
LANDSKRONA

44 611 invånare

12,18 km² yta 



HUR KAN VI NYTTJA 3D TEKNIK 

KOMMUNALT? 

• Just nu tas det fram fina ö-lösningar   = kortvariga 

nöjen

• Större nytta genom digitala processer med helhetssyn 

• Kommunens styrka: långsiktighet och bredd på 

verksamheter

• 3D skapar nytta för plan, mexx, bygglov, projektering, 

drift även för kommunikation och 

medborgarperspektiv

• Geodataavdelning naturlig källa för att tillhandahålla 

3D underlag
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FRÅN 2D PRIMÄRKARTA TILL 3D 

WEBBAPPLIKATION

2D Primärkarta

• Används för alla sorters 

markfrågor

• Ajourhålls noggrannt

• Ofta svart vit

• Ofta svårläst information

• Ligger i tunga databaser

3D Webbapplikation

• Komplement till primärkartan

• Extern webblösning

• Ajourhållning sporadiskt

• Mer lättläst än primärkarta

• Mervärde genom nya 

zoomningsvinklar

• Fler användningsmöjligheter 

genom nya analysfunktioner



LOREM IPSUM DOLOR

• Lorem ipsum dolor sit amet

• Fusce tempus ultrices tincidunt. 

Vestibulum a faucibus quam. 

• Vivamus in consequat ligula. Mauris et lacus at 

libero placerat pretium eget fringilla purus. 

MARK OCH BYGGNADER
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MARK OCH BYGGNADER

• 2014 drönarflygning Swescan 160m höjd med 60/80 överlapp bara 

centrum – resultat bilder med 4cm upplösning

• 2014 i samarbete med Landskrona Energi gjordes laserscanning av 

Blom- resultat LASdata över hela kommunen i olika klassningar 

samt takdata (trådmodell)

• 2015 Sweco utvecklar en FME snurra för att få utskrivbara plattor

• 2015 Complete3D lägger ihop markdata med byggnader i ett 

visualiseringsverktyg (webbbaserad)



TÄNK PÅ DET UNIKA!



VILKET MATERIAL FINNS?

Globespotter 360graders bilder S-visualizer med fasadbilder



EXPEMPEL FRÅN S-VISUALIZER
GOOGLE CHROME

• Ven: markhöjder, byggnader

http://svisualizer.com/#View/77ebb6284db2575

• Landskrona: fasadbilder, analysmöjligheter: sol, vatten, 
field of view, planera

http://svisualizer.com/ (inloggning)

http://svisualizer.com/#View/5cc0272475f6311

• Hässleholm: detaljplanekarta i 3D visualisering

http://svisualizer.com/view/0996e8b6f5b8c54

http://svisualizer.com/#View/77ebb6284db2575
http://svisualizer.com/#View/77ebb6284db2575
http://svisualizer.com/
http://svisualizer.com/#View/5cc0272475f6311
http://svisualizer.com/view/0996e8b6f5b8c54


LÅNG VÄG KVAR!

Tekniken finns men 

användandet måste hänga 

med!

Utmaning för kommuner att 

få med flera verksamheter i 

utvecklingstempo!

TACK!

KONTAKT:

PAULINE PERTOFT
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
LANDSKRONA STAD
DROTTNINGGATAN 7
261 80 LANDSKRONA

TEL. 070 9470615
PAULINE.PERTOFT@LANDSKRONA.SE

mailto:pauline.pertoft@landskrona.se

