løber hen.

Et værdifuldt samarbejde
Aarhus Kommune har allerede en 3D-bymodel, 
der indeholder høj detaljeringsgrad for midtbyen 
(bykernen) og lavere detaljeringsgrad for den reste-
rende del af kommunen. Projektet har derfor fokus 
på at skabe en grundlæggende 3D-bymodel for 
hele kommunen, som løbende kan ajourføres.

For SDFE ligger styrken ved samarbejdet i at 
komme helt tæt på kommunernes anvendelses-
behov. Derved fås en større viden om, hvad en 
evt. fremtidig nationalt dækkende 3D-bymodel 
skal understøtte. SDFE har desuden som statslig 
kort- og geodatamyndighed en naturlig interesse i 
at udvikle kortprodukter og geodata i takt med de 
teknologiske muligheder, så de fællesoff entlige 
løsninger bedst muligt understøtter behovene.

Pilotprojektet skal vise, om der er efterspørgsel 
efter udvikling og vedligehold af en landsdækkende 
3D-bymodel. Den overordnede arkitektur er 
således tegnet med henblik på, at systemet både 
er kosteff ektivt, troværdigt og ajourført.

Figur 1. Solcelleanalyse foretaget for hele Aarhus Kommune. Her ses et konkret område, hvor de røde overfl ader giver størst indstråling pr. 
m2, og de blå mindst. Væsentligt for denne use case er det, at screening af et større område for et muligt solcellepotentiale vil være fi n at 
basere på en LOD2-model.

4
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Revideret

En væsentlig komponent sikrer desuden, at bygninger 
fra den automatiserede 3D-produktion og evt. 
manuelt/eksternt dannede 3D-bygninger valideres.

Forvaltningssystemet er desuden designet så fl ek-
sibelt, at det vil være muligt at inkorporere eksternt 
skabte bygninger, hvilket fx er relevant, hvis en 
kommune som eksempelvis Aarhus besidder en 
model med højere detaljeringsgrad for et bestemt 
byområde. Det vil sige, at den triggerbaserede 
ajourføring også kan initieres af eksterne hændelser, 
fx intelligent anvendelse af digitale byggesager med 
BBR-data (antal etager og tagform).

Et væsentligt formål er således at undersøge, om 
to forskellige 3D-bymodeller (fotogrammetrisk og 
automatisk/semiautomatisk) kan eksistere side om 
side i samme forvaltningssystem, og det ser indtil 
videre ud til at fungere uproblematisk.

Gode indsigter er opnået indtil videre
De foreløbige erfaringer viser, at det er udfordren-
de at skabe en fuldautomatisk 3D-bymodel af høj 
kvalitet. Der sker dog kontinuerlige forbedringer i 
projektet. Der er netop nyberegnet en model 
baseret på nye LiDAR-data (2021), der har væsent -
lig bedre nøjagtighed end tidligere modeller.

Der kan samtidig spores en højere grad af systema-
tik i fejlene, hvor særligt to problematikker springer 
i øjnene. Fejlbehæftet klassifi cering af punktskyen 
visse steder forårsager, at trækroner, der overlap-
per en GeoDanmark-bygning, kommer til at indgå i 
beregning af tagfl ade. Det fremgår tydeligt visuelt i 
3D-bymodellen i form af eksempelvis meget høje 
ensidige taghældninger, hvorfor visuel kontrol af 
modellen kan anvendes til ændringsudpegning og 
efterfølgende forbedring af punktskyen.

Den anden problematik vedrører ukorrekt 
generering af tagfl ader, hvor der eksisterer store 
forskelle eller spring i tagkonstruktionen inden 
for samme GeoDanmark-bygningsobjekt. 
Problemet kan minimeres ved at inddele 
Geo Danmark-objekterne i mindre dele, således 
at hver del er mere homogen. I projektet 
arbejdes der videre med at inddele objekter ved 
brug af ’tagdele linjer’. På langt sigt vil man 
kunne forestille sig, at tagdelelinjerne vil være 
en option i Geo Danmark-kortlægningen på lige 
fod med andre objekttyper som eksempelvis 
bygningsadskillelseslinjer.

Vejen til en landsdækkende 3D-bymodel
I projektet indsamles erfaringer med, hvordan 
kvaliteten kan måles objektivt, og mindst lige så 
vigtigt er det hvilke krav, der overhovedet er til 
kvalitet.

Pilotprojektet er 1/3 igennem projektperioden, og 
der tegner sig nogle gode perspektiver, som der 
arbejdes videre med de kommende år. Der vil 
være særligt fokus på udvikling af den auto -
ma tiske produktion, processerne for ajourføring 
samt den praktiske kommunale anvendelse. 
Erfaringen er, at det er meget givtigt at arbejde 
sammen kommune og stat, idet forskellige 
kompetencer og indfaldsvinkler supplerer 
hinanden godt. For håbentlig kan projektet vise 
vejen til skabelse af en rationel og omkostnings-
eff ektiv landsdækkende 3D-bymodel, som vil 
være relevant for landets øvrige kommuner.

Udsnit af modellen kan ses her: https://sdfe.
virtualcitymap.de. Eksemplet er med teksturerede 
bygninger. Det er dog ikke en del af projektet indtil 
videre.

Vejledning i 3D-bymodeller

Vidste du, at Geoforums 3D-udvalg i 2011 udarbejdede en vejledning i 3D-bymodeller?

Selvom vejledningen således er mere end 10 år gammel nu, så lever den fortsat op til formålet, 
da vejledningen er tænkt som inspiration og støtte til personer og institutioner i Geoforums medlems  -
kreds, der står overfor anskaff else af en 3D-bymodel eller har en sådan anskaff else under overvejelse. 

Vejledningen giver et overordnet indblik i begrebsdefi nition, modeltyper, mv. og indeholder eksempler 
på en lang række anvendelsesmuligheder.

Du fi nder vejledningen på: https://geoforum.dk/3D-bymodeller.

God læselyst!
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værktøj til den brede befolkning og faggrupper, 
som ikke normalt arbejder med abstrakte skitser.

Objektbaserede 3D-bymodeller
Geometrien i 3D-bymodeller kan eventuelt være 
opdelt i objekter, hvor hvert enkelt objekt kan 
kobles 1-1 til GeoDanmarks bygningstema eller 
BBR. På denne måde er det muligt at tilknytte en 
række attributter til den enkelte 3D-bygning. En 
sådan model kaldes ofte objektbaseret. Andre 
modeller er opbygget af ustruktureret geometri, 
som egner sig udmærket til ren visualisering. For 
nogle typer analyser og forvaltningsopgaver er det 
dog nødvendigt at tillægge geometrien en betyd-
ning, hvilket er lettest med en objektbaseret 
model.

Teksturering med skråfoto kan udføres uanset, 
om modellen er objektbaseret eller ej.

Eksempel fra Vejle Kommune
Vi har udviklet en softwareprototype til automatisk 
teksturering af 3D-bymodeller med skråfoto. I korte 
træk går metoden ud på at finde det skråfoto, hvor 
hver enkelt 3D-flade er mest synlig. Herefter klippes 

Flere kommuner råder i dag over 3D-bymodeller, 
som rummer potentiale for en række anvendelser. 
Et godt eksempel er visuel formidling ved planlæg-
ning af nye byggerier, hvor interaktive visualiseringer 
kan være et værktøj til beslutningsstøtte og borger-
inddragelse. Endvidere kan 3D-bymodeller udnyttes 
til tredimensionelle analyser af lys- og skyggeforhold, 
sigtelinjer og forskellige typer simuleringer.

I denne artikel ser vi nærmere på, hvordan vi med 
de frie og landsdækkende skråfoto kan tilføre 
modellerne et realistisk udseende.

Teksturering med skråfoto
Processen med brug af skråfoto til at påklistre 
modellerne realistiske billeder af facader og 
tagflader kaldes teksturering. Den kan udføres 
fuldautomatisk, såfremt man har en georefereret 
3D-bymodel og skråfoto med tilhørende kamera-
parametre.
 
Illustration 1 viser forskellen mellem en basal 
3D-bymodel og den teksturerede version. Vi 
forventer, at det mere naturtro visuelle udtryk kan 
gøre modellen mere anvendelig som formidlings-

3D-bymodeller og frie 
skråfoto

AF THOMAS KIM KJELDSEN, ALEXANDRA INSTITUTTET

3D-bymodeller består som udgangspunkt af en samling geometri-
ske objekter uden information om bygningernes visuelle udseende. 
Med udgivelsen af frie og landsdækkende skråfoto er det imidler-
tid blevet muligt at påklistre modellerne realistiske billeder af 
 facader og tagflader.

Illustration 1. 3D bymodel af Vejle midtby før og efter teksturering med skråfoto.

4
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fladernes pixels ud fra skråfoto ved hjælp af 
kameraparametrene. Udklippene samles i en 
separat billedfil, som kaldes et texture atlas.

Som eksempel har vi anvendt metoden på en 
objektbaseret 3D-bymodel fra Vejle Kommune i 
CityGML-format. Skråfoto fra 2021 og tilhørende 
kameraparametre er hentet fra Dataforsyningens 
ftp-server. Den teksturerede model bevarer de 
originale objektegenskaber og er igen eksporteret 
i CityGML. Model og teksturer kan også indlæses i 
en geospatial database som 3D City DB, hvor der 
kan foretages sædvanlige spatiale eller attribut-
forespørgsler.

3D webvisualisering
CityGML er imidlertid ikke optimeret til online 
webbaseret 3D visualisering af meget store 
 modeller. Til dette formål har vi brugt OGC-
standard formatet 3D Tiles, som er designet til at 
streame massive mængder 3D geometri og 
teksturer i et kompakt binært format. Formatet 
understøtter også objektbaserede modeller med 
attributter som vist i illustration 2.

Til visualiseringen er der udviklet en 3D webappli-
kation, som kombinerer 3D Tiles med GeoDanmark 
ortofoto og terræn fra Danmarks Højdemodel.

3D Tiles er i øvrigt også understøttet i open source 
visualiserings-engines som Cesium og deck.gl.

Forbedringspotentiale
Vi har observeret, at skråfoto-kameraparametrene 
ikke altid er helt præcise, hvilket kan lede til en 
afvigelse på op til nogle meter mellem geometri og 
billede. Man vil derfor opleve, at teksturens kanter 
ikke altid passer præcist med bygningernes hjørner 
og tagkanter. Der vil også opstå lignende fejl, hvis 

3D-bymodellen ikke er opbygget nøjagtigt eller ikke 
er ajourført samtidig med skråfotoflyvningen.

Den nuværende version tager ikke hensyn til 
skyggende elementer som træer eller bygninger 
mellem skråfotokameraposition og facade. I disse 
tilfælde vil et træ fx se ud til at være klistret 
direkte på facaden. Dette kan til en vis grad 
forbedres ved at udvælge skråfoto baseret på 
sigtelinjeanalyser mod en overflademodel, som 
indeholder vegetation.

De aktuelle skråfoto er optaget med en pixel-
størrelse på jordoverfladen på ca. 10 cm x 10 
cm, hvilket sætter en begrænsning på detal je-
rings graden af den teksturerede model. Vi 
vurderer, at kvaliteten er udmærket til overbliks-
billeder over mindre bydele, men at opløsningen 
nok ikke er helt tilstrækkelig til anvendelse i 
gadeplan.

Værdiforøgelse af 3D-bymodeller
På trods af mindre fejl i den automatiske tekstu-
rering kan det ekstra lag af realisme forhåbentligt 
øge værdien af 3D-bymodeller, specielt inden for 
visuel formidling. På længere sigt kan man 
forestille sig et potentiale i at berige objekt-
baserede modeller med data afledt af tekstu  re-
ringen som bygningsmateriale, antal vinduer, 
altaner, solceller, osv.

De store fordele ved at teksturere med skråfoto 
er, at billederne er frit tilgængelige, og at de kan 
anvendes på 3D-bymodeller overalt i landet med 
en ensartet kvalitet. Har man allerede en 3D- 
bymodel, er der ikke behov for at indkøbe speciel 
dataopsamling til teksturering. Al billedmateriale 
ligger allerede frit tilgængeligt, og venter bare på 
at blive taget i brug.

Illustration 2. Bygningsobjekter i 
3D Tiles kan kobles med attributter 
fra GeoDanmarks bygningstema. 
3D-bymodel for Vejle.
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Onlineviseren, OpenCities™ Planner, gør det 
muligt at navigere rundt i en 3D-model af hele 
Horsens Kommune, se kommende projekters 
indvirkning på et område, se nærmere på udvalgte 
views eller lave skyggeberegninger.

Oversigt over projekter og kommende lokalplaner 
inden for et område i Horsens.

Formål med Horsens Kommunes 3D-bymodel
3D-bymodellen har til formål at forbedre grundla-
get for løsning og visualisering af en række af 
kommunens projekter og opgaver, før de realise-
res. Vi bruger modellen konkret til visualisering af 
byggeprojekters påvirkning af by og land, fx i 
forbindelse med let rumlig forståelse og kommu-
nikation med politikere og borgere, skyggebereg-
ning, grundlag til synlighedsanalyser og volumen-
studier, grundlag til fotomatch og visualiseringer, 

projektudvikling og konkurrence-materiale, samt 
visning af alternativer ved lokalplanlægning.

3D skal være enkelt både for dem, der skal se det, og 
for dem, der skal administrere det. Med 3D-bymo-
dellen er det muligt at skabe et billede af, hvordan 
planlagte byggerier vil kunne påvirke de fysiske 
omgivelser. Væsentlige forslag til lokal planer og 
andre lignende planer vil fremgå af modellen. Som 
borger i Horsens Kommune og måske som nabo til 
et kommende projekt, kan modellen bruges til at se 
skygge og andre visuelle påvirkninger af forslag til 
nye bygninger og tekniske anlæg.

Hvilke 3D-data bliver vist?
3D-bymodellen fremstår som en volumenmodel, 
der består af retvisende mål på baggrund af 
diverse tilgængelige data på alt fra terræn til 
bygninger. Bygninger fremstår som lukkede 
bygninger med tagformer, hvilket kan bruges til  

3D skal være tilgængeligt for så mange som muligt. Derfor har 
Horsens Kommune valgt at fremstille en 3D-bymodel for hele 
 kommunen i en online-visning, så det er muligt for kommunens 
borgere at se modellen uden først at skulle installere programmer.

3D for planlæggere, 
rådgivere, politikere 
og borgere

AF RASMUS SIMONSEN, PLAN OG BY, HORSENS KOMMUNE

Oversigt over projekter og kommende lokalplaner inden for et område i Horsens.

4
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Sådan får du adgang til 3D-modellen
Der er to muligheder for at se 3D-bymodellen. 
Den ene mulighed er online, hvor vores 3D-by-
model er tilgængelig via OpenCities™ Planner, og 
kan ses i en browser, se: https://eu.opencities-
planner.bentley.com/niras/horsenskommune3d-
model.

Visningen af 3D-bymodellen er afhængig af din 
computer og internethastighed, og der kan derfor 
forekomme varieret ventetid på visningen.

Onlineværktøjet gør det muligt at se og navigere 
rundt i en 3D-model uden at skulle downloade 
eller installere programmer.

at lave volumenstudier og til at se projekter i de 
eksisterende omgivelser.

Horsens Kommunes 3D-bymodel består af 
terræn, bygninger, teknik, skovpolygoner og 
primære farver på bygninger. Derudover vises 
enkeltstående træer i udvalgte områder af 
kommunen. Alle data er med til at give et 
billede af hvad, der påvirker landskabet og 
byen.

Det er på Horsens Kommunes hjemmeside muligt 
præcist at se hvilke data, der fremstilles i model-
len, grundlaget for de forskellige dele af 3D- 
bymodellen, og hvornår data er fra.
 

3D-data vist i Horsens Kommunes 3D-bymodel.

Adgang til 3D-data fra Horsens Kommunes hjemmeside.
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Den anden mulighed er at downloade data i 
dwg- eller skp-format via opendata.dk (https://
www.opendata.dk/horsens-kommune/3d-bymo-
del-horsens-kommune), hvorefter data kan 
bearbejdes i 3D-programmer. Data er opdelt efter 
de nationale 10 km tiles, så det er til at arbejde 
med for alle – lige fra nysgerrige studerende til 
professionelle rådgivere.

Hvordan holder vi modellen ajour?
De nuværende data er fra, da 3D-bymodellen 
senest er blevet ajourført. Det vil sige, at fx 
bygninger skal være opført og færdigmeldt i BBR 
på daværende tidspunkt for at fremgå af model-
len. Nyere projekter vil ikke fremgå af data, der 
kan downloades.

Horsens Kommune tilkøber ajourføring af data 
ved rådgivere, så vi opnår en ensartet kvalitet og 
administrativt sparer tid på at ajourføre data. Det 
er svært at følge med byudviklingen, og det er ikke 
nok at afvente ajourføring. Horsens Kommune 
beder derfor bygherrer og rådgivere om at levere 
3D-data til modellen, når de har et projekt. I Plan 
og By uploades 3D-projekterne derefter i vores 
onlinevisning, så politikere og borgere har mulig-
hed for se byggeriets påvirkning på land og i by, 
inden byggeriet vedtages.

3D i høring af planer
I vores onlinevisning fremstilles relevante lokal-
plansforslag, og det er tydeliggjort hvilke projekter, 
der er i forslag. Når vi sender en høring ud til 

borgerne i Horsens, så sender vi også et link med 
til 3D-visningen. Her kan interesserede se projek-
tet i 3D, selv navigere rundt i 3D-bymodellen, 
foretage skyggeanalyser, samt se visuelle påvirk-
ninger af eget hjem.

Derudover får borgerne en anden mulighed end 
visualiseringer og stillbilleder til at kunne se de 
visuelle påvirkninger og komme med et hørings-
svar på baggrund af det.

3D til politisk behandling
Det er i 3D-bymodellen muligt at lave alternative 
løsninger, vise højder og se visuel påvirkning ved 
et nyt byggeri. Her kan det ses, om det overord-
nede arkitektoniske formsprog indpasser sig i det 
eksisterende område. Det gælder både i det åbne 
land og i byen.

Når Plan og By indstiller et forslag til en lokalplan 
til politisk behandling, sender vi et link med til 
3D-visningen. Politikerne har så mulighed for at se 
projektet i 3D. I forslaget opsætter vi views, så det 
er let at navigere rundt, og det vil også være muligt 
at vise alternativer, fx om et byggeri er i 4 eller 5 
etager. 3D-bymodellen kan være med til at danne 
grundlag for en politisk beslutning, ligesom vi i 
planafdelingen benytter det som værktøj til at 
kunne vurdere et projekt.

Læs mere om Horsens Kommunes 3D-data og 
3D-bymodel af hele kommunen på: https://
horsens.dk/Bolig/Planer/3D.

Mulighed for at se kommende lokalplaner, fastsætte views, skyggepåvirkninger og meget mere.
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AF ANDERS HERMUND, DET KONGELIGE AKADEMI

bacheloruddannelsen såsom 3D modellering og 
skitsering, hvor der skitseres ved hjælp af 3D 
software såsom SketchUp og Rhinoceros. Der 
udarbejdes dagslysrenderinger og laves tegnings-
udtræk fra 3D-modellen. Kurset følges op af Lys og 
Materialer, hvor der arbejdes med lyssætning og 
materialeegenskaber samt rendering i 3D software.

Der undervises derudover i mindre moduler i Revit 
Architecture, som er et 3D modelleringsprogram, 
og i QGIS, som introducerer de studerende til 
GIS-software, der relativt enkelt henter danske 
geodata fra Datafordeleren og Dataforsyningen, 
og samler det til kort, der kan efterbearbejdes 
eller bruges til at strukturere og analysere geore-
fereret data. Dette bruges ofte til at lave kort til 
brug for studieprojekterne. Der introduceres også 
til CNC, 3D print, scan og laserskæring gennem 
digitalt fabrikationsforløb med en tæt tilknytning 
til skolens værksteder.

På arkitektuddannelsen i København har der siden 
1970’erne været anvendt digitale værktøjer som et 
led i undervisningen. Dengang var det med brug af 
det selvudviklede software, Monster, der via en 
enkelt fjernterminal, og efter omstændelige 
manuelle indtastninger af koordinater, kunne 
udregne digitale trådnetmodeller, der efterfølgen-
de blev printet ud på papir og eftersendt med 
snailmail fra Polyteknisk Læreanstalt… Meget har 
ændret sig siden den gang.

3D i undervisning
I dag undervises der fra første år i digitale værktøjer 
til udvikling og repræsentation af arkitektur- og 
designprojekter. Der er flere obligatoriske kurser på 

Der er ingen tvivl om, at computerskabte modeller er blevet en 
væsentlig del af arkitektens arbejdsredskaber både til visualisering 
af visioner og idéer, men også i høj grad til simulering, idégenerering 
og udvikling af projekter. En meget stor del af forskningen og under-
visningen på Det Kongelige Akademi Arkitektur er bundet sammen 
via digitale 3D-modeller på den ene eller anden måde.

3D på Det Kongelige 
Akademi – Arkitektur

Undervisning: Eksempel på studerendes arbejde – digital 
visualisering.

Undervisning: Eksempel på studerendes arbejde – rendering/
visualisering.

Undervisning: Eksempel på studerendes arbejde – rendering/visualisering.



GEOFORUM • APRIL 2022 15

Forskningsprojekt om digitale modeller
I forskningsøjemed er de digitale 3D-modeller 
ofte et medie eller et redskab, der er involveret. 
Der er dog også forskning, der mere eller mindre 
direkte undersøger 3D-modellens potentialer for 
arkitekter. Building Information Modelling, eller 
BIM, blev i 2011 udfoldet i mit eget Ph.d.-projekt 
om anvendt 3D-modellering og parametrisk 
formgivning, der siden har dannet grobund for 
forskningsprojektet, Virtual Scenario Responder 
(VSR). Herigennem har vi i de seneste seks år 
undersøgt anvendelsen af virtual reality (VR) for 
arkitekter og som dialogværktøj i arkitektoniske 
projekter. Ved brug af VR i en game-engine samt 
ved anvendelsen af eye-tracking og hjernescan-
ning undersøges mulighederne for at opnå bedre 
kvalitet af arkitektur og universelt design.

VSR-systemet udgør således en grænseflade, der 
gør det muligt at bruge computerbaserede digitale 
3D-modeller i VR som et led i den lange tradition 
for repræsentationsmodeller i arkitektonisk 
formgivning. Brugen af VR kan generere en 
fornemmelse af at være til stede i et endnu ikke 
opført arkitektonisk rum. En rumlig fornemmelse, 
der ikke kan formidles til fremtidige brugere på 
samme måde gennem mere traditionelle repræ-
sentationsmidler. Systemet registrerer automatisk 
brugeradfærd og fungerer som grundlag for 
feedback i rapportform, eller gennem dialog om 
faktiske arkitektoniske projekter.

Virtual reality og neurologi
I den seneste fase af VSR-projektet har vi i februar 
2022 undersøgt hvor tæt på virkeligheden, man 
kan komme ved brug af digitale modeller i VR. 

Undervisning: Eksempel på studerendes arbejde – Rhino digital model.

VSR forskning: Virkeligheden - dagslys stoleopsætning, trapperum, 
alternativ lyssætning.

VSR forskning: Virkelighed, hjernescanning.

VSR forskning: Vr model - dagslys stoleopsætning.4



Det første rum var et auditorium med dagslys 
og stoleopsætning. Det andet rum var et 
trapperum, og det tredje rum var et auditorium 
med en særlig belysning. Undervejs blev de 
studerende bedt om at svare på en række 
spørgsmål samt at løse små opgaver såsom at 
læse en tekst og forholde sig til et maleri på 
væggen. Turen blev, udover et benchmark i de 
virkelige rum, gennemført i tre forskellige 
digitale VR-modeller, henholdsvis en laserscan-
ning, en lavt detaljeret model og en højt 
detaljeret model.

Målet med undersøgelsen er at kunne sam-
menligne oplevelsen af de tre forskellige 
digitale modeller med virkelighedens rum. 
Hvad der sker i hjernen, når man oplever en 
specifi k arkitek tonisk atmosfære, vil kunne sige 
noget om hvorvidt, det pågældende rum 
opleves som for eksempel behageligt, spæn-
dende, overvældende eller det modsatte. Dette 
kan således slutteligt sammenholdes med den 
samme oplevelse simuleret i VR i forskellige 
detaljeringsniveauer.

På den måde bliver det forhåbentligt tydeligere 
hvordan og i hvilken grad, de forskellige digitale 
modeller kan bruges i arkitektfagligt arbejde og 
som repræsentation af virkelighedens arkitek-
toniske rum. Forventningen er, at 3D-modeller i 
VR bedre vil kunne målrettes det, de er gode til. 
Projektet er i øjeblikket under udvikling med 
henblik på en bredere implementering i bygge-
branchen i samarbejde med BUILD.

Revideret

I et studie, der er foretaget i samarbejde med 
neurologer, undersøger vi i hvilken udstrækning, 
forskellige niveauer af detaljeringsgrad i et 
arkitektonisk virtuelt miljø skaber den samme 
adfærd og neuroaktivitet som virkelighedens 
arkitektoniske rum. Selve studiet, der netop nu er 
ved at blive analyseret, var baseret på en sammen-
ligning af hjernescanninger af studerende, der gik 
en kort tur gennem tre forskellige arkitektoniske 
situationer. 

VSR forskning: VR model - alternativ lyssætning.

VSR forskning: VR laserscanning.

VSR forskning: VR laserscanning med eye tracking heatmap.
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VSR-forskningsprojektet er støttet af 
 Bevica Fonden, Grundejernes Investe-
ringsfond,  Lokale og Anlægsfonden og 
Dreyers Fond. 

Læs mere om projektet: https://kglaka-
demi.dk/virtual-scenario-responder
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Udfordringer med datakvaliteten
En ting er dog helt sikkert: Hovedparten af de 
eksisterende underjordiske geodata er af for ringe 
datakvalitet til at kunne anvendes som fundament 
for en digital tvilling – især de data, som beskriver 
ledninger og forsyningsnetværk. Derfor er målet 
at udskifte forældede og fejlagtige traditionelle 2D 
ledningsoplysninger (alt fra pdf-tegninger til 
klassisk 2D GIS vektordata) med et nyere, pålide-
ligt og nøjagtigt ”3D-kort” (som projektet selv 
kalder det) af Singapores underjordiske ledninger 
og andre infrastrukturanlæg.

Udfordringerne understreges tydeligt i projektets 
seneste rapportudgivelse2 , hvor de skriver, at: ”… 
stort set alle aktører er klar over, at meget af den 
tilgængelige information er upålidelig, og at dette 
gentagne gange har ført til tab af tid og penge.” 

Pålidelige 3D ledningsdata er derfor afgørende 
for at sikre en effektiv planlægning, administra-
tion og drift af det underjordiske rum. Desuden 
vil det medvirke til at forebygge antallet af 
grave skader og gøre arbejdspladsen mere sikker 
for anlægsarbejderne. Projektets målsætning er 
derfor at etablere en 3D-geodatabase, der 
kontinuerligt indsamler data fra alle underjor-
diske forsyningsselskaber i Singapore. Det 
forventes samtidig, at der sker en kontinuerlig 
forbedring af datakvaliteten. Endelig vurderes 
indsatsen at understøtte en bedre arealanven-
delse – eller nærmere rumanvendelse – både 
over og i Singapores undergrund.

Singapore er et land og en tæt bebygget storby i et 
og samme område, hvor manglen på plads vokser 
i takt med den konstante byudvikling. Historisk set 
har Singapore haft stor succes med at håndtere 
denne udfordring, men nu leder de efter nye og 
mere digitale løsninger for at imødekomme 
Singapores stadigt voksende udfordringer.

Derfor er Singapore i øjeblikket i gang med 
strategiske initiativer for at udnytte arealerne over 
jorden bedre, hvorfor en effektiv udnyttelse af det 
underjordiske ”rum” til fremtidig udvikling af den 
tekniske infrastruktur bliver stadig vigtigere.

En digital tvilling under overfladen
Hovedinitiativet hedder Digital Underground (DU), 
og det er et forskning-til-anvendelse-projekt i 
Singapore1. Det overordnede mål er at opbygge 
og tilgængeliggøre en såkaldt digital tvilling af alt, 
hvad der befinder sig under overfladen. Det 
betyder, at planlæggere, lods- og ledningsejere, 
graveaktører og mange andre interessenter vil få 
adgang til flere og bedre ledningsinformationer.

Hvad er så definitionen på en digital tvilling, kan 
man spørge? Det er et begreb, som bliver anvendt 
meget for tiden i forbindelse med digital trans-
formation, og et delmål i projektet er også selv at 
blive klogere på, hvordan en underjordisk digital 
tvilling skal designes, opbygges og vedligeholdes 
for at kunne leve op til kravene om en 1:1 digital 
repræsentation af den virkelige undergrund i 
Singapore så tæt på realtid som muligt.

  

Singapores rejse mod 
en digital underjordisk 
tvilling

AF LASSE H. HANSEN, IT34 A/S, OG LARS BODUM, AALBORG UNIVERSITET 

Til inspiration fra det store udland skal vi i denne artikel til 
Singapore for at følge landets rejse mod en nøjagtig og pålidelig 
digital tvilling af deres underjordiske infrastruktur, kaldet: 
Digital Underground.

1 Digital Undergrounds hjemmeside, se: https://sec.ethz.ch/research/digital-underground

2 Fase 2 rapportudgivelse, Digital Underground: Imagining a digitally enabled future, se: https://ethz.ch/content/dam/ethz/
special-interest/dual/sec-dam/documents/DU2-Imagining-A-Digitally-Enabled-Future.pdf 

4
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Mere end et traditionelt forskningsprojekt
DU-projektet er søsat af Singapore Land Authority 
i 2017, der sammen med vidensinstitutionen 
Singapore-ETH-Centre – støttet af ETH Zürich i 
Schweiz – er tovholder på projektet. Projektgrup-
pen arbejder tæt sammen med både Singapore og 
Zürichs by- og landudviklingsforvaltninger, så 
begge byer kan drage fordel af resultaterne af 
forskning i underjordiske opmålingsteknologier og 
avancerede datamodelleringsteknikker. Det tætte 
samarbejde er især vigtigt, når projektet skal gå 
fra en undersøgelses- og udviklingsfase til en 
implementerings- og anvendelsesfase.

Første fase i DU blev brugt på at udvikle en plan 
(roadmap) for en sammenhængende national 
opmålings- og kortlægningsstrategi af underjordi-
ske ledninger. En stor del af arbejdet gik ud på at 
lave en grundig gennemgang af nuværende og 
tilgængelige underjordiske opmålingsteknologier, 
kortlagt og afprøvet. Det var traditionelle opmå-
lingsmetoder (vektormeter og GNSS-opmåling), 
terrestrisk laserscanning, fotogrammetri, 3D 
jordradar, RFID-markører og gyroskopisk opmåling.

En række pilotundersøgelser blev gennemført for at 
evaluere gennemførligheden af de forskellige 
teknikker i Singapore. Især blev anvendelse af den 
nyeste state-of-the-art jordradar afprøvet i fuld 
skala. Det blev undersøgt, hvorvidt det var renta-
belt at udføre en underjordisk 3D scanning af alle 
Singapores gader. Selvom jordradarteknologien er 
imponerende på mange måder, så blev konklusio-
nen dog hurtigt, at omkostningerne forbundet med 
at omdanne de rå radargraf-data til en brugbar 3D 
geometri var for høje. Derimod blev anbefalingen, 
at enhver mulighed for at opmåle ledninger, når de 
er i åben grav, bør udnyttes.

Grundlaget for digital tvilling etableres
I anden fase, som netop er afsluttet, har projekt-

gruppen arbejdet på at etablere grundlaget for en 
pålidelig digital tvilling samt at opbygge et bære-
dygtigt økosystem for ledningsopmåling og - regi-
strering, der kan understøtte dette. Resultatet er 
fem indsatsområder, der skal hjælpe Singapore 
med at føre sine planer for en 3D kortlægning af 
undergrunden ud i livet:

1 Datastyring
Et forslag til en ny datastyringsramme for forsy-
ningsvirksomheder, der beskriver roller og ansvar, 
nøgleaktiviteter samt en overordnet datastyrings-
arkitektur, der sigter mod at forbedre datakvalite-
ten og datatilgængeligheden.

2 Dataindsamling 
Anbefalinger for udvidelsen af Singapores stan-
darder for ledningsopmåling og -registrering som 
et centralt reguleringsinstrument, der beskriver 
nye dataindsamlingsscenarier, -teknologier og et 
fælles dataafleveringsformat.

3 Datahåndtering
Specifikationer for og en prototype i form af en 
digital platform, der fungerer som en teknologisk 
løsning for datakvalitetsstyring, og samtidig 
eta  blerer et fælles indsendelsespunkt og værk tøjer 
til kvalitetskontrol og konsolidering af alle data ved 
samtlige underjordiske forsyningsselskaber i 
Singapore.

4 Kapacitet
Et rammeværktøj og en træningsbehovsanalyse 
for at understøtte udviklingen af nødvendige 
færdigheder og kompetencer hos de forskellige 
fagfolk, som økosystemet er afhængigt af.

5 Faggrupper 
Etablering af faggrupper til lettere at kunne 
vidensdele, forbedre praksis og onboarde 
fagfolk.
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Udforskning af hurtige opmålingsteknikker
Anden fase fulgte også op på de erfaringer, man fik 
fra første fase. Bl.a. har projektgruppen udforsket 
anvendelsen af fotogrammetri og laserscanning som 
hurtige opmålingsteknikker til at dokumentere åbne 
anlægshuller. Det gør man for bedst muligt at 
udnytte det snævre tidsvindue, hvor forsyningsled-
ninger er synlige og dermed let tilgængelige for 
opmåling. Modsat testen af jordradar har denne 
opmålingsteknik været langt mindre ressourcekræ-
vende, og er dermed blevet taget godt imod af de 
opmålingsansvarlige i marken.

Forbedring af datakvaliteten
Den største udfordring med eksisterende underjordi-
ske ledningsdata, der normalt er lagret i ledningsejer-
nes GIS, er, at data ofte er unøjagtige, forældede eller 
simpelthen mangler. Et nøglespørgsmål for enhver 
virksomhed eller myndighed, der forsøger at skabe en 
underjordisk digital tvilling, er, om man kan stole på 
upålidelige data fra ledningsejernes dokumentation. 
Alternativet er at oprette en ny database med højere 
nøjagtighed med nye ledningsdata, fx fra nyere 
opmålte ledningsregistreringer.

I DU-projektet har man foreslået en tilgang, der 
kræver, at alle data skal igennem en datakvalitet-
stest, som består af et sæt kvalitetsregler, der er 
defineret af den nye datastyringsramme. Datakvali-
tetsplatformen er således designet til at forbedre 
datakvaliteten samt at etablere en autoritativ 
datakilde til pålidelige data.

Det vil sige, at alle ældre data sammenholdes med 
nye data, fx fra nye jordradarscanninger eller nøjag-
tige opmålinger af forsyningsledninger i åben grav. 
Dette resulterer i data, der kan leve op til kvalitetsreg-
lerne. Det forventes, at disse data er berettiget til at 
blive integreret i datakvalitetsplatformen.

En læring, som projektgruppen har fået, er, at de 
fleste ældre data er flade 2D-data og inkluderer 

dermed ikke dybde eller z-kote-værdier. DU har 
forsøgt at løse dette problem ved at foreslå flere 
måder at generere 3D-data på ud fra ældre 
2D-data. Umiddelbart er ingen af disse metoder 
i stand til at producere de pålidelige data, som 
kvalitetsreglerne kræver.  

Samarbejde med Danmark 
Udfordringen med manglende datakvalitet er en 
interessant problemstilling. Derfor skal forfatter-
ne af denne artikel i et forskningssamarbejde 
med DU-projektet undersøge, hvordan nye 
metoder kan forbedre datakvaliteten af eksiste-
rende ledningsdata. Dette samarbejde kommer 
til at løbe over de næste to år samtidig med, at 
DU-projektet bevæger sig ind i dets tredje fase.

Fra dansk side har man indgået et samarbejde 
med forsyningsselskaberne Novafos og Aarhus 
Vand, hvor man vil undersøge, hvordan 3D 
punkskyer af åbne ledningsgrave kan anvendes 
til at kvalitetstjekke og 3D-opgradere eksiste-
rende 2D GIS ledningsdata – fx ledningsdata, 
som følger datakravsbestemmelsen for det 
nye LER 2.0. Første udfordring bliver at anvende 
en kombina tion af billedgenkendelse og 3D 
Deep Learning- teknikker til (semi)automatisk 
at genkende ledningsobjekter i den rå 3D 
punktsky.

Hold øje med Singapore
Singapore har erkendt konsekvenserne som følge 
af unøjagtige, forældede og ufuldstændige kort 
over den underjordiske infrastruktur, og har 
vedtaget en omfattende plan for at løse problem-
erne med dårlig datakvalitet og manglende 
adgang. På grund af Singapores holistiske tilgang 
og det faktum, at Digital Underground -projektet 
aktivt har engageret sig med inter nationale 
fagmiljøer, følger mange interna  tio nale aktører 
nøje med, når Singapore bevæger sig ind i test- 
og implementeringsfasen.
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I forbindelse med anlæggelsen af en skybrudstunnel for Frederiksberg Forsyning 
og HOFOR – fra Vodroffsvej på Frederiksberg til Kalvebod Brygge i København – 
er der benyttet en digital 3D-bymodel som kulisse for visualisering af det tekniske 
anlæg (Illustration: NIRAS for Frederiksberg Forsyning og HOFOR).

3D-bymodeller og 
hvad, de bruges til
Er der kommet gang i brugen af digitale 3D-bymodeller? 
Ja, og her er en stribe eksempler på, hvordan 3D-bymodeller 
er værdiskabende.
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 Konsekvenserne af justeringerne vises også som 
tabulære data og grafer, eksempelvis antal 
etagemeter, behov for parkeringspladser osv. Det 
er spændende, nye veje i inddragelsesprocesser-
ne, og 3D-bymodeller kan bidrage med gode input 
til udarbejdelse af planerne.

Vi ser også en tættere integration mellem 
3D-bymodeller og planlæggernes foretrukne 
værktøjer (typisk programmer fra Adobe), 
geodata, QGIS, Business Intelligence (primært 
Power BI) og værktøjer til parametrisk model-
lering (Modelur-plugin til SketchUp). Den 
kombination blev i januar 2022 præsenteret for 
flere end 50 planlæggere og GIS-folk i et webi-
nar, hvor en planlægger fra Amsterdam viste, 
hvordan de i Holland arbejder sømløst med 
disse programmer og data inden for byplan-
lægning.

Business Intelligence
Noget, der ligner 3D-bymodeller, kan stadigt 
nemmere implementeres i løsninger, der ikke er 
klassiske GIS-platforme. I Power BI, som anvendes 
af mange virksomheder og dataspecialiser uden 
videre GIS-erfaring, er det relativt nemt at sætte 
en kortfunktionalitet op, som kan visualisere en 
by i 3D. Vi har benyttet et Mapbox-plugin til at 
visualisere bygninger med informationer fra BBR 
i forbindelse med en visualisering og analyse af 
boligpriser i Birkerød-området.

Igennem de seneste 20 år har mere end 25 % af 
de danske kommuner fået produceret 3D-bymo-
deller, og de har i langt de fleste tilfælde været 
brugt i projekter. Det første store 3D-projekt var 
en model af samtlige bygninger i Københavns 
Kommune, hvor Politikens arkitekturanmelder, 
Henrik Sten Møller (1937-2019), i en artikel fra 25. 
november 2002, blev citeret for at sige: ”Jeg 
elsker det. At flyve en tur over byens tage”. I 
samme artikel fortæller stadskonduktør, Niels 
Peter Jensen: ”Med tiden – og når den rigtige 
teknologi findes – er det meningen, at hele den 
virtuelle by skal lægges ud på Internet, så Køben-
havns borgere kan lege med i byplanlægningen 
derhjemmefra”.

3D i planlægningen
Der er sket meget siden 2002. Teknologierne til 3D 
på Internet har allerede været på markedet i 
mange år. En række kommuner er i gang med 3D i 
borgerinddragelsen. Eksempelvis kan man på 
Aarhus og Horsens kommuners hjemmesider se 
igangværende eller planlagte projekter som et led 
i kommunikationen om byernes udvikling.

Andre kommuner – Kalundborg, Lolland og 
Næstved – har brugt interaktive 3D-bymodeller på 
borgermøder og i workshops. På møderne er der 
on-the-fly justeret på bygningers placering, 
udstrækning og højde for at visualisere den 
fremtidige, mulige udformning af områderne. 

AF JESPER RYE RASMUSSEN, NIRAS

BI-analyser og visualisering i 3D-bymodeller er i vækst og værktøjerne udvikles hele tiden. Det bruges i kommunernes lokalplanprocesser, men 
kan også anvendes i helt andre sammenhænge, fx til at vise boligprisers historiske udvikling i Birkerød. (Illustration: NIRAS).

4
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Det er en generel tendens inden for BI-verdenen, 
at der kommer et stadigt større fokus på visuali  se-
ringer på kort. Vi ser flere udbydere komme med 
forholdsvis stærke kortkomponenter til de klassiske 
BI-platforme. Parallelt med denne tendens er der 
også mange kommuner, som bruger BI, og det 
breder sig til GIS-afdelingerne. Dermed kan de 
to verdener konvergere og medføre, at der bliver 
bedre muligheder for at integrere ’rigtige’ 3D- 
bymodeller med BI i de kommende år, så der 
kan skabes nye sammenhænge i data og udvikles 
endnu bedre løsninger til visualisering af infor-
mationer fra mange kilder i 3D.

Klima og grøn omstilling
3D-bymodeller kan benyttes til visibilitetsanalyser 
i forbindelse med placering af vindmøller og andre 
store objekter, som har kraftig indvirken på 
omgivelserne. Det gælder både landbaserede 
møller og husstandsmøller, men også kystnære 
møller, hvor analyser af mulige placeringer viser 
hvilke områder, der har ’frit udsyn’ til havvind-
mølleparken.

Inden for ekstreme vejrhændelser har Odense og 
Esbjerg kommuner fået udviklet en app, Klimaklar, 
hvor borgerne kan se, om deres hus risikerer at 
blive oversvømmet ved skybrud eller stormflod. 
App’en visualiserer forskellige oversvømmelses-
scenarier i en 3D-bymodel.  App’en læser bruge-
rens position, så det bliver virkelighedsnært at få 
vist en potentiel oversvømmelse lige der, hvor 
man står.

Udbygningen af solcelleparker er i voldsom vækst. 
Her kan brug af 3D-bymodeller med terræn, 
bygninger, vegetationslag og en række planrela-
terede GIS-lag bidrage til vurdering af mulige 
placeringer, som vægter de forskellige hensyn 
mod hinanden. Tilsvarende kan 3D-bymodeller 
bruges til potentialevurderinger for opsætning 
af solceller på bygninger. Alle bygninger i 3D- 

bymodellen screenes med forskellige parametre 
(hældning, areal, retning) og effekten opgøres i 
kWh pr. m2. Derudover kan der tages højde for 
arealer, som ligger i skygge, fx på grund af nabo-
bygninger og kviste.

Det underjordiske
En 3D-bymodel er også en fantastisk scene til 
at vise, hvad der sker under terræn. Et aktuelt 
ek sempel er anlæggelsen af en skybrudstunnel 
fra Vodroffsvej på Frederiksberg til Kalvebod 
Brygge for Frederiksberg Forsyning og HOFOR. 
Her benyttes en digital 3D-bymodel som kulisse 
for visualisering af det tekniske anlæg. Med 
modellen er det let at orientere sig om tunnelens 
forløb gennem byen.

3D-bymodellerne for København og 
Frederiksberg    blev produceret for snart 20 år 
siden, og de er efterfølgende blevet opdateret 
flere gange. Skybrudstunnelen er både et rigtig 
godt eksempel på, at 3D-bymodeller har et  
bredt anvendelsespotentiale. Samtidig er det et 
eksempel på, at ”gamle data” i god kvalitet fortsat 
kan bruges og bevare deres værdi – især, hvis der 
sker en løbende ajourføring på grundlag af 
spe   cifikationer.

Den multifunktionelle 3D-bymodel
3D-bymodellerne bliver også brugt som scener for 
detaljerede BIM-modeller inden for byggeri og til 
infrastrukturprojekter. I Vejle er 3D-bymodellen 
anvendt i deres VR Cave til at visualisere en 
situation med skybrud. I Køge er byomdannelsen 
ved stationen 3D-modelleret og indarbejdet i 
3D-bymodellen.

I det hele taget vrimler det med eksempler på 
anvendelser af 3D-bymodeller, som skaber værdi. 
Det var rigtigt set af Københavns Kommune 
tilbage i 2002, at 3D-bymodeller kan anvendes til 
rigtig mange formål.

Et klassisk eksempel på visualisering af større bygge-
projekter i en 3D-bymodel. Her er der dog tale om et 
absolut fiktivt eksempel, hvor Turning Torso fra Malmø 
er placeret i Randers. (Illustration: NIRAS).
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Hvad er din civile status? 
Jeg er gift med Peter og bor ved Præstø fjord, som 
jeg flittigt bruger til diverse vandaktiviteter. Jeg er 
et udpræget udemenneske og er generelt glad for 
aktiviteter både til vands og til lands.

Hvad er din baggrund?
Jeg er uddannet teknisk assistent i slutningen af 
1980’erne. Min erhvervskarriere startede i den 
kommunale sektor, om hvilken hele min erhvervs-
karriere har kredset, senere primært fra leveran-
dørsiden. Jeg startede i Solrød Kommune som 
nyuddannet, hvor jeg arbejdede på tegne stuen. 
Det var en sjov tid, hvor vi håndtegnede kort til 
lokalplaner og kommuneplaner, og senere i 
MicroStation.

Herfra rejste jeg til KMD, hvor jeg havde nogle 
udviklende år, og hvor jeg fik en salgsuddannelse. 
Mit arbejdsliv bevægede sig derefter gennem 
endnu et par leverandøransættelser med den 
kommunale verdens GIS og IT-udvikling som 
omdrejningspunkt. I 2016 landede jeg så hos 
Geoinfo. 

Hvorfor valgte du i sin tid denne uddannelse/
branche?
Efter endt Hf-eksamen efterspurgte markedet 
arbejdskraft i den tekniske branche. Det var 
”moderne” at blive teknisk assistent, så det lå lige 
for. Jeg drømte egentlig om at blive arkitekt, men 
det lå ikke lige i mine kort. Jeg har nu aldrig 
fortrudt min vej i denne branche.

Hvad er din stillingsbetegnelse? Fortæl om dine 
arbejdsopgaver.
Jeg er Senior Key Account Manager hos Geoinfo. 
Her har jeg kundeansvaret for kommunerne i den 
østlige del af Danmark samt Grønland og 
Færøerne.    Derudover har jeg et par af de store 
transportorganisationer og et par ”AEC’er” i min 
kunde portefølje.

Hvad er vigtigt for dig i dit arbejdsliv?
At gøre en forskel. Det er en god følelse, når jeg 
har formidlet en løsning på en kundes udfordring. 
Det giver tilfredse kunder og gode arbejdsdage til 
mig.

Hvor i branchen kan du se. at der er noget, som 
rykker?
Mange steder rykker det helt enormt – bl.a. i 
planlægning og byudvikling, synes jeg, der sker 
noget. Her i Geoinfo har vi med ArcGIS fokus på 

anvendelse og visualisering af data på fede 
brugbare måder og også på tværs af systemer. 
Lige nu ser vi en stigende interesse for Dronedata 
og 3D hos vores brugere.

Hvordan ser du en direkte nytte af det, du 
beskæf tiger dig med?
Det er en stor tilfredsstillelse af se, at vores 
løsninger anvendes i den kommunale administra-
tion og er et ”dagligt værktøj” hos kunderne. Hvis 
vi skal se på den største nyere landsdækkende 
nytteværdi med vores løsninger, må det være SSI 
med deres Coronainformation i ArcGIS Dashboard 
samt vores app ”Find ejeren”. Begge løsninger går 
enormt bredt ud og gør netop det, de skal.

Kan du se nogen udfordringer i fremtiden?
Vi kan så meget teknologisk og udviklingen går 
stærkt. Mange nye initiativer kastes op i luften, 
som skal gribes og omsættes til brugbare scena-
rier og værktøjer for at kunne skabe den efter-
spurgte værdi og vækst. Men har vi tid nok til 
rådighed, så vi kan følge med? Det er nok en af 
fremtidens – men også nutidens – udfordringer.

Portræt af et Geoforummedlem

Navn  
Karin Hultfeldt

Alder
54 år

Stillingsbetegnelse  
Senior Key Account Manager

Hvor i landet bor du? 
Præstø 

Hvor i landet arbejder du? 
Glostrup
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Besøg hos UAS Testcenter
21. april i Odense  

3D i planlægningen
28. april i Aarhus  

Generalforsamling i Geoforum 
5. maj virtuel deltagelse

Implementering af LER 2.0
17. maj i Virum  

Morgendagens GPS-opmåling 
og positionering
1. juni i København  

Kortdage 2022 
16.-18. november i Aalborg

Se Komtetenceudvalgets efter-
uddannelsesprogram for 1. halvår 
2022 på:
https://geoforum.dk/kursus

Arrangementer 

3D i planlægningen
Torsdag den 28. april kl. 15:00 - 17:00

Geoforums arrangementsudvalg 
Vest inviterer til gå-hjem møde om 
3D i planlægningen, i Alexandra 
Instituttets lokaler i Aarhus.

Med tre interessante oplæg på 
programmet ser vi frem til en god 
og inspirerende eftermiddag.

ARR. VEST

Gå-hjem-mødet er en opfølgning på 
dette temanummer om 3D. I vil få 
lejlighed til at stille spørgsmål til tre 
af de seks forfattere, som har bidra-
get til  netop denne udgivelse.

Program og tilmelding, se: 
geoforum.dk/kalender

Besøg hos UAS Denmark
Torsdag den 21. april kl. 15:30 - 18:30

Kom på besøg hos det nationale 
testcenter for droneteknologi, 
UAS Denmark, beliggende i Hans 
Christian Andersen Airport i 
Odense (Beldringe).

Der er planlagt en uformel intro-
duktion til centret, rundvisning 
hvor lufthavnens AFIS-operatører 
guider drone- og fl ytrafi kken, 
efterfulgt  oplæg ved senior specia-
list Jussi Hermansen, SDU Drone-

ARR. SYD

center og drone operations manager, 
Christian Klit Johansen, UAS Denmark 
Testcenter.

Vi afslutter med netværk og aftens-
mad.

Tilmelding er nødvendig også 
af hensyn til forplejningen.

Program og tilmelding, se: 
geoforum.dk/kalender

Implementering 
af LER 2.0
Tirsdag den 17. maj kl. 09:30 - 16:00

Det er nu omkring to år siden, at 
LER 2.0 blev igangsat. Vi tager en 
sondering på, hvor vi er med 
implementeringen, og vi skal lytte 
til nogle af de forsyningsselskaber, 
der er gået i gang.

Vi skal have en status på lednings-
ejernes omlægning og overgang til 
LER 2.0 fra LER-sekreta riatet. Vi har 
fået en større og en mindre lednings-

KOMPETENCEUDVALGET

ejer, som har omlagt til LER 2.0, til 
at stille op, så vi får et indblik i den 
digitalisering, der skal til af ledninger 
til LER 2.0 fra diverse kilder.

Sted
Andel – Radius Elnet
Teknikerbyen 25, 2830 Virum

Program og tilmelding, se: 
geoforum.dk/kursus
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cFlow er en digital platform, som tilbyder et samlet overblik over 
sagsbehandling, både for den individuelle medarbejder og for ansvarlige, 
administratorer og ledelse. For den enkelte medarbejder er det nemt at 
tilgå og arbejde med specifi kke sager på den fælles platform. 

Du får den samme brugeroplevelse og indgang til sagsfl owet på tværs af 
enheder, så det er enkelt at udføre de daglige opgaver, uanset om du er 
på kontoret eller på farten.

Senest er cFlow blevet installeret og konfi gureret til Vejdirektoratets nye 
udbudsportal (https://udbudsportalen.app.vd.dk) samt snart hos Statens 
Administration.

Læs mere om cFlow på: https://atkins.dk/det-kan-vi/digitale-loesninger/#
1624973319663-3734080a-d4a1

Bemærk, at cFlow kan anskaff es under SKI’s rammeaftale 02.18.

Kontaktperson: Johan Hartnack
Telefon: 52519357
Email: johan.hartnack@atkinsglobal.com
Hjemmeside: https://atkins.dk

Nem konvertering af LER2-ud-
leveringer med graveaktør.dk 
Ny webløsning gør det nemt for dig at konvertere dine LER2-udleve-
ringer til GIS/CAD-formater. LER 2.0 giver et stort skifte i udleveringen 
af ledningsoplysninger - du får kun udleveret data i GML3-formatet, 
men måske mangler du faktisk ledningsoplysninger i et andet kendt 
GIS-eller CAD-format.

Vores nye konverteringsmotor giver dig let adgang til en række 
standard GIS-formater samt de hyppigst anvendte projektioner. Det er 
utroligt nemt at komme i gang - du uploader bare dine GML3-fi ler fra 
LER.dk, og herefter får du tilsendt dine konverterede fi ler i det 
ønskede format. 

Kom i gang allerede nu på graveaktør.dk.

Kontaktperson: Lea Taggaard
Telefon: 20237393
Email: lea.taggaard@sweco.dk
Hjemmeside: https://sweco.dk/

Geopartner styrker forretnings-
området for Bentley konsulent-
ydelser

Flere anvendelser af cFlow

KMD Cognito - BI-data fra alle 
fagområder
I kommunerne har man rigtig mange fagområder med hver deres 
fagsystemsløsning. Rigtig mange af disse løsninger kommer fra KMD, 
og kommunerne har derfor rigtig mange data lukket inde i disse 
KMD- systemer. 

Med KMD Cognito er det nu muligt at få fagsystemsdata leveret direk-
te i din Cognito database. 

Mange data BI-modelleres allerede idag til brug i KMDs centrale KMD 
Insight Data warehouse, og fremover kan Cognito distribuere, 
geokode og berige disse til gavn lokalt ude i kommunen og sammen 
med dit favorit BI-værktøj.

Hvilke fagområder er de vigtigste at starte med? 
- Institution, skole, ældre, arbejdsmarked, sundhed, eller noget helt 
andet?
Kontakt KMD og hør mere om, hvordan du kan deltage i en række 
pilotforsøg, hvor Cognito bringer data og viden ud til kommunerne. 

Vi glæder os til at høre fra jer :-)

Kontaktperson: Sik Cambon Jensen
Telefon: 25104151
Email: sca@kmd.dk
Hjemmeside: https://kmd.dk

Som følge af stigende efterspørgsel på avancerede rådgivnings ydelser 
på Bentleyområdet mander Geopartner op og styrker vores rådgiv-
ningssetup og de tilgængelige kompetencer i Geopartner. Det sker 
med ansættelsen af de to meget erfarne Bentley-konsulenter Dennis 
Nygaard Høyer og Signe Vinge Hedegaard som BIM- og CAD-konsulen-
ter pr. 1. marts 2022.

Geopartners Bentley-team yder rådgivning og konsulentbistand til 
virksomheder, som fx beskæftiger sig med forsyning, afl øb og 
infrastruktur, ligesom man gennemgår licensporteføljer, afholder 
kurser, tilbyder at sætte Bentleysystemer op samt udvikler systemer 
målrettet til den enkelte virksomhed.

Geopartner er Bentley Channel Partner og autoriseret forhandler af 
Bentleys brede vifte af softwareprogrammer.

Kontakt Dennis Høyer på mobil 5353 5823 eller Signe Hedegaard på 
mobil 8140 7888.

Kontaktperson: Dennis Høyer
Telefon: 5353 5823
Email: dnh@geopartner.dk
Hjemmeside: https://geopartner.dk
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GeoAtlas Live
GeoAtlas Live får stadig nye funktioner og nye lag - i øjeblikket er vi i 
gang med at konstruere en avanceret visning af boringer og 
miljøkemiske data for Region Hovedstaden.

Data hentes dagligt fra en GeoGIS-database, og vi implementerer lige 
nu en visning, hvor regionens sagsbehandlere og rådgivere har deres 
eget styrbare GIS-lag i GeoAtlas Live. Man kan styre filtreringen af 
data, f.eks. enkeltstoffer versus summerede mængder. 

Man kan også justere visningen on-the-fly med flere parametre 
samtidigt, højeste værdier, seneste værdier, overskridelsesprocent ift. 
grænseværdi mv. Der er rigtig mange muligheder.

Vi laver også en del forskellige datarapporter, hvor kunderne (f.eks. 
forsyningsselskaber) selv kan definere det ønskede indhold af 
kort-visninger, data-tabeller, og tilpassede tekster.

Kontaktperson: Peter Viskum Jørgensen
Telefon: 31 74 05 38
Email: pvj@geo.dk
Hjemmeside: https://geo.dk

DiKon anlægsdelsspecifikation
DiKon, der er en samling af større rådgivere og entreprenører, har i 
samarbejde med BIMInfra, der er en samling af store anlægsbygher-
rer, netop udgivet en anlægsdelsspecifikation for modelobjekter med 
en tilhørende leverancespecifikation. 

COWI har haft fornøjelsen af at være projektleder på udvikling af de 
nye retningslinjer for BIM-projektering på anlægsprojekter.

For byggeriet har DiKons specifikationer gennem en årrække været 
standard for, hvordan modelobjekters detaljeringsgrad defineres i 
byggeprojekter. 

Med udgivelsen af DiKons anlægsdelsspecifikation har vi nu en 
branchestandard, som præcist specificerer BIM-leverancers 
detaljeringsniveau med tydelige aftaler om informationsniveauer og 
leverancer i anlægsprojekter. 

En grundsten for fremtidige anlægskontrakter, der styrker samarbej-
det om gennemførelsen af anlægsprojekter.

Kontaktperson: Jesper Dyhre Pedersen 
Telefon: 5640 5135
Email: jdpn@cowi.com
Hjemmeside: https://cowi.dk

Let adgang til Grunddata
Med Septima Databox er adgangen til Grunddata let. Databox er til jer, 
som vil have adgang til offentlige data i eget it-miljø. Med Databox kan I 
udføre analyser på en robust, synkroniseret PostgreSQL-database, som 
står hos jer selv. 

I styrer databaseserveren og kan derfor kombinere direkte med jeres 
egne data - uden at bøvle med adgang til Datafordeler, registre og andre 
benspænd. 

Databox er fremtidens grunddata-platform, som I selv bygger ovenpå, og 
kan bruges direkte i jeres GIS. Databoxen indeholder bl.a. BBR, EBR, 
DAR, EJF, GeoDanmark, Matriklen, CVR, VUR og DAGI. Og der er mulighed 
for at få suppleret med Tingbogsdata fra Geopartner. Som kunde vælger 
du selv, hvilke registre du ønsker at abonnere på. 

Septima Databox er et moderne og prisvenligt alternativ til traditionelle 
OIS-distributioner.

Læs mere på septima.dk/databox

Kontaktperson: Bo Overgaard
Telefon: 91326940
Email: bo@septima.dk
Hjemmeside: https://septima.dk

Når GIS og BI forenes
I NIRAS arbejder vi i stigende grad med at integrere kort i BI-løsninger 
og omvendt. Behovet for at kunne lave interaktive visualiseringer, der 
giver bedre indsigt i data, er øget, men ofte skal data også vises på et 
godt kort. Heldigvis kommer der stadig flere muligheder for at få de to 
dele til at arbejde sammen. 

Power BI tilbyder f.eks. nu en række gode kortvisualiseringer, og i 
NIRAS sørger vi for hele tiden at holde os opdateret med nyeste viden, 
så vi sikrer at kunne tilbyde vores kunder det bedst mulige produkt.

I afdelingen for Data, Analyse og Planlægning sidder både BI-udviklere 
og GIS-eksperter, hvilket betyder, at vi får den bedst mulige integration 
af de to verdener. 

Hvis du vi høre mere om mulighederne for at få indsigt i data sammen 
med det geografiske overblik, så tag endelig fat i afdelings lederen for 
vores BI-udviklere.

Kontaktperson: Torben Kirk Wolf
Telefon: 29602666
Email: tkwo@niras.dk
Hjemmeside: https://niras.dk
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Gå ikke glip af disse to spændende GIS-webinarer 
Ruteberegning og kørselsoptimering med GIS - 20. april.

Hør, hvordan netværksanalyser kan hjælpe organisationer med at udføre 
arbejdsopgaver mere eff ektivt og dermed sikre fl eksibilitet, kundeservice 
og ressourcebesparelser.

3D-visualisering- og analysemuligheder med ArcGIS – 7. juni
Vi giver en opdatering på mulighederne for 3D-visualisering og analyse, 
og viser, hvordan du selv kan komme i gang med at inkorporere 3D i din 
organisation. 

GIS-kurser
Hos Geoinfo udbyder vi kurser på alle niveauer. Vi tilbyder desuden 
skræddersyede kurser og kursusforløb, der passer lige præcis til dit og 
din organisations behov.

Se mere på geoinfo.dk/Uddannelse

Kontaktperson: Dorthe Esmark
Telefon: 61555803
Email: dorthee@geoinfo.dk
Hjemmeside: https://geoinfo.dk

Hexagons sommer konferencer 
2022 
Så er vinteren lagt bag os, og vi begynder at se ind i et længe ventet 
forår. Vi nærmer os også dette års to Hexagon-konferencer: en lokal og 
en global. 

Til sommer holder Hexagons danske brugerforening deres årlige 
konference på Munkebjerg Hotel d. 1.-2. juni. Det kommer til at være to 
dage med udveksling af erfaringer, brugerpræsentationer, demonstrati-
oner og produktopdateringer. Vi ser frem til at tilbringe to dage med 
vores kunder, og vi er sikre på, at det nok skal blive lærerigt og hyggeligt. 
Se go.hexagonsi.com/HUGdk2022. 

Derudover vil den internationale konference, HxGN Live, løbe af stablen 
til sommer. Den vil fi nde sted i Las Vegas, Nevada, på The Venetian. 

På konferencen vil der være 7 spor, som når ud til en bred vifte af 
brancher, herunder beredskab, forsyning, opmålingsudstyr og 
geospatial. Se hxgnlive.com.

Kontaktperson: Jackie Sandgård
Telefon: 5214 1535
Email: jackie.sandgaard@hexagon.com
Hjemmeside: www.hexagonsi.dk

Ortofoto med ekspreslevering/ 
robotmesse i Odense
Vi har stadig branchens hurtigste leverance af ortofotos - dag-til-dag- 
levering af selv store områder. Få resultatet af Kortomatics forårsfl yvning, 
mens det stadig er forår, og kortmaterialet er aktuelt for jer.

Ved We Build Denmarks robotmesse i Odense i marts præsenterede vi 
nyeste udgave af vores digitale byggepladsplan, som nu også integrerer 
3D-modeller fra drone eller 3D-modeller genereret fra SDFEs skråfotos. 
Kontakt os for en individuel demo af softwaren og hør, hvordan det kan 
anvendes i jeres projekter.

Før/efter-visninger med opdaterede ortofotos er efterspurgte. Vi har nu 
leveret vores løsning til fl ere store projekter, og udbygger softwaren med 
yderligere funktionalitet. Se eksempler på vores hjemmeside.

Kontaktperson: Hans Hansen
Telefon: 70269426
Email: hans@kortomatic.com
Hjemmeside: https://kortomatic.com

Har du brug for et GIS- 
kompetenceløft?
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Geoforums Generalforsamling 
2022 bliver virtuel

K   RTOMATIC

Som annonceret i GEOFORUM nr. 232 
(marts 2022) afholder vi generalforsamling 
i Geoforum torsdag den 5. maj 2022 kl. 
15.00.

Geoforums bestyrelse har imidlertid 
besluttet, at generalforsamlingen skal 
gennemføres virtuelt igen i år, for at så 
mange som muligt fra hele landet har 
mulighed for at deltage.

Dagsordenen og oplysninger om adgang 
til den virtuelle generalforsamling fi nder 
du på hjemmesiden: https://geoforum.dk/
generalforsamling



Indsend dit abstract til Kortdage
I den kommende tid indsamler Geoforum
abstracts, så vi kan skrue et fantastisk fagligt
program sammen. Programmet skal afspejle 
tendenser samt gå i dybden med udfor dringer 
og løsninger på tværs af geodata -branchen.

Det er nu, at du eller dit team skal til tasterne og 
sende et abstract ind.

Du skal indsende dit abstract senest den 1. maj 2022 
via: www.kortdage.dk. Alle abstracts skal indsendes 
gennem web formularen.

Kortdage 2022 afholdes d. 16.-18. november 
i Aalborg.

Call for abstract fi nder du på midtersiderne i 
dette nummer, men du kan også læse mere om 
konferencen på: www.kortdage.dk

Vil du sætte dit præg 
på Kortdage 2022?


