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Baggrund, formål og definitioner

I forbindelse med at Styrelsen for Data forsyning og Effektivisering (SDFE) er i
gang med at løse udsigtsberegninger i forbindelse med de nye ejendomsvurderinger (2018) for Skat, ønskes en analyse af andre forvaltningsmæssige behov
for brug af 3D-bymodeller.
SDFE har vha. sammenkobling af data fra DAR (Danmarks Adresser), BBR,
GeoDanmark og Danmarks digitale højdemodel udviklet en model til beregning
af bl.a. udsigt fra den enkelte ejendom. Denne model udvikles løbende, og på
den baggrund er det relevant at undersøge, om en evt. kommende landsdækkende 3D-bymodel vil kunne hjælpe og understøtte andre offentlige forvaltningers daglige arbejde og opgaver.
Formål

På baggrund af afdækning af potentiale for andre offentlige forvaltningers brug
af 3D-bymodeller, ønsker SDFE at kunne opfylde og tilgodese ønsker til modellen, således at en evt. kommende landsdækkende 3D-bymodel vil kunne finde
anvendelse til mange andre offentlige opgaver end ejendomsvurdering.
Inden for 3D-bymodeller sker der i disse år store udviklinger, både fordi teknologien udvikler sig med større og kraftigere computere og fordi der sker en holdningsændring, hvor flere og flere bliver fortrolige med 3D-miljøer på deres
smartphones og tablets, og derfor forstår og ser muligheder i brug af 3D-data.

1.1

Rapportens opbygning

Denne rapport er struktureret således at afsnit 2 er en sammenfatning af de data der blev indsamlet i forbindelse med besøg hos de fire kommuner. I afsnittet
gennemgås de eksisterende modeller, hvem der er brugerne og deres engagement i modellerne og hvordan de ser potentialet for brug af 3D-modeller i forvaltningernes arbejde.
I afsnit 3 beskrives de tendenser, der er internationalt inden for 3D-bymodeller.
I disse år sker der utrolig meget inden for SmartCities, 3D modellering, 3D-spil
og grafik. Afsnittet løfter en flig af de tendenser vi har set og kan fungere som
en appetitvækker på, hvordan vores fremtid med 3D-data kan blive. Afsnittet
indeholder eksempler fra udenlandske byer med 3D-modeller, samtaler med et
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firma der udvikler 3D-bymodeller og sammenfatning af tendenser opsnappet i
de 3D-miljøer vores kollegaer i COWI naturligt færdes i.
Afsnit 4 indeholder de tre cases. Først beskriver vi 3D-bymodeller i relation til de
forhold der vedrører planlægning, byggesagsbehandling og arealforhold. Case 2
ser på byggeriet og BIM i forbindelse med 3D-bymodeller og i case 3 beskrives
de væsentligste potentialer ved anvendelse af 3D-bymodeller i forhold til energibesparelser, fossilfri energiforsyning og fremme af fleksibelt energiforbrug. Sluttelig skitseres en grov økonomisk beregning af besparelser ved at anvende 3Dbymodeller.
Bagerst i rapporten findes bilag med spørgsmål stillet til kommunerne, resume
af besøg ved de 4 kommuner, opsummeringen af beslutningsprocessen i Århus,
principper for datahåndtering i 3D-bymodeller og eksempel på anvendelse af de
frie grunddata i projektet Sunmapper.

1.2

Kort opsummering af rapportens
hovedpunkter

1.2.1 Eksisterende kommunale 3D-bymodeller
De fire kommuner – Silkeborg, Århus, København og Vejle, som er blevet interviewet i forbindelse med deres 3D-bymodel bruger alle deres model til visualisering og analyser i forbindelse med byudvikling. I de fire kommuner er det ildsjæle der driver og formidler 3D-bymodellerne og det er endnu ikke et standard
værktøj, som anvendes af alle de ansatte i de kommunale forvaltninger. Mange
af de analyser der laves i dag, baseres på kommunernes 2D-GIS værktøjer. De
interviewede peger på teknologiske udfordringer som f.eks. bruger hastighed
som en begrænsning på nuværende tidspunkt for en større detaljering af bymodellerne.

1.2.2 Internationale tendenser
De internationale 3D-bymodeller der i dag ligger tilgængelig på nettet bruges
typisk til visualisering, planlægning og skygge- og højde studier. Byer som Singapore ser potentiale i at tilføje ekstra lag, detaljer og dimensioner til deres bymodel, så endnu flere får glæde af de eksisterende data. Generelt gælder det, at
data skal være tilgængelige og uafhængige af platform og programmer. Som
teknologien ændre sig, vil de mere detaljerede 3D-bymodeller kunne blive en
realitet. Firmaer som ModelMe3D viser, ved at etablere sig i Danmark og ved at
satse på danske projekter at udviklingen i Danmark, bl.a. via den offentlige digitaliserings strategi og grøn omstilling, at gå mod bedre, mere detaljere og mere
interaktive bymodeller.

http://projects.cowiportal.com/ps/A104471/Documents/03 Project documents/SDFE_behovsanalyse_januar2018.docx
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1.2.3 Arealforvaltning
Indenfor arealforvaltning vil en 3D bymodel give potentialer for effektivisering
og forbedring af arbejdsprocesser, særligt hos de kommunale myndigheder, i
henhold til byggesagsbehandling og planudarbejdelse samt forbedret kommunikation ved borgerinddragelse og dialog. En 3D bymodel vil derudover give kommunerne over hele landet samt statslige myndigheder mulighed for, at gennemføre simuleringer og analyser vedrørende vind, støj, forurening, sol/skygge forhold, udsigt/indblik, rettigheder og lys, som kan understøtte beslutningstagerne
i forhold til vurderinger af f.eks. miljøpåvirkninger og i den fremadrettede planlægning.
Vi vurderer, at der er særlige potentialer i forhold til:

›

At benytte en 3D model som dialogværktøj mellem myndigheder og borgere
som vil have en tidsbesparende effekt i forhold til at håndtere borgerkommunikation og klagesager.

›

At udvikle nye analyseværktøjer til at forbedre planlægningen, der er baseret på et nationalt 3D datasæt, som vil kunne analysere vind, lys, støj og
forureningsforhold i det bebyggede miljø.

›

At benytte en 3D model som et virtuelt testcenter til at afprøve og visualisere kommende projekter herunder danne grobund for at foretage helhedsvurderinger i henhold til byggesagsbehandling og anden myndighedsbehandling.

1.2.4 Byggeri
Gevinsterne ved landsdækkende 3D-bygningsmodeller er mange. Langt de fleste
gevinster opstår i kombinationen mellem 3D-bygningsmodeller, som udgør et
lokationsspecifikt punkt, og eksterne datakilder som linkes til lokationen. Digitale bymodeller vil således kunne agere grundlag for datavisualisering og beslutningstagning. Effekterne ved digitale bymodeller kan ikke alene henføres til offentlige forvaltninger, men er også til gavn for borgere og private virksomheder.
Både offentlige forvaltninger og private borgere vil med en landsdækkende 3Dbygningsmodel potentielt opleve forberede processer vedrørende blandt andet
byggeandragende, pålidelige data i BBR, let tilgængelige historiske data, navigation og arealforvaltning. Endvidere vil 3D-bygningsmodeller kunne anvendes til
simulering i både Virtual Reality og Augmentet Reality, der hver især giver en
række muligheder blandt andet med hensyn til at tiltrække turisme.

1.2.5 Energi
Der har siden energikrisen i 1970'erne været fokus på energieffektivisering af
vores bygninger og omstilling af energiforsyningen til mere bæredygtige energikilder.
Med et mål om at Danmark skal have en 100% vedvarende energiforsyning af
vores el og varme allerede i 2050 er der mere end nogensinde brug for, at alle
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aktører i værdikæden har det bedst tænkelige datagrundlag og beslutningsstøtteværktøjer for at understøtte en omkostningseffektiv omstillingsproces.
Der er fortsat et stort uindfriet potentiale i at gøre det muligt at arbejde i et skalerbart 3D univers med mulighed for at sammenstille alle relevante georelaterbare offentligt tilgængelige datakilder fra et traditionelt 2D univers.
Potentialet for 3D bygningsmodeller til understøttelse af målet om 100% vedvarende energi i el – og varmeforsyningen i 2050 er beskrevet på følgende aktører:
1

Kommunerne og regionerne vil få reducerede omkostninger i forbindelse
med myndighedsopgaver i forhold til strategisk energiplanlægning.

2

Forsyningsselskaberne vil få lettere ved at planlægge udbygning af energisystemer, herunder el systemet, fjernvarme, fjernkøling, integration af
overskudsenergi, energilagring, samt i forbindelse med etablering af vedvarende energianlæg og intelligent brug/indpasning af fluktuerende energikilder.

3

Rådgivere, bygherrer/boligejere samt bygningsdriftsselskaber får
lettere ved at indpasse vedvarende energiproduktionsanlæg i renoveringsprojekter og nybyg samt intelligent brug af data til understøtning af planlægningen. 3D modellering vurderes endvidere at kunne understøtte beslutningsprocesser i forhold til energioptimering af nye ejendomme, vedligeholdelse og energirenovering af eksisterende ejendomme.

Effektiviseringspotentialet for 3D bygningsmodeller til understøttelse af Strategisk Energiplanlægning vurderes at være stort og forudses at kunne accelerere
omstillingen og dermed udgøre et naturligt skridt i digitaliseringen af vores byer
og boliger.

1.2.6 Økonomiske besparelser
Det er naturligvis svært at spå om de økonomiske besparelse ved at inkludere
mange flere oplysninger og detaljer til 3D-bymodellene, da mange faktorer spiller ind. På baggrund af en samtale med Torben Liborius, erhvervspolitisk direktør, fra Dansk Byggeri, om 3D-bymodeller og deres analyse muligheder, kom
det frem at han mente at besparelsespotentialet er på hundrede, måske en milliard kroner om året – især i den private sektor. Han mener, at der specielt ligger et besparelsespotentiale i den private sektor og specielt på de store byggesager. Hvis dette kommer til at være rigtigt, vil det være naturligt at få private
interessenter til at være med til at investere i udviklingen af mere detaljerede
3D-bymodeller.

http://projects.cowiportal.com/ps/A104471/Documents/03 Project documents/SDFE_behovsanalyse_januar2018.docx
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Definitioner

For at have et fælles grundlag i forbindelse med beskrivelse 3D-bymodellerne er
det valgt at anvende følgende definition på detaljeringsniveau i modellerne.
Level of detail

I en rapport fra Delft University of Technology1 beskrives det, at der i dag findes
mange forskellige definitioner på detaljeringsgraden af 3D-bymodeller - Level of
Detail. Både producenter af - og forskere indenfor 3D-bymodeller definerer deres egne niveauer samtidig med at computergrafik beskrives med forskellige
detaljerings grader, og der findes i dag ikke én standard. I denne rapport er det
valgt at anvende følgende definition på Level of detail (LOD). Definitionen
stammer fra en artikel i GIM international2 og udspringer fra CityGML OGC standard.

Figur 1.1 Level of detail, Kilde: GIM international

LOD0

2D – footprint/bygningsomrids

LOD1

Blokmodel

LOD2

Blokmodel med tagflader

LOD3

Blokmodel med tagflader, vinduer,
karnapper, kviste

LOD4

Blokmodel med tagflader, karnapper,
kviste, vinduer, indendørs features

LOD5

Blokmodel med tagflader, karnapper,
kviste, vinduer, BIM informationer

1
2

Level of detail in 3D-city models, Filip Biljecki, 2017
https://www.gim-international.com/content/article/redefining-the-level-of-

detail-for-3d-models, 2014
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1.4

Eksempler på forvaltningernes behov for 3Dbymodeller

Nedenstående figur viser eksempler på arbejdsopgaver i diverse forvaltninger og
deres behov for forskellige Level of Details i fremtidige 3D-bymodeller. Matricen
viser det mindste krævede niveau.

Matrix der viser eksempler på områder der kunne optimeres samt, hvilket krav
til LOD niveau, der som minimum skal etableres en fremtidig 3D-bymodel

http://projects.cowiportal.com/ps/A104471/Documents/03 Project documents/SDFE_behovsanalyse_januar2018.docx
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Kortlægning af udvalgte kommuners og
Hovedstadens Beredskabs brug af 3Dbymodeller

For at skabe en idé om behovet for en landsdækkende 3D-bymodel, er der i
samråd med SDFE udvalgt fire kommuner, der i dag anvender 3D-bymodeller.
Silkeborg, Århus, København og Vejle kommune er udvalgt efter en screening af
deres eksisterende bymodel og anvendelsen af denne. På baggrund af interviews
med relevante superbrugere og formidlere i de fire kommuner, er der i det følgende beskrevet, hvorledes kommunerne anvender deres nuværende 3D-model,
og hvordan de ser fremtiden for 3D-bymodeller.
Der er i forbindelse med interviewene udarbejdet en bruttoliste med spørgsmål.
Se bilag A. Bruttolisten med spørgsmål har været vejledende for interviewformen og interviewerne har forsøgt at komme omkring alle spørgsmål på listen.
Undervejs i de forskellige interviews har det været oplagt at forfølge emner, som
de interviewede har udvist ekstra interesse for eller spørge ind til emner, der er
kommet frem undervejs.
Interviewene i Silkeborg, Århus og København er ikke blevet optaget digitalt. Til
disse interviews er der udelukkende taget noter. Dette skyldes, at det ikke blev
skønnet nødvendigt med en digital optagelse. Efter erfaringen med de tre første
interviews og deres omfang, blev det besluttet, at optage interviewet i Vejle.
Det er COWIs indtryk, at vi i forbindelse med interviewene har talt med de
ildsjæle og superbrugere, som i dag anvender de fire kommuners 3Dbymodeller. De kontaktpersoner COWI har haft som indgangsvinkel til interviewene, har forsøgt at inddrage relevante kollegaer. Der vil formodentlig være
andre ansatte i kommunerne, der kunne have været relevante at tale med. De
anvender måske ikke 3D-bymodellen, enten fordi de ikke har kendskab til den
eller fordi den i sin nuværende form ikke kan opfylde deres data- og analysebehov. Disse ansatte kunne have bidraget til analysen med flere ønsker til fremtidige 3D-bymodeller.
Generelt har alle de interviewede været meget engagerede i 3D-bymodeller og
de har udvist stor interesse i udvikling, samarbejde omkring og standardisering
af nye 3D-bymodeller.

http://projects.cowiportal.com/ps/A104471/Documents/03 Project documents/SDFE_behovsanalyse_januar2018.docx
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Sidst i afsnittet er der en kort beskrivelse af Hovedstadens Beredskab og hvordan de i dag anvender data ved hændelser og hvordan de ser fremtidens brug af
data.

2.1

Interview med fire kommuner – Silkeborg,
Århus, København og Vejle

Analyserne af de fire kommuners brug af 3D-bymodeller er struktureret ens.
Kommunerne er i bilag B beskrevet i den rækkefølge, de er blevet interviewet.

2.2
Detaljeringsniveau

Eksisterende modeller

De fire besøgte kommuner har alle 3D-bymodeller med et detaljerings niveau på
LOD3+ med bygninger, tage, kviste/karnapper. Århus kommune har tilføjet
træer og vigtige landemærker som havnen. Kviste er kun medtaget hvis de har
en vis størrelse. Modellerne er sidst opdateret i 2011(KBH) – 2018 (Århus).

Datagrundlag

Modeller er skabt på baggrund af GeoDanmarks footprints af bygninger og
afhængigt af detaljerings niveau er de opbygget af orthofotos/laserscanning.
Bygnings id i modellen skaber sammenhæng med BBR.

Standarder

Generelt er det leverandørerne af by modellerne der beskriver, hvilke standarder
data leveres i. Silkeborg kommune får leveret i CityGML.

Programmer

I Silkeborg og Århus anvendes CityPlanner til visning af bymodellen (bl.a. på
deres hjemmeside) og nye projekter udarbejdes i SketchUp og indarbejdes i
modellen. I Silkeborg, København og Vejle kan modellerne downloades i CADformat til videre analyse/brug.

Analyser

De eksisterede 3D bymodeller anvendes primært til visualisering af nye
projekter og byggeris visuelle fremtoning i forhold til de eksisterende bygninger
og miljøer. Generelt anvendes modellerne til planarbejde. De funktioner der ligger i de forskellige softwarepakker som kommunerne anvender, benyttes til
skygge- og højde visualisering. Ekstra plugins som arbejder sammen med f.eks.
SketchUp kan anvendes til restrummelighed og arealanalyser.

Solceller

I Københavns Kommune har 3D-modellen været anvendt til udpegning af
egnede tagflader til solcelleopsætning. Silkeborg Kommune har også tidligere
anvendt deres model til beregning af egnede placeringer af solceller.

2.3

Brugerne

Generelt er der få brugere af 3D-modellen i de fire kommuner og de er alle ildsjæle, der bruger tid og kræfter på at formidle modellen og dennes brug. Det er
til stadighed nødvendigt at få politikkerne overbevist om (og resurserne tildelt),
at en 3D-bymodel er et nødvendigt værktøj til de kommunale forvaltninger og
opgaver. I Københavns Kommune har 3D-modellen ligget stille siden 2011 og
der har ikke været afsat ressourcer til vedligeholdelse.

http://projects.cowiportal.com/ps/A104471/Documents/03 Project documents/SDFE_behovsanalyse_januar2018.docx
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Alle kommuner har deres 3D-model liggende som OpenData og de inviterer
arkitekter, rådgivere og andre aktører til at anvende modellen i forbindelse med
nye projekter. Silkeborg kommune har åbnet op for at et arkitektfirma har modelleret bygningsændringer ind i modellen.

CityPlanner

I Silkeborg og Århus kommune er der via kommunes hjemmeside adgang for
borgere og andre til at se 3D-bymodellen i CityPlanner og se lokalplan forslag og
lignende illustreret via modellen. Her forestiller kommunerne sig, at både kommunalt ansatte, arkitekter, rådgivere og borgere via SketchUp kan modellere
ændringer og forslag.

3D-ambasadører

I Århus Kommune, hvor de i januar 2018 får en helt ny 3D-model, er der
udpeget en arbejdsgruppe på 10 personer til at arbejde med modellen og for at
fremme dennes brug. Arbejdsgruppen skal udarbejde retningslinjer for ajourføring og de skal være ambassadører for modellen i deres forskellige forvaltninger
og afdelinger i kommunen. Formodentlig er denne store arbejdsgruppe nedsat
på baggrund af kommunens erfaringer med tidligere 3D-modeller og for at få
den nye model i spil.

2.4
Hastighed

Visioner og barrierer for kommende 3Dmodeller

Generelt i kommunerne er det beskrevet som en vigtig parameter for 3Dmodellernes brug, at arbejdet med dem foregår gnidnings frit og hurtig. De interviewede peger alle på tekniske udfordringer og hastighed som en bremseklods. Derfor har de interviewede svært ved at forestille sig, at de vil kunne få
gavn af flere detaljer i en 3D-bymodel. Typisk har 3D-bymodellerne været tænkt
som et planlægnings værktøj og tankegangen omkring 3D har været fokuseret
på visualisering. Det kan høres fra interviewene, at de adspurgte har oplevet
tekniske udfordringer med 3D-modellen eller andet datamateriale, og de derfor
er nervøse for at flere detaljer i modellerne vil forsinke deres arbejde med modellerne.

2D-GIS/3D

Når de adspurgte bliver præsenteret for ideer om flere detaljer i modellerne,
samt kobling af data fra forskellige registre, nævner mange, at der kan laves
flere relevante analyser i 2D-GIS, som ikke vil bliver bedre af at blive vist i 3D.
Naturligvis vil der være visninger som er 3D-relaterede, men største delen af de
analyser, de forestiller sig er relevante, knytter sig til 2D-flader som bygnings id
og matriklen.
De adspurgte har ikke i dag specifikke analyse erfaringer fra de eksisterende
3D-modeller og de har måske svært ved at forestille sig nytteværdien ved en
3D-analyse. Men som det for 15-20 år siden kun var de virkelig specialiserede,
der anvendte GIS, kender og bruger de fleste i dag de GIS-kort, kommunerne
har på deres hjemmesider med forskellige temaer, der kan tændes og slukkes.
På sigt bliver 3D-bymodellerne mere brugervenlige og lette at navigere rundt i
og der vil derfor formodentlig komme krav om flere data lag end bare bygninger
og tage.

http://projects.cowiportal.com/ps/A104471/Documents/03 Project documents/SDFE_behovsanalyse_januar2018.docx
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3D-ledninger

Alle kommunerne der har været interviewet nævner, at 3D-ledningsoplysninger
sammen med 3D-bymodellen vil være et relevant værktøj til de tekniske forvaltninger.

Teknologi

Når større og hurtigere computere, tablets og telefoner bliver tilgængelig
forventer de adspurgte, at 3D-modellernes potentiale kan tages videre. Alle de
adspurgte drømmer om Augmented Reality i forbindelse med planlægning og
projektering. VR-briller sammen med de eksisterende by modeller bliver snart
helt konkrete tiltag i bl.a. Århus Kommune. Fremtidens borgere og politikere
kommer automatiske til at efterspørge 3D modeller og forventer interaktive realistiske 3D-miljøer som bl.a. i dag kendes fra computerspil og grafik.

2.5

Hovedstadens Beredskab

På et arrangement i Geoforum 18.01.2018 fortalte indsatsleder og It-arkitekt
Jakob Bøgelund om anvendelse af GIS og data i Hovedstadens Beredskab. Han
forklarede om nogle af de scenarier og forhold, som beredskabet arbejder under. Som Jakob beskrev det, var det vigtigt, at relevante data var tilgængelige i
marken.
Datakilder

I dag anvender Hovedstadens Beredskab flere datakilder for hurtigt at skaffe sig
overblik over en udrykningssituation. Nedenstående tabel viser hvilke informationer Hovedstadens Beredskab anvender fra hvilke datakilder.
Kilde

Anvendes til hvad

IT-udstyr

GeoDanmark

Overblik over karré

Internet forbindelse

(åben/lukket) og
brandmure (i skel)
DAR

Wayfinding.

Internet forbindelse

Brand BBR

Lejligheds antal og areal

Internet forbindelse

størrelser i f.eks. en opgang giver et hurtigt
overblik over om lejligheder er slået sammen
eller om evt. tagetage er
inddraget/bygget sammen med en lejlighed på
øverste etage.
Bygningens alder giver
idé om bygningstype –
f.eks. træetage adskillelse, trætrapper, betonetageadskillelse.
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Skråfotos

Giver et billede af en

IPad i marken. Intuitivt

ejendom, naboejen-

at zoome, flytte, dreje

17

domme og gårdmiljø
Beredskabsplaner

Laves for forskellige

Pdf-filer der indarbejdes

scenarier, således at

i GIS

vigtige redningsplaner er
udtænkt inden en hændelse sker, f.eks. brand i
Metro.
Byggetilladelser

Giver Beredskabet et

Word og CAD tegninger

indblik i nye byggerier

– muligvis PDF.

og byggemetoder og
mulighed for gribe ind
ved uhensigtsmæssige
byggestil
Droneoptagelser

Real Time fotos af en

PC

hændelses forløb. F.eks.
kan indsatslederen via
fotos se om indsatsen
virker over tid.

Fælles data model

Jakob fortalte, at det er vigtigt, at de implicerede organisationer – Politi,
Hospitaler og Hovedstadens Beredskab sammen får et "Common Operation Picture", således de hurtigt kan planlægge den mest optimale indsats. I dag bruger
de forskellige instanser forskellige IT-systemer til datahåndtering, og det Jakob
Bøgelund påpegede som vigtigt for alle, var den fælles data infrastruktur.

Værktøj i marken

I dag anvendes stadig Whiteboard og papir til hurtigt og fleksibelt i marken at
skabe den fælles forståelse for en aktion. Som teknologien er i dag, virker de
forskellige GIS og data modeller fint i et indendørs miljø. Udendørs er der stadig
tilfælde, hvor IPads, skærme og PCer kommer til kort pga. regn, frost, sollys,
strømmangel etc. Derudover vil evt. Internetlukning (foretaget af myndighederne i forbindelse med f.eks. terror angreb) kunne stække Beredskabets muligheder for at agere på baggrund af digitale data.

Fremtiden

Jakob Bøgelund drømmer om i fremtiden at kunne anvende detaljerede 3Dbygningsmodeller (LOD5) til at kunne planlægge aktioner efter. Drømmescenariet er, at 3D-modellen indeholder værdifulde informationer om bl.a. udluftningskanaler, etage og rumadskillelser, brandtekniske installationer (som f.eks.
systemer der sætter lufttrykket op i dele af en ejendom, så røg ikke kan brede
sig).

http://projects.cowiportal.com/ps/A104471/Documents/03 Project documents/SDFE_behovsanalyse_januar2018.docx
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Indtil den fuldt udbyggede BIM model er tilgængelig, vil en 3D-model i LOD4,
kunne give værdifuld information om rum, vinduer, døre og trapper i ejendomme til brug for Beredskabets indsatser.
Udover de detaljerede bymodeller mener Jakob, at analyser af Big Data vil kunne give Beredskabet værktøjer til at forudsige sandsynlige hændelser og målrette indsatsen, således at det rette mandskab og materiel er til rådighed.
Ressourcer

Som i alle andre institutioner er økonomi en væsentlig faktor for Hovedstadens
Beredskab. Nye investeringer er en vægtning mellem flere nødvendige mangler
og ønsker. Jakob Bøgelund sagde, at fælles datamodeller er "guld" og at det er
"fedt" når Styrelser bærer nye modeller frem til gavn for mange.
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Internationale tendenser

I det følgende beskrives nogle af de internationale tendenser, der er inden for
3D-bymodellerering. 3D-bymodellering er i en rivende udvikling og 3D-data er
blevet gjort mere tilgængeligt for almindelige brugere. Spilleplatforme, Minecraft, GoogleEarth og -streetview mm. har medført at almindelige mennesker er
blevet fortrolige med 3D-universet og efterhånden forventer informationer i 3D.
I det følgende er der er valgt at fokusere på Singapore som er meget langt
fremme med sine 3D-planer, et softwarefirma der arbejder med et agilt 3Dkoncept og CityGML og andre standarder. Generelle tendenser er at nuværende
bymodeller hovedsageligt anvendes til visualisering, men der arbejdes på at
kunne anvendes dem til f.eks. ejendomsadministration.

3.1

Tendenser fra Singapore

Regeringen i Singapore har i 2014 søsat projektet ”Virtuel Singapore”, der har til
formål at producere en 3D model for hele bystaten med forventet færdiggørelse
i 2018, samt udvikle nye teknologier og analysemetoder der kan benyttes i den
kommende 3D model. Projektet er et samarbejde mellem National Research
Foundation (Prime Minister’s Office), the Singapore Land Authority og the Government Technology Agency of Singapore. Projektet har et forventet budget på
$73 mil. Modellen vil blive bygget på data indsamlet vha. overflyvning (Lidar og
skråfoto) kombineret med 360 graders billeder og Lidar data indsamlet fra gadeniveau.
Udviklingen af 3D bymodellen i Singapore har fire primære formål:

›

Et virtuelt laboratorium til brug for at simulere og analysere fremtidige by
initiativer

›

Et værktøj for byplanlægning og beslutningstagning

›

En åben platform til brug for forskning og innovation

›

Fælles offentlig dataplatform der kan bruges på tværs af offentlig styrelser

http://projects.cowiportal.com/ps/A104471/Documents/03 Project documents/SDFE_behovsanalyse_januar2018.docx
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Det er forventningen, at modellen vil kombinere nuværende dataregistre således
at f.eks. ejendomsinformationer, befolkningsdata, natur- og miljødata vil være
tilgængeligt direkte i 3D modellen. Derigennem kan 3D modellen blive en platform for at koordinere og krydstjekke forvaltningsopgaver på tværs af offentlige
styrelser.
”Virtuel Singapore” projektet omhandler ikke blot produktionen af en detaljeret
3D model, men også udvikling af simulering/analyse værktøjer der kan drage
nytte af modellen. Foreløbigt er der bl.a. blevet udviklet demo værktøjer for de
følgende områder:
Beregning af potentialer for energieffektivisering

Figur 3.1 Energieffektivisering. Kilde: Building and Construction Authority (Singapore)
Analyse af placering af solceller

Figur 3.2 Placering af solceller. Kilde: Building and Construction Authority (Singapore)
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Vindsimuleringer i byrummet

Figur 3.3 Vindsimulering. Kilde: Building and Construction Authority (Singapore)

Udover demoværktøjerne forventes det, at der vil blive sat særligt fokus på at
benytte modellen til simulering og planlægning af evakueringer ved katastrofer
(f.eks. terrorhandling eller brand). Dette gøres bl.a. ved at identificere nødudgange fra bygninger samt inkludere barrierer i bylandskabet, som ikke findes i
et traditionelt 2D bykort. Simulering kan dermed gøres virkelighedstro og blive
et værktøj i terrorberedskabet, samt benyttes når der planlægges store arrangement (f.eks. formel-1 i Singapore). Andre eksempler på forventede tiltag er
beregning af netværksdækning i byen (både 4G net samt offentlig wi-fi) og udviklingen af en 3D matrikel herunder inkludere underjordisk infrastruktur og
ejerforhold.
Bygge bro mellem den virkelige og virtuelle verden
Danmark ville kunne lade sig inspirere af Singapores ambitiøse vision for skabe
en virtuelt kopi af hele bystaten, og dermed etablere et laboratorium hvor nye
løsninger kan afprøves, inden de implementeres i den virkelige verden. I takt
med at smart-city løsninger og IoT teknologien vinder indpas, vil bymodellen gå
fra at være statisk til at blive opdateret med real-tidsdata. Det gør det muligt, at
tænke 3D bymodellen som en regulær ”digital twin” af byen, hvor myndigheder
kan overvåge, planlægge og eksperimenter uden indvirkning på den virkelige
verden. Denne tankegang og arbejdsform har været brugt gennem mange år i
industrien til forbedringen af produkter samt fejlfinding, men vil være ny i forhold til vedligeholdelse og planlægning af byer. Det vil være muligt i takt med
teknologiudviklingen at implementere ”digital twin” tankegangen for en hel by,
hvorved 3D modellen vil være en af de bærende komponenter for at skabe en
virtuel kopi.
Det vil f.eks. være muligt at en anvende digital kopi af byen til skabe et fuldstændigt overblik over byens infrastruktur elementer og deres beskaffenhed
vha. IoT sensorer – fra udskiftning af gadelamper, til frost på cykelstien, læk i
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vandledninger eller vanding af planter. Således kunne kommuner og forsyningsvirksomheder arbejde strategisk med ”Facility management” af byens infrastruktur samt simulere fremtidsscenarioer i den virtuelle by for at opnå indblik i forbedringspotentialer og risici såsom kraftig nedbør eller strømnedbrud.
”Digital Twin” for en hel by vil være revolutionerede både for vedligehold og
planlægning i kommuner og forsyningsselskaber. Det er oplagt, at der udvælges
et pilotprojekt for at afprøve ”Digital Twin” potentialer for byplanlægning, vedligehold og forsyning. Her anbefales det at udvælge en by, hvor der i forvejen
eksistere 3D datagrundlag, og veludviklet smart-city infrastruktur således, at
fokus kan lægges på anvendelsesmuligheder frem for dataindsamling.

3.2

ModelMe3D

I forbindelse med SmarterCitiesNOW workshop i BLOXHUB i oktober viste det
Hollandske firma ModelMe3D deres visioner med 3D-bymodeller. ModelMe3D har
etableret et projektkontor i Danmark, fordi de ser Danmark som et foregangsland inden for digital omstilling, ny teknologi og grønne byer, og at der derved
er potentiale for deres 3D-bymodel produkt. Firmaet har bl.a. arbejdet med et
3D-pilotprojekt i bydelen Amstel i Amsterdam i forbindelse med Amsterdam
Smart City projektet.
Idéen

Ved ModelMe3D prøver de at gøre andet end bare visualisere geodata.
Pilotprojektet er bygget op over en "gaming engine" og som en af stifterne Samuel F. Alvarado siger i et telefon interview "The sky is the limit". I 3D-modellen
forsøger ModelMe3D at skabe nye måde at udveksle viden og data om byens
bygninger og kvarterer mellem byens planlæggere, politikere, lodsejere og borgere. ModelMe3D samler tilgængelige data og bruger input i en Open source
model, hvor bygninger, infrastruktur, grønne og rekreative områder og kommende projekter er klikbare og kan afsløre flere niveauer af detaljer.
Følgende illustrationer stammer fra ModelMe3Ds hjemmeside
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Figur 3.4 Eksempel fra Amstel bymodellen. Kilde ModelMe3D

Figur 3.5 Eksempel fra Amstel bymodellen. Kilde ModelMe3D

3D skal være norm

I ModelMe3D arbejder de for, at 3D skal være den nye norm og på sigt vil det
være et krav fra beslutningstagere og borgere, at det højere detaljeringsniveau i
3D er normalen.
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Figur 3.6 Interaktion med 3D-bymodeler. Kilde ModelMe3D

I dag er der ingen central platform til 3D, men der arbejdes på mange forskellige platforme rundt omkring i forskellige byer og lande. Alvarado fortalte via telefonen, at de i ModelMe3D ikke mener, at CityGML er så interaktivt. Derfor har de
valgt at arbejde på pilotprojektet via en gaming platform, som skaber et agilt
miljø. Deres tilgang til modellen er, at data og viden om byen skal være så brugervenligt og tilgængeligt som muligt.
Mapbox

ModelMe3D samarbejde med det amerikanske firma Mapbox, som har
specialiseret sig i at skabe kort og brugervenlige georefererede data, API og
SDK3. Deres OpenSource værktøj giver brugerne mulighed for at forstå og analyserer deres data.

Indendørs 3D

I Danmark har ModelMe3D, sammen med en kunde, planer om at lave
interaktive indendørs 3D-modellering af f.eks. indkøbscentre, som udover at
bruges af kunderne, skal indeholde og analysere opsamlede data fra kameraer
og sensorer. Det skal herved være muligt at følge og styre f.eks. energiforbrug,
personstrømme (myldretid), lys m.v.

Kommuner

ModelMe3D vil sammen med en partner og sponsor forsøge at få skabt et
projekt i 2018, hvor de skal etablere en dansk kommune som en 3D-case. De
håber, projektet vil munde ud i at andre (danske) kommuner direkte kan kopiere strukturen og anvende modellen i deres arbejde.

3

API – Application Programming Interface, SDK – Software Development Kit
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CityGML og eksempler

CityGML er en åben standard og den officielle internationale standard for Open
Geospatial Consortium (OGC).
CityGML opfattes af mange som en uofficiel verdensstandard for 3D-bymodeller.
Fra CityGML's hjemmeside er der link til en liste over byer i verden, der har lavet
3D-bymodeller i open CityGML og i andre formater.4 Det er interessant, at se
detaljerings niveauet i verdens 3D-byer. Ingen af de angivne byer har detaljering over LOD2, er del er tekstureret og årstallet for modellernes tilblivelse ligger
mellem 2009 – 2016. Det skal bemærkes, at listen er ufuldkommen, da Singapore ikke er nævnt, eller så skyldes det, at Singapores model ikke er i fuld funktion endnu.
Nogle af de nyeste byer der nævnes er bl.a. Helsinki (2016) og New York
(2016). Via listen er der link til byernes 3D-modeller som kan downloades.
Helsinki

Fra CityGML linkes der direkte over i Helsinkis bymodel, som fremstår
tekstureret og med informationer om ejendommene.

Figur 3.7 Eksempel fra Helsinkis bymodel. Kilde: Helsinki

I versionen, der ligger tilgængelig på Helsinkis hjemmeside, vises enkelte oplysninger om en ejendom, og når ejendommen udpeges, bliver hele bygningskroppen og taget markeret som et samlet objekt.
New York

Eksempler på nettet fra de to modeller der ligger for New York, viser hvordan
modellen kan anvendes til f.eks. skyggeberegning (publiceret på New York

4

https://www.citygml.org/3dcities/
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Times).

Figur 3.8 Eksempel på skygge analyse, New York City. Kilde: New York Times

Her er der også mulighed for at klikke på de enkelte ejendomme og få simple
oplysninger om ejendommen:

Figur 3.9 Eksempel på skygge analyse, New York City. Kilde: New York Times

Og i en anden model (skabt af studerende på Technical University of Munich) er
der yderligere informationer om veje, belægninger og bygninger. Alle de informationer der er i denne model er samlet fra forskellige åbne eksisterende databaser (NYC Open Data Portal).

http://projects.cowiportal.com/ps/A104471/Documents/03 Project documents/SDFE_behovsanalyse_januar2018.docx

KORTLÆGNING AF FORVALTNINGSMÆSSIGT POTENTIALE IFT. ANVENDELSE AF LANDSDÆKKENDE 3D-BYMODELLER

27

Figur 3.10 Eksempel på brug af 3D-bymodel, New York. Kilde: Technical University of Munich

3.4

Andre initiativer

Det europæiske Inspire initiativ, hvor der skabes fælles europæiske metoder til
opbygning og udveksling af data, arbejder med 34 forskellige temaer vedrørende miljø data. Det er planen, at denne datastruktur skal være færdigudbygget i
2021. Det vil være oplagt at koble data fra Inspire projektet med 3Dbymodellerne. Via Inspire er data velbeskrevet, ens struktureret og med unikke
nøgler.

3.5

Opsummering

De 3D-bymodeller der i dag ligger tilgængelig på nettet bruges typisk til visualisering, planlægning og skygge- og højde studier. Byer som Singapore ser potentiale i at tilføje ekstra lag, detaljer og dimensioner til deres bymodel, så endnu
flere får glæde af de eksisterende data. Generelt gælder det, at data skal være
tilgængelige og uafhængige af platform og programmer. Som teknologien ændre
sig, vil de mere detaljerede 3D-bymodeller kunne blive en realitet. Firmaer som
ModelMe3D viser, ved at etablere sig i Danmark og ved at satse på danske projekter at udviklingen i Danmark, bl.a. via den offentlige digitaliserings strategi
og grøn omstilling, at gå mod bedre, mere detaljere og mere interaktive bymodeller.
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4

Cases

I det følgende beskrives tre forskellige cases, hvor der er potentiale for 3Dbymodeller. Der er valgt at fokusere på arealanvendelse, byggeri og BIM og
sidst energi.

4.1

Case 1

Arealanvendelse

Denne case beskriver potentialer for anvendelse af en 3D bymodel i forhold til
arealanvendelse, her tænkes både på den enkelte ejendom samt i et bredere
byudviklingsperspektiv. Vi har ikke fokuseret på tekniske løsninger, men har
taget udgangspunkt i, hvilke potentialer vi ser for primært kommunerne ved
adgangen til en 3D bymodel. Både i forhold til myndighedsgodkendelser og forvaltning i øvrigt samt analyser/simuleringer der kan drage nytte af 3D informationer til, at understøtte areal- og miljøplanlægningen. I nærværende case tager
vi udgangspunkt i LOD2 og LOD3 niveau, som er det niveau de fleste 3D bymodeller opererer med i dag.

4.1.1 Anvendelsesmuligheder af 3D modeller i
arealanvendelse - opsummering
Dette afsnit vil afdække anvendelsesmulighederne af en 3D bymodel indenfor
arealanvendelse. Anvendelsesmulighederne kan deles op i to overordnede kategorier:
›

Effektivisering og forbedring af arbejdsprocesser i forvaltningen.

›

Muligheder for simuleringer og analyser baseret på 3D data som kan understøtte borgere, erhvervsliv, og myndigheder i deres beslutningsprocesser.

Indenfor arealforvaltning vil en 3D bymodel give potentialer for effektivisering
og forbedring af arbejdsprocesser, særligt hos de kommunale myndigheder, i
henhold til byggesagsbehandling og planudarbejdelse samt forbedret kommunikation ved borgerinddragelse og dialog. En 3D bymodel vil derudover give kommunerne over hele landet samt statslige myndigheder mulighed for, at gennemføre simuleringer og analyser vedrørende vind, støj, forurening, sol/skygge forhold, udsigt/indblik, rettigheder og lys, som kan understøtte beslutningstagerne
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i forhold til vurderinger af f.eks. miljøpåvirkninger og i den fremadrettede planlægning. Vi vurderer, at der er særlige potentialer i forhold til:

›

At benytte en 3D model som dialogværktøj mellem myndigheder og borgere
som vil have en tidsbesparende effekt i forhold til at håndtere borgerkommunikation og klagesager.

›

At udvikle nye analyseværktøjer til at forbedre planlægningen, der er baseret på et nationalt 3D datasæt, som vil kunne analysere vind, lys, støj og
forureningsforhold i det bebyggede miljø.

›

At benytte en 3D model som et virtuelt testcenter til at afprøve og visualisere kommende projekter herunder danne grobund for at foretage helhedsvurderinger i henhold til byggesagsbehandling og anden myndighedsbehandling.

Figur 4.1 Potentiale anvendelsesmuligheder af en 3D bymodel ift. arealanvendelse.
Illustration inspireret af Delft University of Technology.

4.1.2 Sagsbehandling og planlægning i 3D
Byggesagsbehandlingen i Danmark er udfordret på, at den tager for lang tid og
til dels kan være kompliceret for lægmand at forstå. Vi har overvejet, hvilke muligheder og fordele en 3D bymodel vil kunne give byggesagsbehandlingen, både
til fordel for kommunen, men også til fordel for borgerne.
Kommunens egen sagsbehandling vil være lettet betydeligt, hvis f.eks. bygherre eller borger nemt og hurtigt, vil kunne sætte en bygning ind i en 3D model, hvor byggelinjer, skrå højdegrænseplan, afstande til skel, bebyggelsesprocent, bygningshøjder, terrænreguleringsmuligheder mv. er indbyggede. Bygningsreglementet, som kommunerne arbejder ud fra, er mindre og mindre tek-
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nisk og mere baseret på helhedsvurderinger. En 3D bymodel, der indeholder
relevant data fra forskellige kilder, vil gøre det betydeligt lettere for sagsbehandleren at vurdere helheden.
Alle danske kommuner er i dag koblet op på ansøgningssystemet Byg og Miljø, hvorigennem alle byggeansøgninger til kommunen skal sendes. I starten da
systemet blev udviklet, var det en drøm, at enhver ville kunne gå ind på sin
grund og placere en bygning, og at der ville gå en "alarm", hvis de ønsker der
var til den nye bygning, ikke stemte overens med de rammer, der var givet i
bygningsreglementet og lokalplanen.
En sådan mulighed ville lette sagsbehandlingen og håndteringen af spørgsmål til
byggesagerne væsentligt. Således ville der i første omgang kunne reduceres i
usikkerheden omkring f.eks. terrasse overdækninger, udhuse og skure, hvor en
ejer ikke behøver at søge kommunen om tilladelse. Og på sigt ville ansøgninger
til kommunen kunne begrænses, til de situationer, hvor nyt byggeri bryder de
rammer (hvor der skal søges dispensation), der er i bygningsreglementet og
lokalplanen.
Kommunen bruger rigtig meget tid på dialog med borgerne og på høringer og
naboorientering, hvor det kan være vanskeligt at vise tydeligt, hvad et eventuelt
byggeri vil betyde for naboerne. En 3D model vil kunne lette dialogen væsentligt.
En 3D model, som letter kommunens byggesagsbehandling, vil også betyde en
forenkling og lettelse for borgerne, som hvis de får muligheden, selv kan "lege"
med de muligheder, der findes på deres grund uden i første omgang at "forstyrre" kommunen.
Et eksempel er Silkeborg Kommunes 3D bymodel som er blevet omsat til en
komplet objektorienteret model m. tilknytning af BBR-bygninger m. Id/ref. til
BBR-registreret. Der kan således arbejdes direkte i modellen, med analyser,
f.eks. udarbejdelse af rummelighedsanalyser i forbindelse med vurdering af udvidelsesmuligheder inden for eksisterende rammer i områder/på matrikler mm.

4.1.3 3D visualiseringer til at understøtte planlægningen
I forbindelse med lokalplanprocesser, som er en samling af juridiske krav til
byggerier inden for et givent område, kan det være vanskeligt, at få et overblik
over de stillede krav. Både i dialogen med bygherre og kommunalbestyrelsen
samt ved borgerinddragelser eller nabohøringer, kan det være særligt svært, at
formidle samspillet eller indvirkningen på den kontekst projektet placeres i.
Ved at kunne illustrere et ønsket projekt i en 3D bymodel, er der mulighed for,
at få et visuelt overblik. Her er der ikke kun tale om arkitekternes valgte visualiseringsspots, men borger og andre høringsberettigede, vil kunne se projekters
påvirkninger fra forskellige vinkler, både langt fra, men også i gadeniveau. I Silkeborg er deres 3D bymodel baseret på Cityplanner, som primært bruges i plan,
miljø og byggesager, modellen bruges som beslutningsgrundlag som vist på illustrationen neden for, i forhold til volumenstudier mellem flere lokalplansforslag.
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Figur 4.2 Illustrationer fra Silkeborgs 3D-Bymodel, der viser eksempel på et volumenstudie
i forbindelse med beslutning om vedtagelse af en ny lokalplan.

3D bymodellen kan bruges som et planlægningsværktøj, hvor det er muligt at
kunne se beskyttede kig, sigtelinjer eller visualisere særlige arkitekturpolitikker,
som f.eks. Københavns skyline med de historiske tårne og spir. Det begrænser
alle beslutningstagere, når det kun er muligt, at se et evt. fremtidigt højhusprojekt fra en eller to definerede vinkler. Her vil en 3D bymodel kunne benyttes
som et interaktivt værktøj, hvor interessenter selv ville kunne navigere rundt og
vælge views og dermed gavne debatten mellem forvaltning, politikere og borgere. Ligeledes vil en 3D model kunne bruges i det åbne land, hvor det kan være
svært at formidle særlige kig så som kirkelinjer, landskabelige understregninger,
kig ved kystlinjer, havnefronter, søer, skov og naturarealer eller andre visuelle
forhold, der ønskes beskyttet.

4.1.4 Støjberegninger
I plangrundlaget stilles der særlige krav vedrørende støj tæt på boliger og kontorerhverv. Både i forhold til trafikstøj, støj fra virksomheder og anlægsarbejder
stilles der større og større krav til overholdelse af miljøstyrelsens grænseværdier. I dag udarbejdes der støjberegninger i 3D modeller, der viser, hvilken påvirkning støjen har på facaderne i forskellige højder.
Miljøstyrelsen opdaterer hvert 5. år miljøportalen med data om trafikstøj, disse
data er baseret på et Grid og nogle højdepunkter og vises i 2D. Trafikstøj er en
vigtig parameter i byplanlægning, som der arbejdes meget med i forhold til bedre by- og bolig forhold.
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Figur 4.3 Eksempel på illustrationer der viser det beregnede støjniveau på facaderne omkring forskellige støjkilder

Figur 4.4 Eksempel på grænseværdier for støj fra virksomheder i Aarhus kommune.
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Figur 4.5 Eksempel på 2D kort der viser den beregnede støjudbredelsen i plan fra en enkelt defineret støjkilde.

I forbindelse med anlægsarbejdet på metrobyggepladserne, blev det besluttet,
at dispensere fra støjgrænserne i Københavns kommune. Efter en del klager fra
berørte borgere blev det politisk besluttet, at Ekspropriationskommissionen skulle vurdere, om en ejendom var støjbelastet i en sådan grad, at det udløste erstatning samt erstatningens størrelse.
Selve arbejdet med at udarbejde støjplaner samt at gennemskue hvordan støjen
påvirker den enkelte lejlighed, kræver en stor del manuelt arbejde. Støjberegningerne er udarbejdet i en 3D model, hvorefter det højeste niveau af støjpåvirkningen i z-planet generaliseres ned til en 2D plan, som definerer støjpåvirkningen af den enkelte ejendom.
Alle bygningernes planer gennemgås i forhold til lejlighedsskel, dvs. at der indhentes tegninger fra byggesagsarkivet, der sammenholdes med adresser og
suppleres med besøg på ejendommen, hvis der er tvivlsspørgsmål. Ved ejerlejligheder er der oftest tinglyst et ejerlejlighedskort, som er et præcist grundlag,
men ved udlejningsejendomme eller andelsboligforeninger kan det være svært,
at gennemskue hvordan lejlighedsskellene er placeret.
Præcis denne problematik og udfordringen, at kunne definere vinduernes placering og hvilke vinduer der hører til hvilken lejlighed gør, at det ikke har været
muligt at automatisere processen omkring hvilke boliger der er berettiget til erstatning. Administrationen af det manuelle arbejde hos Metroselskabet er vurde-
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ret til at koste omkring 5% af erstatningssummen, som ved udgangen af 2016
løb om i ca. 350 mio. kr. (kilde Ingeniøren 6.marts 2017)

Figur 4.6 Eksempel på 2D kort der viser hvilke ejendomme der påvirkes i en bestemt periode ved en af Metrobyggepladserne. Kilde: Metroselskabet

Som borger kan det være vanskeligt at forstå en støjberegning, særligt i forhold
til etageejendomme, hvor støjen evt. kan stige i højden. Hvordan kan en ejendom der ligger længere væk blive påvirket mere? og hvordan skal en borger
kunne overskue flere 2D øjebliksplaner for, at kunne danne et helhedsbillede af
påvirkningen af sin ejendom. I en 3D bymodel vil det være muligt automatisere
støjberegninger og overskue støjpåvirkningen i flere dimensioner samt hjælpe i
dialogen mellem borger og myndighed.

4.1.5 Vindkomfort
Når der udarbejdes beregninger for vindkomfort gøres det via en 3D simulering.
Der tages udgangspunkt i de 3D bymodeller, der allerede eksisterer, hvis der
ikke eksisterer en 3D bymodel, anvendes den digitale højdemodel suppleret med
dronemodeller for at supplere med detaljeringer såsom portåbninger og lignende, der kan have betydning for vindens færden.
Vindkomfortmodeller udarbejdes i forbindelse med byudviklingsprojekter, særligt
projektudviklere og arkitekter bruger vindkomfortmodeller, der viser, hvilken
konsekvens forskellige bygningsvolumener kan have på den kontekst, de placeres i.
Mange kommuner har de seneste årtier sat fokus på vindforhold, de er blevet
særligt opmærksomme på vindkomfort, som en vigtig faktor for, hvordan et byrum opleves. Og flere kommuner stiller nu krav om, at vindkomfort tænkes ind i
projekteringen af nye byggerier og kvarterer. Ved markante byggerier, som risikerer at påvirke vinden væsentlige, skal vindkomforten også undersøges tidligt i
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processen. Det kan blandt andet være ved planlægningen af punkthuse, som
kan få karakter af et tårn.

Figur 4.7 Eksempel på 2D kort der viser områder, hvor hyppigheden overskrider komfortkriteriet som her er sat til 5,4 m/s

Figur 4.8 Eksempel på 3D visualisering, der viser strømlinjer i området fra en bestemt
vindretning
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Figur 4.9 Eksempel på 3D visualisering, der viser vindhastigheder i snitplan.

Vindkomfortdata vises i dag som 2D kort og 3D visualiseringer, men alle 3 ovenstående eksempler, kan med fordel vises i en 3D bymodel og skabe merværdi.
Dels i forbindelse med formidling af data, men også i forhold til at få et fuldstændigt billede af vindkomfort i et område eller en hel by. Det vil være værdifuldt at kunne bevæge sig rundt og få ovenstående informationer fra flere sider
og samtidigt kunne indplacere forskellige predefinerede volumener, således at
der vil det kunne genereres bedre byrum i fremtiden.

4.1.6 Sol og skygge forhold
En 3D bymodel vil gøre det muligt for kommunerne at simulere sol og skygge
forhold i byen. Simuleringen vil kunne bruges til at varetage forvaltningsopgaver
med at vurdere skyggegenerne af nybyggeri og infrastruktur samt sikre og planlægge attraktive byrum med den optimale mængde sollys. Derudover vil informationer om sol/skygge kunne benyttes i analyseopgaver til f.eks. at identificere
den bedste placering af solceller eller taghaver på byens tage.

Skyggegener og byrumsdesign
Detaljeret viden om sol/skygge forhold vil være et vigtigt redskab i sagsbehandling af byggesager og infrastruktur projekter således, at evt. skyggegener kan
blive identificeret tidligt i projektfasen. I mange tilfælde vil skyggeforholdene
blive kortlagt af bygherrerådgiver eller arkitekten, mens kommunen ikke har
mulighed for at foretage deres egne hurtige simuleringer af, hvordan forskellige
byggehøjder eller former vil påvirke solforholdene i nærområdet. En 3D bymodel
med et indbygget simuleringsværktøj vil gøre det muligt for kommunen, at kunne foretage sol/skygge vurderinger indenfor forvaltningen uden involvering af
eksterne partnere.
Der er i disse år et særligt fokus på at aktivere og forskønne bykernerne over
hele landet, særligt gennem arbejdet med at skabe attraktive opholdssteder og
byrum. Et vigtigt parameter for at designe attraktive byrum, hvor borgerne vil
opholde sig, er tilgængeligheden af sollys. Sollys simulering i en 3D bymodel vil
derfor være med til at kvalificere beslutningsprocessen, når kommuner eller pri-
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vate udviklere skal udpege potentiale steder til udviklingen eller opgradering af
byrum.

Figur 4.10 Skygge simulering af nyt højhusbyggeri. Kilde: CyberCity 3D

Udnyttelse af byens tage - Screening af taghave placeringer
Byudviklingstendenser, som fortætning, peger på at tagflader i stigende grad vil
blive en økonomisk ressource i fremtiden, der kan udnyttes til boliger, energiproduktion, friarealer eller landbrug/rekreative områder i form af taghaver. En
3D bymodel vil være med til at kvalificerer, hvorledes byens tagflader kan benyttes bedst muligt gennem viden om sol/skygge forhold, taghældninger, fysiske tag-installationer, tag-materiale, vind forhold samt tagstørrelser.
Det vil eksempelvis være muligt at screene for egnede placeringer af taghaver
ved at samle viden om taghældninger, mængden af sammenhængende tagflade,
informationer om bygningskonstruktion og materialer samt solforhold. En analyse vil således kunne pege på særligt velegnede tage med f.eks. store sammenhængende flade tagarealer med sollys hele dagen. Nedenfor ses tagehaven
ØsterGro på Østerbro i København, der er placeret på et fladt tag med minimal
skygge og i en bygningskonstruktion der kan bære vægten fra beplantningen,
hvilket tilsammen giver gode forhold for etableringen af en taghave. Lignede
lokaliteter vil det være muligt at identificere gennem en automatiseret analyse
baseret på viden fra en 3D bymodel.
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Figur 4.11 ØsterGro taghave. Kilde: Skråfoto kbhkort.kk.dk

4.1.7 Luftforurening
I forbindelse med udarbejdelse af den nye planlov, er det vedtaget, at der kun
må udlægges arealer, der er belastet af lugt, støv eller anden luftforurening til
boliger, institutioner, kontorer, rekreative formål m.v., hvis lokalplanen med bestemmelser om bebyggelsens højde og placering kan sikre den fremtidige anvendelse mod en sådan forurening. For at overholde det gældende plangrundlag, skal det dokumenteres, at miljøstyrelsens grænseværdier om f.eks. NO2
koncentration på facader overholdes. Særligt i forhold til regeringens strategi om
at fastholde og sikre udviklingen af produktionsvirksomheder i byområder vil der
opstå fremtidige dilemmaer.
Kommunerne er udfordret ved, at mange borgere har brændeovne, som generer
deres naboer med lugt/røggener. Røggenerne er reguleret af Miljøstyrelsens bekendtgørelse om anvendelse af brændeovne. Bekendtgørelsen regulerer både
partikelmængden og højden på skorstene. Det vil være en stor hjælp for kommunen, ud over at gå på tilsyn på stedet, at kunne anvende en 3D bymodel til
at visualisere, hvordan bygningerne ligger i terrænet i forhold til hinanden. I 3D
bymodellen kunne visualiseringen af, hvilken vej vinden oftest blæser, tillige
bidrage til en afgørelse af kravet til højden på skorstenen. Borgerklager udgør
en væsentlig del af kommunernes arbejde og 3D visualiseringen vil kunne bidrage til en nemmere og tydeligere kommunikation mellem kommunen og borgerne, som måske tillige vil kunne spare tid.
Illustrationerne herunder viser på baggrund af tre forskellige cases, hvorledes
disse data visualiseres i dag.
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Figur 4.12 Profiler af gennemsnits NO2 koncentration på udvalgte højdeprofiler på hotel og
to tårne på Marmormolen. Beregnet med OML i kemi-mode, med meteorologiske data og baggrunds data for 2003. NO2 koncentrationen fordeler sig
på facaden på 3 planlagte tårne på Marmormolen i Nordhavnen med Svanemølleværkets røgfaner som potentiel forureningskilde. Her vises flere
dimensioner i et 2D diagram.
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Figur 4.13
Figur 4.13

Immissionskoncentrationsbidrag (µg/m³) fra HCV for området
ved Enghave Brygge i 38,1m over havet Normaldrift NOX (regnet som NO₂). Figuren viser koncentrationen af NO₂ udbredelse
i en defineret højde ved et planlagt nybyggeri ved Enghave
Brygge, hvor HC Ørstedsværkets røgfaner er forureningskilden.
Den orange farve viser den højeste koncentration.

Figur 4.13 Beregnet forskel i gennemsnitlig årlig NOx koncentration µg/m3 mellem tunnelalternativet og 0-alternativet. Figuren viser koncentrationen af NO₂ udbredelsen ved den planlagte femerntunnel med bilos som forureningskilde. Al-
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le 3 visualiseringer kan med fordel vises i 3D og skabe merværdi. Dels i
forbindelse med formidling af data, men også i forhold til at få et fuldstændigt billede af forureningskildernes udbredelse.

4.1.8 Lys og tryghed i det offentlige rum
Et centralt emne i byplanlægning er at skabe trygge offentlige rum hvor borgere
kan færdes sikkert. Belysning en af de vigtigste elementer til at skabe tryghed,
men det kan være svært at vurdere om belysningen i byen er tilstrækkelig trygheds skabende og i hvilket omfang byens rum er oplyst. En systematisk registrering af lyskilder (placering, type og styrke) kan sammen med en 3D bymodel
benyttes til at kortlægge belysning og dermed identificere mørke områder, hvor
der kan arbejdes med belysningen for at forbedre trygheden. Nedenfor ses et
eksempel på kortlægning af offentlige lyskilder i Berlins 3D model.

Figur 4.14 Simulering af gadebelysning i Berlin. Kilde: virtualcityMAP Streetlight Energy
Simulator

4.1.9 Borgerinddragelse og rettigheder
I forbindelse med større infrastrukturanlæg eller andet der kræver ekspropriation på en ejendom, såsom en letbane, en motorvej, en jernbane eller andet vil
det være muligt for borgerne, at kunne se hvilken påvirkning det enkelte anlægsarbejde har på netop deres ejendom. I dag træffes beslutninger om ekspropriation på baggrund af 2D kort og besigtigelse i marken, hvor arealerhvervelsen
markeres med flag på den enkelte ejendom.
I 2D kan det være svært at forstå om et indgreb eller ”en ny nabo” vil få en indvirkning der kan udløse totalekspropriation eller erstatning. Ekspropriationsprocessen er tids- og ressourcekrævende og Ekspropriationskommissionen baserer
deres beslutninger på en helhedsvurdering, hvor der er mange parametre, der
spiller ind. Ofte står både borger, anlægsmyndigheden og Ekspropriationskommissionen med et ufuldstændig billede af, hvordan den enkelte ejendom påvirkes af samtlige parametre.
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Billede af en Besigtigelsesforretning, hvor anlægsmyndigheden beskriver over for den berørte borger og Ekspropriationskommissionen, hvordan anlægget vil påvirke ejendommen.
Kilde: Banedanmark

I et tilfælde, hvor Odense Letbane skulle ekspropriere et areal til en ny transformerstation, kom naboen til ejendommen lidt i klemme. Det var ikke muligt
for lodsejeren eller Ekspropriationskommissionen at forstå, hvilken påvirkning
den nye ”nabo” ville få på ejendommen. Der blev udarbejdet en visualisering,
der viste, hvordan bygherren evt. kunne ”forskønne” den 5 meter høje bygning,
så den ikke skæmmede så meget. Ekspropriationskommissionen skulle træffe
beslutning om ejendommen ville blive så voldsom påvirket, at ejendommen
skulle totaleksproprieres.
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Figur 4.15 Visualisering der viser hvordan den nye ”nabo” vil kunne se ud ved forskønnelse
med trælameller og beplantning. Kilde: Odense Letbane

Ekspropriationskommissionen valgte, at udskyde beslutningen til en §21 sag,
der giver mulighed for, at indbringe et erstatningsspørgsmål for Kommissionen
op til et år efter anlægget er taget i brug, da det ikke var muligt og få det fulde
billede af påvirkningen af ejendommen. I dette tilfælde betyder det så, at borgeren skal vente på, at anlægget bygges færdigt og herefter indbringe sagen for
ekspropriationskommissionen til en fornyet forretning. Denne situation og flere
andre kunne måske undgås, hvis borgeren langt tidligere i processen kunne få
et visuelt billede af, hvilken påvirkning Odense Letbane ville få for dem.
Som nabo eller direkte berørt til et anlægsprojekt skaber det en masse uro og
fortvivlelse, når det ikke er muligt at se og forstå, hvordan ens ejendom bliver
berørt. Det er ofte projekter, der er mange år undervejs og flere borgere føler
sig stavnsbundet og kan ikke overskue konsekvenserne. En 3D model, der viser
det kommende projekt, vil kunne give et billede af, hvad de faktiske konsekvenser er for ejendommen, det vil betyde færre klager og bedre mulighed for salg af
en ejendom, der ligger tæt på et anlægsprojekt.
Hvis det allerede i de helt tidlige faser, i forbindelse med høringsprocesser både i
forhold til lokalplaner og større anlægsprojekter kunne være muligt, at inddrage
borgere direkte i en 3D bymodel, vil det være muligt, at sikre en bedre og mere
direkte dialog i øjenhøjde med de enkelte borgere.

4.1.10 3D servitutter
Servitutter beskriver ofte geografiske udstrækninger som kan være komplekse
at forstå udelukkende ud fra en skriftlig beskrivelse. Det kan eksempelvis være
tale om områder, der er defineret ud fra vinkler, terrænspring, eksisterende
bygninger/infrastruktur eller underjordiske forhold. Dette kan give anledning til
fejlfortolkning af servituttens udstrækning.

http://projects.cowiportal.com/ps/A104471/Documents/03 Project documents/SDFE_behovsanalyse_januar2018.docx

44

KORTLÆGNING AF FORVALTNINGSMÆSSIGT POTENTIALE IFT. ANVENDELSE AF LANDSDÆKKENDE 3D-BYMODELLER

Udviklingen af en 3D bymodel vil give mulighed for at visualisere servitutbestemmelser i 3D således, at der ikke hersker tvivl om, hvor servitutbestemmeler
gælder. Dette vil være til gavn for både borger, bygherre, rådgivere og myndighed i forhold til, at minimere tidsforbruget på fortolkning af servitutter samt
undgå overtrædelse og fejlfortolkninger af servitutbestemmelserne. Eksemplet
herunder beskriver Banedanmarks el-driftsservitut. Servitutten er delt op i nogle
afstande og beskrivelser af, hvad der gælder inden for områderne. Afstandene
er målt fra nærmeste strømførende del. Tegningen forklarer, at det ikke er tilladt, at have beplantning over en vis højde inden for en given afstand fra den
strømførende del. Disse bestemmelser kunne med fordel visualiseres i 3D for at
forenkle forståelsen og derigennem sikre rettighederne bedre.

Figur 4.16 Visualisering af el-driftsservitut. Kilde: Banedanmark
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Byggeri og BIM

Den følgende casebeskrivelse præsenterer en overordnet potentialevurdering
ved anvendelse af 3D bymodeller. Gevinster ved landsdækkende 3Dbygningsmodeller beskrives både på kort og lang sigt, da nogle gevinster er
umiddelbare, mens andre er betinget af yderligere teknologisk udvikling. Det
følgende fokuserer ikke på tekniske løsninger, men vurderer forskellige effekter
ved digitale 3D-bygningsmodeller i kombination med eksisterende datakilder.

4.2.1 Opsummering
Gevinsterne ved landsdækkende 3D-bygningsmodeller er mange. Langt de fleste
gevinster opstår i kombinationen mellem 3D-bygningsmodeller, som udgør et
lokationsspecifikt punkt, og eksterne datakilder som linkes til lokationen. Digitale bymodeller vil således kunne agere grundlag for datavisualisering og beslutningstagning. Effekterne ved digitale bymodeller kan ikke alene henføres til offentlige forvaltninger, men er også til gavn for borgere og private virksomheder.
Både offentlige forvaltninger og private borgere vil med en landsdækkende 3Dbygningsmodel potentielt opleve forberede processer vedrørende blandt andet
byggeandragende, pålidelige data i BBR, let tilgængelige historiske data, navigation og arealforvaltning. Endvidere vil 3D-bygningsmodeller kunne anvendes til
simulering i både Virtual Reality og Augmentet Reality, der hver især giver en
række muligheder blandt andet med hensyn til at tiltrække turisme.

4.2.2 Digitale bymodeller
Digitalisering af eksisterende bygningsmasse vil give forskellige effekter, alt efter hvilket niveau bygningsmassen digitaliseres på, samt hvilken type af data
der tilknyttes bygningsmassen. I nærværende rapport anvendes en række definitioner af level of detail (LOD), som hver især vil være forbundet med afledte
effekter. De forskellige LODs angiver den geometriske præcision og detaljering
af en given bygning.
De dataformer der kan tilknyttes digitale bymodeller kan overordnet inddeles i
to kategorier. Dels data fra eksterne kilder, hvor data ikke er iboende egenskaber til en bygning, men linkes fra eksterne kilder til en specifik lokation, og dels
egenskabsdata til bygningsobjekter som er iboende.
Værdien ved at sammenkoble data fra eksterne kilder opstår allerede ved LOD0,
men stiger efterhånden som detaljeringsgraden øges.
Når digitaliseringen af en bygning bliver tilpas geometrisk præcis og opdelt i
bygningsdele eller objekter vil hvert objekt kunne tilknyttes egenskabsdata, der
beskriver karakteristika ved objektet, hvorved der skabes en bygningsinformationsmodel (BIM). BIM svarer geometrisk til minimum LOD5 i relation til de anvendte definitioner i nærværende rapport, og udgør en objektbaseret relationsdatabase, hvor den geometriske repræsentation af et bygværk/en bygning blot
er én form for data.
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Når geometri kombineres med stamdata vil digitale bymodeller kunne udgøre et
grundlag til at visualisere data fra forskellige kilder (databaser). Dette vil være
til gavn for både offentlige og private aktører. I det følgende er potentialet af
digitale bymodeller belyst både ud fra et offentlig og et privat perspektiv. Nogle
effekter af digitale bymodeller vil opstå alene i kraft af en digitalisering og sammenkobling af eksisterende data og vil således være kortsigtede, mens andre
effekter vil være langsigtede og betinget af teknologisk innovation.

4.2.3 Datavisualisering som beslutningsgrundlag
Potentialet ved digitalisering af bygningsmassen og etablering af digitale byer er
vidtrækkende. Ved at sammenbringe data fra forskellige kilder (databaser) kan
der etableres et bredt empirisk beslutningsgrundlag både for offentlige instanser
og private forbrugere. Digitale bymodeller vil kunne udgøre en 'digital rygrad' for
datavisualisering, hvor data ikke længere synes 'dødt', men præsenteres visuelt
og lokations specifikt for brugeren, og derved skaber værdifulde repræsentationer af data.
Ved at sammenkoble data fra eksempelvis Bygnings og Boligregistret, BBR, Den
Offentlige Informations Server, OIS og Tingbogen kan data samles til ét samlet
visning, der skaber transparens og overblik ikke kun for offentlige forvaltninger,
men også for den enkelte borger. Data vil kunne sorteres og filtreres for at illustrere det ønskede, og der er således ingen begrænsninger i forhold til de kombinationsmuligheder af data, som vil kunne vises lokationsbestemt. Værdien opstår således i kombinationen af forskellige data, som i kraft af en digital bymodel, vil kunne henføres til en specifik lokation.
Digital bymodeller vil blandt andet kunne agere grundlag for byudvikling, delvist
på baggrund af det geometriske grundlag, der vil fungere som en 1:1 model af
virkeligheden, der således vil kunne anvendes til simulering af fremtidige forhold.
En portal, hvor digitale bymodeller kan tilgås, vil kunne udgøre et 'one point entry' for alle, hvor data linket fra forskellige kilder vil optræder på samme sted.
Dermed vil der være synergieffekter, ved at kunne tilpasse netop det datafilter
brugeren ønsker, for at få vist de informationer som måtte være relevante.
Det kunne være informationer om demografi i forhold til antallet af offentlige
institutioner i et område, eller kombinationer af data fra flere lokationer til
klumpeudbud af eksempelvis renoverings- eller serviceopgaver.
Visualisering af forhold vedrørende støj og forurening i et område vil være informationer, der kan tilføjes en bymodel. Disse vil bidrage i beslutningsprocesser
omhandlende alt fra byplanlægning til værdiansættelse af ejendomme, samt
private ejendomskøb.
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4.2.4 Effekter for offentlige forvaltninger
Offentlige forvaltninger, heriblandt kommunerne, vil kunne profitere af digitale
bymodeller. I det følgende præsenteres potentielle offentlige gevinster ved digitalisering af den eksisterende bygningsmasse til en samlet bymodel.
Byggeandragende

Behandling af byggeandragender vil kunne effektiviseres gennem digitale
bymodeller. Bymodeller hvor bygninger er placeret i henhold til eksempelvis
DKTM og DVR90, vil sammenholdt med data fra Geodatastyrelsen vedrørende
matrikelkort og information fra kommunerne vedrørende kommunal- og lokalplaner kunne danne grundlag for en effektivisering. Bebyggelsesregulerende bestemmelser fra gældende bygningsreglement vil kunne tilknyttes den enkelte
matrikel, hvor aktuelle restriktioner vedrørende blandt andet højder, afstande til
skel og bebyggelsesprocent vil kunne automatisere og fungere som filter, hvor
ikke konditionsmæssige ansøgninger sorteres fra.
Dette vil også gøre sige gældende i forbindelse blandt andet tilbygning, renovering eller opførelse af altaner.

Figur 4.17 Volumenstudie hvor bebyggelsesregulerende bestemmelser er overholdt og
markeret med grøn

Figur 4.18 Volumenstudie hvor bebyggelsesregulerende bestemmelser ikke er overholdt og
markeret med rød

En portal der giver bygherre adgang til sin matrikel og mulighed for at udføre et
volumenstudie af det ønskede bygværk, vil således kunne agere oversættelse af
regulerende bestemmelser med hensyn til det konkrete bygværk. En sådan portal vil samtidig give bygherre mulighed for at lave simulering af lys- og skygge-
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forhold, samt visualisering af forskellige materialevalg indenfor gældende regulativer i eksempelvis lokalplaner.
Således vil digitale bymodeller forbedre den administrative proces der er forbundet med byggeandragender i dag. Ikke alene vil bygherre være bedre stillet i
forhold til at få vist regulativer på en visuel og let forståelig måde, men mængden af ukonditionsmæssige ansøgninger og dispensationer må ligeledes forventes af falde.
Det vurderes at bygningsmodeller på LOD2 – LOD3 vil være fyldestgørende
grundlag for at opnå ovenstående effekter.
Verificering af BBR

Bygnings og Boligregistret, BBR, er et landsdækkende registrer der indeholder
informationer om en lang række forhold, herunder arealer og beliggenhed. Undersøgelser viser at data i BBR ikke er retvisende og behæftet med fejl og
mangler.

En rapport fra Erhvervs- og Byggestyrelsen fra maj 20075 konkluderer, at der på
landsplan kan være fejl i arealoplysningerne ved 20-25% af alle enfamiliehuse,
mens cirka 4% (eller godt hver femte af de fejlbehæftede enfamiliehuse) rummer afvigelser, der overstiger 25 m². Det konkluderes yderligere, at bygningsmassen af enfamiliehuse i BBR vurderes at være cirka 5% for lille i forhold til det
virkelige areal, samt at et sted mellem hver fjerde og hver anden småbygning
på under 50 m² ikke registret i BBR.
Digitale bymodeller ville kunne medvirke til at verificere oplysningerne i BBR.
Ved at sammenholde oplysninger i BBR med blokmodeller eller BIM kan eventuelle afvigelser identificeres og korrigeres.
Blokmodeller eller BIM giver den samlede ydre geometri, der kan underinddeles
i etager, baseret på oplysninger i BBR og dermed medvirke til verificering.
Anvendelse af bygningsmodeller til verificering af BBR kan ske på samme måde
som det er illustreret på figur 4.18 og 4.19. Her kan en bygningsmodel placeres
på det bygningsomrids, der findes i GeoDanmark kortet. Her kan der så angives,
hvorvidt der er afvigelser på arealet, indenfor en rimelig grænse, i forhold til
BBR.
En 3D model vil modsat en plantegning ligeledes indeholde en Z-akse, hvorved
eksempelvis etager vil kunne indgå i en verificering. En 3D-bymodel på LOD2 og
LOD3 niveau, ville kunne bruges til at verificere etager og arealer.
En 3D-bymodel i LOD4 vil kunne bruges til at identificeres udnyttede tagrum,
køkkener og bad/toilet.
Ovenstående vil få konkret betydning for staten, der anvender BBR-oplysninger,
som grundlag for beregning af offentlig støtte til f.eks. nybyggeri, byfornyelse
eller hensættelser til vedligeholdelse i Grundejernes Investeringsfond.
5

Erhvervs- og Byggestyrelsen: Overblik over fejl og mangler i BBR, maj 2007.
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Det vil ligeledes få konkret betydning for boligejerne, i kraft af Skats anvendelse
af BBR-oplysninger til fastsættelse af ejendomsvurderingen og dermed størrelsen af ejendomsværdiskatten boligejeren skal betale.
Korrekte BBR-oplysninger er samtidig væsentlige i forbindelse med køb og salg
af ejendomme, hvor forkerte oplysninger kan have økonomiske konsekvenser.
En verificering af BBR vil således kunne gennemføres på baggrund af bygningsmodeller på flere niveauer fra det helt overordnede niveau hvor BBR-m² verificeres, som kun kræver LOD1, til et detaljeret niveau hvor antal rum, antal badeværelser mm er nødvendige, hvilket vil kræve minimum LOD4.
Bygningsarkiv

Digitale bymodeller, der kan tilgås gennem en portal, vil kunne udgøre
grundlaget for en ny måde at tilgå arkiveret materiale på. Frem for at disse information ligger distribueret på forskellige fysiske lokationer, vil en digitalisering
og samling ét sted, kunne være til gavn for både det offentlige og borgerne.
Digitalisering af eksisterende bygningsarkiver og tilknytning af tegninger etc. til
forskellige lokationer, bygninger, matrikler i bymodellen vil kunne udgøre en
simpel og intuitiv måde at tilgå materialet på.
Tegninger vil endvidere kunne placeres relativt i forhold til en BIM, således at
eksempelvis etageplaner og facadeopstalter er placeret i modellen, i forhold til
DKTM/DVR90, og vil kunne blive vist i sammenhæng med BIM.
Værdien ved et digitalt bygningsarkiv, hvor tegninger mv. er geografisk relateret
er ikke betinget af et højt detaljeringsniveau. Værdien opstår alene ved relationen mellem tegningen og lokationen, hvorfor LOD0 vil være tilstrækkeligt. Værdien stiger som følge af stigende detaljeringsniveau, fordi tegninger derpå vil
kunne placeres præcist.

Find vej

Førnævnte digitalisering af bygningsarkiver kan i kombination med digitale
bymodeller medvirke til at understøtte wayfinding, evakuering og redningsarbejde.

Teknologier som iBeacons6 kan anvendes til at finde vej indendørs. Dette kan
være relevant i offentlige bygninger som eksempelvis hospitaler eller uddannelsesinstitutioner. Dette kan ligeledes have værdi i tilfælde af brand, hvor detaljerede bygningsmodeller vil kunne hjælpe til at guide til nærmeste udgang og sikre evakuering. På tilsvarende vis vil beredskabet kunne tilgå en digital brandplan
på vej mod målet for deres indsats.

Dette vil også gøre sig gældende for ambulancetransport eller politi, hvor
reddere undervejs kan blive informeret om de forhold, de kommer frem til inden
de står på lokationen.
6

https://developer.apple.com/ibeacon/
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For at kunne understøtte indendørs wayfinding er det en forudsætning at interiører forhold er digitaliseret. Dette vil typisk være tilfældet i en BIM (LOD5). Det
er dog ikke en forudsætning, at bygningsmassen er baseret på BIM af hensyn til
at kunne finde vej udendørs. Her kan LOD1 være tilstrækkeligt.
Arealforvaltning

Med en digital bymodel vil arealforvaltning af både ude- og indearealer kunne
digitaliseres og systematiseres. Bymodellen vil anvendes til at samle data ud fra
en række kriteriet. Herved kan der skabes overblik over f.eks lejere, fællesarealer, tomgangsarealer på ejendoms-, bygnings-, etage- eller rumniveau, afhængigt af de tilgængelige informationer. Den digitale bygningsmodel vil således
kunne anvendes som grundlag til forvaltning af offentlige institutioner og deres
bygningsmassen.
Bygningsstyrelsen vil som statens ejendomsvirksomhed og bygherre med deres
nystartede afdeling for Facility Management (FM), kunne drage stor nytte af at
have BIM modeller til rådighed. Ved brug af 3D modeller, indeholdende geometri
for ejendomme, vil arealer og bygningsdele (gulve, vægge, vinduer, grønne
udearealer) mv. præcist kunne optælles og på baggrund af disse kan der laves
store samlede udbud eller rammeaftaler om vedligehold af områder som udearealer, rengøring eller maling og istandsættelse af ejendomme, ved eksempelvis ud eller indflytning.
Ydermere vil Bygningsstyrelsen med 3D modeller kunne effektivisere med hensyn til spacemanagement. Her vil det være muligt at skabe mere plads og højere udnyttelse af de eksisterende kvadrat- og kubikmeter. Det giver mere kvalitet
uden merøkonomi. En styrke i 3D modellerne vil hertil være, at VR-teknologien
kan anvendes. Ændringer vil kunne opleves inden de fortages og hermed være
et stærkt redskab til formidling over for styrelsens kunder.
Afhængig af detaljeringsniveauet af bymodellen vil identifikation af elementer
som kloakdæksler, skraldespande, brandhaner, busstoppesteder etc. også være
tilgængelige og således bevirke et samlet overblik. Dette vil i højere grad være
relevant for landets kommuner eller Slots- og Kulturstyrelsen.
Brugen af offentlige ejendomme vil kunne synliggøres og herigennem kan funktionen og udnyttelsesgraden tilpasses den enkelte bygnings muligheder. Derved
kan skabes en form for "delebygningsordning" til gavn for både offentlige og
private. Platformen kan således facilitere en transparens mellem udbud og efterspørgsel.
Dette vil medfører bedre udnyttelse af arealer, mindre tomgang og skabe et potentielt indkomst grundlag for bygningsejeren.
For at opnå ovenstående effekter kræves enten en BIM, som naturligt vil indeholde rum, eller en bygningsmodel kombineret med et digital bygningsarkiv,
som beskrevet under afsnit 1.2.3. Bygningsmodellens detaljeringsniveau er ikke
afgørende for muliggørelsen af arealforvaltningen. Det er i første omgang koblingen mellem lokationen og en tegning i bygningsarkivet, der frigør den første
umiddelbare effekt. Laveste LOD-niveau er godt som en start, men med højere
LOD-niveauer øges effekten.
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4.2.5 Effekter for borgere
En portalløsning, hvor digitale 3D bymodeller kan tilgås vil være værdifuldt for
for borgerne – det er umiddelbart lettere at forstå verden i 3D. Effekterne ved
digitale bymodeller vil, for den private bruger af portalen, både være mærkbare
på kort og lang sigt.
Det følgende afsnit redegør for de borgernære gevinster ved digitalisering af
bygningsmassen. Gevinsterne beskrevet i forrige afsnit tilfalder ikke alene det
offentlige. Flere af effekterne vil også være til gavn for borgerne.
Ved digitale bymodeller vil der være gevinster, som fortrinsvis vil være til gavn
for borgerne. Disse præsenteres i det følgende.
Drift og vedligehold

En portal baseret på digitale bymodeller vil kunne facilitere en forbedret proces
vedrørende drift og vedligehold af private ejendomme. Dataomfanget på en portal vil kunne bidrage med indsigt i den generelle stand af huse eller ejendomme.
Ved at sammenkoble en digitale bymodeller sammen med informationer fra BBR
og OIS kan følgende informationer tilføjes til de enkelte ejendomme i bymodellen:
• Opførelsesår
• Til- eller ombygningsår
• Antal beboelseslejligheder
• Antal etager
• Samlet bygningsareal (grundplan)
• Samlet boligareal
• Bebygget areal
• Udnyttet tagetage
• Samlet kælderareal
• Dyb kælder – mindre end 1,25 m over jord
• Ydervægsmateriale
• Tagdækningsmateriale
Hertil vil der gennem en loginfunktion kunne hentes tilstandsrapporter udarbejdet i bygningens levetid.
Dette vil bevirke, at der kan udarbejdes planer for drift og vedligehold på boligniveau, således at den enkelte boligejer kan få digitaliseret sin drift og vedligehold. Ved eksempelvis at notificere boligejeren i forhold til vedligeholdelsesaktiviteter, vil en digital model potentielt kunne bevirke, at standen på boliger opretholdes eller forbedres. Dette kan tænkes som en 'servicebog', som det ses på
biler, hvor dokumentation for rettidig udførelse af drift og vedligehold registreres.
Med en digitalisering af boliger og inddragelse af husejerne vil der kunne skabes
grobund for en udbudsportal med udgangspunkt i renovering af en eller flere
ejendomme. Ved at lade den enkelte husejer tilkendegive, hvorvidt renoveringstilbud har interesses og i så fald hvilke, kan portalen fungere som et udbudsgrundlag for håndværksvirksomheder eller andre servicefag. Endvidere vil der
kunne genereres klumpudbud, hvor flere husejere kan gå sammen om at udby-
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de en opgave. Det kunne endvidere give værdi at digitalisere udearealer for
husejerne eksempelvis for at udbyde græsslåning eller hækklipning etc.
For at kunne udnytte ovenstående muligheder er det nødvendigt, at de digitale
bymodeller har en detaljering, der svarer til LOD5, altså en BIM hvor det er muligt at adskille de enkelte objekter/bygningsdele fra hinanden med henblik på at
tilknytte konkrete data vedrørende drift og vedligehold.
Renoveringsmuligheder Husejerinddragelse kan udbygges til at omfatte simpel modellering, hvor
husejeren ved brug af f.eks. teksturering kan ændre tag, facade eller vinduer på
en ejendom, og ud fra nogle standardbeskrivelser udgive materialet på en portal, med henblik på at indsamle tilbud.

4.2.6 Simulering
Digitale bymodeller vil kunne agere grundlag for simulering. Simuleringen kan
være udtryk for en repræsentation af eksisterende forhold, hvor geometri vises i
samspil med andre data, men kan også være udtryk for mulige fremtidige forhold. Simuleringer vil være til gavn for både offentlige og private brugere. Simulering kan antage mange former, hvor detaljeringen og datagrundlaget er afgørende for kvaliteten af den oplevede simulering. I det følgende gives eksempler
på simuleringsmuligheder baseret på digitale bygningsmodeller.
VR og AR

En digital bymodel indeholdende lokationsbaseret informationer kan med digitale
værktøjer som Augmented reality (AR) og Virtuel Reality (VR) inddrages til
medvirken i beslutningsgrundlag indenfor en lang række områder indenfor både
planlægning af byudvikling, såvel som brugen af eksisterende byer og landområder.
Ved byplanlægning eller blot opførelse af enkelte bygninger kan AR og VR indgå
i en visuel simulering af, hvordan det færdig projekt vil kunne påvirke omgivelserne. VR kan endvidere anvendes til at visualisere klimapåvirkning i skalaforholdet 1:1 for at eftervise eventuelle følgevirkninger.
For borgeren kan AR og VR også anvendes til, at opleve et område, naturen,
”besøge” skoler, institutioner eller andre offentlige rum, inden der tages en beslutning om eksempelvis en flytning.

Turisme

Anvendelsen af lokationsbaseret informationer om bygninger, monumenter,
udearealer mv. vil i en VR løsning kunne tilbyde brugeren en oplevelse af byen,
parker eller lignende områder, uden reel tilstedeværelse. Dette kan indgå som
en promovering af et byområdet eller til at tiltrække turister, hvor de kan 'opleve' en by på forhånd.
Lokationsbaseret informationer kan med AR, ved fysisk byvandring, indgå i en
guidet tour i et givent område, hvor brugere med smartphones eller lignende
ved hjælp af en ”hvad ser jeg på”-funktion, kan få oplysninger om en bygning,
plads, statue eller information om antal gæster på et museum i givne tidsrum så
f.eks. kø kan undgås. Brugere vil kunne forsynes med opdaterede serviceinfor-
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mationer, så deres oplevelse af at være fysisk tilstede kan understøttes digitalt
eksempelvis gennem teknologier som Google Tango. Digitale bymodeller vil potentielt kunne have stor indvirkning på turisme, idet digitale bymodeller vil kunne understøtte et besøg, og gøre turister 'lokal kendt' qua de rette informationer
som eksempelvis geografisk informationssystem GIS.
Effekter på længere sigt AR teknologien er stadig under udvikling, men forventes at blive langt mere
udbredt i de kommende år. Derfor er gevinster ved kombinationen af AR teknologi og digitale bymodeller lidt mere langsigtede end de øvrige gevinster som
nærværende case beskriver. Ikke desto mindre er potentialet stort. I fremtiden
er det nærlæggende at forestille sig, at bilruder vil kunne udgøre en skærm der
understøtter AR. Man vil således som bilist kunne guides i trafikken til den nærmeste ledige P-plads eller blot til at finde den hurtigst rute, og for passagerer til
at få skræddersyede informationer om ruten og omgivelserne baseret på individuelle præferencer.
Mulighederne for anvendelse af VR og AR teknologi er ikke betinget af et højt
detaljeringsniveau af den digitaliserede bygningsmasse. Bygningsmodeller på
LOD1 niveau kan ved brug af VR og AR i nogen sammenhænge være tilstrækkeligt. Kvaliteten af oplevelsen vil dog alt andet lige stige i takt med detaljeringen
af bygningsmodellerne.

4.2.7 Private virksomheder
Foruden gevinsterne for offentlige forvaltninger og borgere vil digitale bymodeller også være til gavn for private virksomheder som eksempelvis pengeinstitutter og forsikringsselskaber og derigennem også for den enkelte forbruger.
Forsikring

Qua det bedre estimerede energiforbrug, klimarisici, risiko for råd/svamp m.v.
vil der potentielt skabes et grundlag for ændringer i forsikringspolicen samt den
omtalte 'servicebog' under afsnit 1.3.1. Her vil både de enkelte husejere og forsikringsselskaber kunne drage nytte af de nye oplysninger systemet kan bidrage
med.

Pengeinstitutter

Ligeledes kan pengeinstitutter få en bedre indsigt i husenes stand gennem de
resultater som systemet genererer, og derved kan de opnå større sikkerhed for
deres ydelser. Det vil potentielt stille låntageren bedre, i kraft af at ejendommens værdi er mere retvisende og som følge deraf forbundet med lavere risici
for pengeinstituttet.
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4.3

Case 3 Energi

Der har siden energikrisen i 1970'erne været fokus på energieffektivisering af
vores bygninger og omstilling af energiforsyningen til mere bæredygtige energikilder.
Med et mål om at Danmark skal have en 100% vedvarende energiforsyning af
vores el og varme allerede i 2050 er der mere end nogensinde brug for, at alle
aktører i værdikæden har det bedst tænkelige datagrundlag og beslutningsstøtteværktøjer for at understøtte en omkostningseffektiv omstillingsproces.
Der er fortsat et stort uindfriet potentiale i at gøre det muligt at arbejde i et skalerbart 3D univers med mulighed for at sammenstille alle relevante georelaterbare offentligt tilgængelige datakilder fra et traditionelt 2D univers.
I det følgende belyses potentialet for 3D bygningsmodeller til understøttelse af
målet om 100% vedvarende energi i el – og varmeforsyning i 2050, fordelt på
følgende aktører:

›

Kommunernes og regionernes reducerede omkostninger i forbindelse
med myndighedsopgaver i forhold til strategisk energiplanlægning.

›

Forsyningsselskabernes reducerede omkostninger til planlægning af udbygning af energisystemer, herunder el, gas, fjernvarme, fjernkøling, overskudsenergi, energilagring og bygningernes energikapacitet, samt i forbindelse med etablering af vedvarende energianlæg og intelligent
brug/indpasning af fluktuerende energikilder og energibehov.

›

Rådgiveres, bygherrers/boligejeres samt bygningsdriftsselskabers
mulighed for at indpasning af vedvarende energiproduktionsanlæg i renoveringsprojekter og nybyg samt intelligent brug af data til understøtning af
planlægningen. 3D modellering vurderes endvidere at kunne understøtte
beslutningsprocesser i forhold til energioptimering af nye ejendomme, vedligeholdelse og energirenovering af eksisterende ejendomme.

4.3.1 Kommuner & Regioner
Effektiviseringspotentialet for 3D bygningsmodeller til understøttelse af Strategisk Energiplanlægning7 vurderes at være stort og forudses at kunne accelerere
omstillingen og dermed udgøre et naturligt skridt i digitaliseringen af vores byer
og boliger.
Hvor er vi i dag?

Det er ikke pålagt kommunerne at arbejde med strategisk energiplanlægning,
men rigtig mange af kommunerne er gået aktivt ind i at planlægge for omstilling

7

Strategisk Energiplanlægning (SEP) omfatter arbejde med energibesparelser i

eksisterende bygninger, udbygning af vedvarende energianlæg, planlægning af
ny eller ændret vedvarende energibaseret el- og varmeforsyning, samt fremme
af fleksibilitet i et intelligent energisystem.
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af energiforsyningen og med at motivere boligejere og virksomheder til at reducere energiforbruget samt også med at motivere for planlægning for vindmølleog solcelleopsætning.
Kommunerne har i forhold til anvendelse af data til understøttelse af omstillingsaktiviteterne særlige muligheder for at anvende bygningsdata, plan-data og ikke
mindst aktuelle energiforbrugsdata fra enten forsyningsselskaberne og fra BBRregistrets energi-forbrugsoplysninger – vel at mærke i planlægningsmæssig
sammenhæng.
Et eksempel herpå er Høje-Taastrup Kommunes arbejde med forberedelse af
data til at udpege energi-omlægningsparate områder, boliger med højt energiforbrug og ikke mindst arbejdet med at kunne henvende sig aktivt til boligejere
med særlige muligheder for enten udskiftning af oliefyr eller brændeovne mm.
Høje-Taastrup Kommune har fået støtte fra flere sider til at gennemføre denne
øvelse – blandt andet har kommunen fået støtte fra Energistyrelsen og EU til at
kunne arbejde aktivt med udviklingen af disse værktøjer.
I det følgende findes en kort introduktion til offentligt tilgængelige materiale fra
kommunens arbejde med strategisk energiplanlægning.
https://vimeo.com/142625346
Høje-Taastrup Kommune har udviklet ideen til et databaseret beslutningsstøtteværktøj – se figuren nedenfor.

Figur 4.19 Illustration af brugergrænseflade for værktøj til understøttelse af
energibesparelsespotentiale – og en avanceret brug af BBR-data, energiforbrugsoplysninger til beregning af energibesparelsespotentialer.
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Boligplan RealDania

Middelfart Kommune har overtaget den videre udvikling af løsningen fra Høje-

bevilger 4,9 mio. kr.
til udvikling af data-

Taastrup Kommune. Udviklingen er støttes af RealDania.

værktøj til at understøtte kommuner-

http://www.renoveringpaadagsordenen.dk/energipolitik/nyt-vaerktoej-skal-

nes strategiske
energiplanlægning

understoette-kommunernes-renoveringsindsats/
"Landets kommuner har for længst opdaget fidusen ved at energirenovere
kommunens egne bygninger og høste besparelsen. Men det er en større udfordring at gøre noget konkret ved det enorme renoveringspotentiale, der ligger i
den private bygningsmasse og udlejningsejendomme. Nu går fem kommuner
sammen om at udvikle værktøjet Boligplan, der skal hjælpe med til at adressere
potentialet.", Projektchef Pelle Lind Bournonville, Realdania
Grundlaget for ansøgningen findes her: https://www.htk.dk/Borger/Affaldmiljoe/Klima-og-energi/Hoeje-Taastrup-Going-Green.aspx
Se specielt følgende henvisninger til rapporter (numrene henviser til ovenstående link):
2.4.1 Spar energi med BIG DATA
2.4.2 Kortlægning af energibesparelsespotentiale, COWI
2.4.6 Dataanalyser frm. Høje-Taastrup Going Green, VMAS
2.6.10 BedreBolig - beskrivelse af version 2

Mock-up som

I løbet af projektet Høje-Taastrup Going Green blev der udviklet en model for

grundlag for Boligplan

anvendelse af datamodellen til beslutningsstøtte og udvælgelse af datakilder,
som beskrevet i rapporten 2.6.10.
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3D-model vil en

BoligPlan-værktøjet er under udvikling, men der er allerede stor interesse fra

styrke værktøjet

kommuner, boligselskaber og dermed rådgivere i at få adgang til at kunne ar-
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bejde mere effektivt.
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En helt naturlig videreførelse af projektet vil være at kunne anvende en fuld 3Dmodel, som vil køre det lettere at fejl-søge, analysere, vise, forstå og formidle
budskaberne.

4.3.2 Forsyningsselskaber
Hvor er vi i dag?

Forsyningsselskaberne anvender i dag en lang række datakilder og dedikerede
softwareløsninger til løbende optimering og drift af deres samlede energiforsyningssystem. En del af selskaberne har realtidsmodeller, som f.eks. HOFOR.
Det betyder, at de kan følge med i alle relevante oplysninger omkring forbrug og
produktion i nær-realtid og regulere og optimere systemet.

Figur 4.20 Realtids Fjernvarmemodel til drifts- og energioptimering over København, HOFOR
Situationen i dag er, at der findes mange datakilder og oplysninger om byens
forsyningsnet fordelt mellem mange aktører både indenfor forsyningsselskaber
samt i det offentlig rum. Både eksisterende analyser samt fremtidige udbygningsplaner af forsyningssystemer kræver i dag en tidskrævende "datamining "
igennem mange spredte datakilder.
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Projektering af renoveringsarbejder eller opkobling af ny bydele kræver viden og
koordinering med mange andre aktører, som har deres egne ledninger i jorden,
f.eks. vand, spildevand og teleselskabers fiberforbindelser med videre.
Oplysninger om eksisterende by- og bygningsmasse samt ny projekterede bydele, energimærkningsdata (data ned på komponentniveau i bygningsdelene), beregninger af energibehov (effekt og forbrug) kræver en for-analyser og adgang
til designdata.
I dag udføres disse beregninger med en nødvendig meget stor sikkerhedsmargin
eller baseres på generelle statistiske oplysninger.
Optimering af drift igennem simulationer kræver adgang til realtidsdata, vejrdata, ledningsdata, og aktuelt energibehov hos kunder i nær-realtid.
Hvilke data anven-

Data der anvendes af forsyningsselskaberne findes spredt over flere forskellige

des i dag?

platforme og dermed dataformater – f.eks. Autocad, Excel, PDF, billeder, diverse
databaser, osv.). Det kan også være lokalplaner, udbygningsplaner med mere,
som ofte ligger i forskellige formater.
Det er ofte ikke muligt at få adgang til vejrdata og vejrmålerstationer ejet af
andre aktører. Derfor etableres i stort omfang private vejrstationer som "standalone" løsning, for at kunne muliggøre optimering i forhold til aktuelle vejrforhold. I dag deles der ikke data på tværs af interesserede parter.
Data som anvendes i dag:

›

Myndighedsplaner og bestemmelser (servitutter, afstandskrav, byplaner,
lokalplaner, miljøforskrifter, fredningsbestemmelser)

›
›
›

Terrænplaner, GIS
Ledningsplaner (Kloak, fjernvarme, el, vand, gas, optiske kabler)
Oplysninger om eksisterende energiforbrug (Energimærker, energiforsyningsselskaber)

›
›
›
›
›

Data fra andre relevante parter som DMI – vejrudsigts data
Bebyggelses typer
Afregningssystemer - energiforbrug
Realtids Vejrdata
Realtidsdata fra SCADA/SRO systemer (SCADA – Supervisory control and
data acquisition)

›

Energimåler aflæsninger

Hvordan bearbejdes

Disse formater skal i hver enkelt situation manuelt overføres til analyseværktø-

og analyseres disse
data?

jerne i form af konvertering til det f.eks. et relevant GIS format som det enkelte
forsyningsselskab eller analyseværktøj kan arbejde med.
Der findes forskellige systemer, men en af de tilgængelige softwareløsninger er
Termis, som kan anvendes til temperaturoptimering af fjernvarmesystemer.
Termis kan med et tillægsmodul anvende vejrprognoser og realtidsdata fra forbrugerne til at sikre en endnu bedre optimering både i forhold til load-forcast og
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i forhold til planlægning i forbindelse med renoveringer og udbygninger af fjernvarmeområder.

Figur 4.21 Termis med temperaturoptimeringsmodul (realtidsmodel med integration af forbrugsoplysninger pr. forbruger
Beskrivelse af de nuværende datakilder opdelt på offentlig tilgængelige data og
privatejede data
Offentlig tilgængelig:

›
›
›
›
›
›
›

Energimærker
Byplaner
Termografiske billeder (delvis)
Forsyningsplaner
Servitutter
GIS data
Vejrdata

Private data:

›
›
›
›
›
›

Varme, gas, vand og elforbrug
Termografiske billeder (delvis)
GIS data (diverse formater)
SCADA data (delvis)
Afregningsdata (følsom data)
Energimåler (delvis)

Hvad vil 3D bidrage til? En dækkende og korrekt 3D model af eksisterende bygninger og omgivelser med
de indbyggede data beskrevet ovenfor, vil kunne lette arbejdet for forsyningsselskaber betragteligt.
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Med komplette data i 3D om forholdene under jorden vil forsyningsselskaber og
bygningsejere kunne få et komplet overblik over:

›

Energiforsyningsledningernes (gas, fjernvarme, fjernkøle, el) kapacitet, placering og dybde til bestemmelse af valg af energiforsyning og om forsyningsledninger har kapacitet nok til at dække energibehovet i den kommende nybygning eller renovering.

›

Andre ledningers (el, vand, kloak, data etc.) placering, således at placering
af f.eks. et jordvarmeanlæg ikke kolliderer med eksisterende ledninger.

›

Koordinering af renoverings/udbygnings arbejder med andre aktører som
har interesse i at "være med" eller viden om eksisterende eller planlagte
opgaver.

Med komplette data i 3D om forholdene over jorden vil forsyningsselskaber
kunne få et komplet overblik over

›
›

Energiforbrug af eksisterende bygninger
Energiforbrug mønstre og forekast model til fremtidige simuleringer og analyser

›
›
›

Bestemmelse af energi forbrug i realtids (NU) samt energibehov forekast
Bedre mulighed til "fejlfinding" og identificering af "dårlig energiudnytter".
Lokale restriktioner for det maksimale energiforbrug (f.eks. krav fra kommuneplaner om lavenergibyggeri)

›

Omliggende bygningers placering samt højde og bredde og hvordan disse
vil influere på solfanger og solcellers energiproduktion af bygningen. Derudover kan skyggepåvirkningers indflydelse på opvarmning/køling af bygningen afklares

›
›

Vindforhold til brug for energiforbrug mønstre samt energiforbrug forekast
Realtids monitorering af energi forbrug samt analytisk visualisering af diverse parametre som temperatur, flow, tryk osv.

›

Bedre "spatial" forståelse af bydel, forsyningsledninger i 3D end 2D modeller.

4.3.3 Rådgiveres, bygherrers/boligejeres samt
bygningsdriftsselskaber
Hvor er vi i dag?

Situationen i dag er, at der i forbindelse med et byggeprojekt – både nybyggeri,
tilbygning og renovering - skal indhentes oplysninger fra mange myndigheder og
parter og at der ofte ikke eksisterer et samlet overblik over de restriktioner, der
er på et givent område. Kloakplaner ligger hos én myndighed, fjernvarmeledning
hos en anden myndighed, servitutter hos en tredje myndighed, byplaner hos en
fjerde myndighed og det kræver meget tid for rådgiverne og bygningsejere at
indhente disse oplysninger. Ofte ligger oplysningerne tillige i et forskelligt format
hos de forskellige myndigheder. Endelig er kravene til aflevering af et byggeprojekt til kommunalgodkendelse også forskellig fra kommune til kommune.

Hvilke data anven-

Eksempler på data:

des i dag?
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›

Myndighedsplaner og bestemmelser (servitutter, afstandskrav, byplaner,
lokalplaner, miljøforskrifter, fredningsbestemmelser)

›
›
›

Terrænplaner
Ledningsplaner (Kloak, fjernvarme, el, vand, gas, optiske kabler)
Oplysninger om eksisterende energiforbrug (Energimærker, energiforsyningsselskaber)

›

Data fra andre relevante parter (f.eks. militæret, andre rådgivere og bygningsejere, jordejere)

Data er ofte i tekst i forskellige formater (Excel, PDF osv.). Dette er også tilfældet med planer, som ofte ligger i 2D – også i forskellige formater (Autocad,
PDF), som skal konverteres til det format eller standard (F.eks. BIM), som rådgiverne arbejder i.
Hvordan bearbejdes
og analyseres disse

Omkringliggende bygningers indflydelse på energiforbruget og brug af
vedvarende energi

data?

For at danne sig et overblik over energieffektiviseringer og potentialet ved anvendelse af vedvarende energi benytter rådgiverne ofte dynamiske simuleringer
opbygget i 3D format – både af den pågældende nybygning/renovering samt de
eksisterende omgivelser.
Skyggepåvirkning fra omgivelserne kan spille ind på både energiforbruget af
bygningen selv og energiproduktionen fra ét vedvarende energianlæg. Skygge
fra en nabo bygning kan reducere solindfaldet, hvilket fører et forøget energiforbrug til rumvarme og belysning i forhold til en situation, hvor nabo bygningen
ikke var der. Tillige kan energiproduktion fra et solcelle eller solfanger anlæg
reduceres, hvis det er overskygget.
Sådanne afklaringer kan føre til, at man beslutter at orientere og/eller udforme
den nye bygning anderledes, således, at påvirkningen fra omgivelserne minimeres. Solceller og/eller solfanger kan ligeledes placeres, så energiproduktionen
optimeres.

Afklaring af lokale restriktioner samt krav og indflydelse på
energiforbruget og brug af vedvarende energi
For at afklare lokale fredningsforhold og servitutter samt restriktioner, skal der
indhentes oplysninger fra bl.a. Slots – og Kultursstyrelsen, den lokale kommune
samt Tinglysningsretten. Denne information ligger ofte i form af tekst og/eller
2D planer. Herefter skal det dokumenteres – oftest med visualiseringer bygget
op i 3D – hvordan placeringen af et vedvarende energi anlæg har indflydelse på
nærliggende fredede eller bevaringsværdige bygninger eller landskab, sigtelinjer
mm. Dette kan også være tilfældet for andre energibesparende tiltag som f.eks.
et udhæng.
Ligeledes skal der ved udskiftning af ældre vinduer til lavenergivinduer i en fredet bygning ofte foretages en 3D visualisering af bygningen selv samt omgivende bygninger for at det kan vurderes, om udskiftningen er i overensstemmelse
med fredningsbestemmelserne.
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Afklaringer af eksisterende energiforbrug
Hvis energimærket er tilgængeligt (dette gælder kun for en tredjedel af bygninger i Danmark), kan de underliggende data hentes hos Energistyrelsen eller private udbydere (f.eks. Energy Systems). Herfra skal der – ved et ønske om dynamisk simulering af energibehovet ved f.eks. renovering – opbygges en 3D
model fra bunden.
Hvad gør arbejdet
med data ressour-

Ovennævnte myndigheder og parter har ikke en fælles standard, som de udle-

cekrævende i dag?

for at hente de nødvendige oplysninger. Nogle af dataene er personfølsomme

verer deres oplysninger i. Derudover skal der søges i mange forskellige instanser
og/eller private, og det kan være tidskrævende både at finde den part, der ligger inde med oplysningerne og skaffe oplysningerne fra denne part.
Dernæst er det ikke sikkert, at dataene er opdaterede eller korrekte, og derfor
kan der være brug for at krydsreferere med andre databaser. F.eks. kan der
som nævnt i afsnit 4.2.4 være behov for at krydsreferere arealoplysninger fra
BBR med andre oplysninger.

Datakilder opdelt på

Nedenstående lister opsummerer de mest anvendte data, som bliver anvendt:

offentlig tilgængelige data og privat-

Offentlig tilgængelig:

ejede data

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Energimærker
Byplaner
Jordbundsforhold (delvis)
Termografiske billeder (delvis)
Forsyningsplaner
Fredningsbestemmelser
Servitutter
Miljøforhold
Støjforhold
GIS data (delvis)
Vejr data (delvis)

Private data:

›
›
›
›
›

Hvad vil 3D bidrage
til?

Varme, gas og elforbrug
Jordbundsforhold (delvis)
Termografiske billeder (delvis)
GIS data
Vejrdata (delvis)

En dækkende og korrekt 3D model af eksisterende bygninger og omgivelser med
de indbyggede data beskrevet ovenfor vil kunne lette arbejdet med energi i
bygninger betragteligt:
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Med komplette data i 3D om forholdene under jorden vil rådgiverne og bygningsejere kunne få et komplet overblik over

›

Jordbundsforhold i forskellige dybder til brug for vurdering af jordvarme,
grundvandskøling, borehulslager mm.

›

Energiforsyningsledningernes (gas, fjernvarme, el) kapacitet, placering og
dybde til bestemmelse af valg af energiforsyning og om forsyningsledninger
har kapacitet nok til at dække energibehovet i den kommende nybygning
eller renovering.

›

Andre ledningers (el, vand, kloak etc) placering, således at placering af
f.eks. et jordvarmeanlæg ikke kolliderer med eksisterende ledninger.

Med komplette data i 3D om forholdene over jorden vil rådgiverne kunne få et
komplet overblik over

›

Arkitektoniske restriktioner i området (f.eks. fredningskrav, afstandskrav til
skel, krav til max. højde, krav til max. skygge), der kan reducere brugen af
vedvarende energi, solafskærmning etc.

›

Energiforbrug af eksisterende bygning (ved en renovering)

›

Lokale restriktioner for det maksimale energiforbrug (f.eks. krav fra kommuneplaner om lavenergibyggeri)

›

Omliggende bygningers placering samt højde og bredde og hvordan disse
vil influere på solfanger og solcellers energiproduktion af bygningen. Derudover kan skyggepåvirkningers indflydelse på opvarmning/køling af bygningen afklares

›

Vindforhold til brug for design af naturlig ventilation i bygningen, opstilling
af husstandsvindmølle eller bestemmelser af gener fra biogas eller biomasse anlæg.

›

Støjforhold og krav, der kan influere på valg af naturlig ventilation (hvor
der anvendes åbning af vinduer), brug af køleanlæg eller varmepumpe.

›

Miljøforhold og krav, der kan influere på evt. biomasse eller biogasanlæg.

4.3.4 SMART Energy & SMART Bolig
Udviklingen af prisbillige mobile sensorer, som har forbindelse til Internettet og
dermed er lette at integrere fleksibelt på tværs af platforme, er udpeget til at
have et meget stort potentiale i forhold til SMART Energi & SMART Boligområdet.
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I figuren nedenfor er gengivet en oversigt over det anslåede årlige økonomiske
potentiale i 2025. Det fremgår, at potentialet er langt større end områder som
vedvarende energi og f.eks. selvkørende køretøjer.

Figur 4.22

Årlig økonomisk potentiale i 2025 (anslået), Investeringsstrategi for Innovationsfonden 2016-2018.

SMART Energi og SMART Bolig forventes både i forhold til regeringens kommende energiudspil i 2018 og i forhold til EU's udviklings- og demonstrationsprogrammer at rumme meget store potentialer for indpasning af vedvarende energi
og reduceret ressourcetræk til følge. I figuren nedenfor er mennesket i centrum i
forhold til de mange teknologier, der i disse år bliver en mere og mere integreret
del af hverdagen. Software, hardware, deling af information og nu også i højere
og højere grad dataopsamling i realtid for at kunne muliggøre hurtigere respons
og dermed hurtigere mulighed for at reagere på hændelser.
Anvendelse af IoT-devices som sensorer og mobilt kommunikationsudstyr er en
nødvendighed i forhold til at nå de ambitiøse målsætninger om 100% vedvarende energi – på en omkostningseffektiv måde.
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Figur 4.23

Værdiskabelse gennem anvendelse af data. Opsamling/lagring/behandling
samt deling/kommunikation af data. Disse elementer er knyttet sammen
ved hjælp af hardware/softwareløsninger, samt bruger-, proces-, og designbaserede løsninger/innovation.

IoT-device i anvendelse Et konkret eksempel er anvendelsen af indeklimamålere, fx. IC-meter, som på
baggrund af vejrdata, indeklima og aktuelt energiforbrug beregner nøgletal for
boligen. Det er smart anvendelse af data til kortlægning og beregning af det
specifikke energiforbrug. I dette tilfælde reducerer det potentielt set behovet for
konkret kortlægning af bygningens komponenter (klimaskærmselementer). Hvis
bygningen kendes fra 3D-modellen i LOD2 eller op vil volumen-beregningen
kunne anvendes til fastsættelse af om ventilationsrater er overholdt. I dag skal
volumen fastsættes manuelt.
Brugergrænsefladen er på vej i 2D-kort-udgave, men det er IKKE muligt at
håndtere flere etager i f.eks. skolebygninger med mange rum og mange etager.
Med en 3D-model vil opgaven med smart og enkel integration af mobile sensorer gøres let (arbejdsmæssigt) og let tilgængelig i forhold til udpegning og analyse.
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Figur 4.24
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I projektet FAIR-Commissioning udvikles model til commissioning af bygninger ved anvendelse af IoT-devices og bygningsmodeller.

Men endnu er det ikke enkelt at få visualiseret sine bygningsdata i 3D og det
reducerer mulighederne for hurtigt at få overblikket – hvor er jeg – hvor er problemet – hvornår er problemet størst – og hvilken korrektion skal til af mig eller
systemet for at forbedre f.eks. indeklimaet. Se figuren nedenfor, som illustrerer
et eksempel udviklet af DTU Compute i forbindelse med projektet Smart City
Accelerator en demoudgave kan findes på https://skoleklima.dk

Figur 4.25

Skoleklima.dk – let tilgængelig information i 2D til illustration af indeklimaforhold, og på sigt energiforbrug – et eksempel på simpelt "CTS" overvågning til brugere.
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4.3.5 Brug af Energy ADE i CityGML8
Energy ADE står for Energy Application Domain Extension (ADE) og er en tilbygning til CityGML. Formålet med Energy ADE er at lagre og anvende de nødvendige data for beregning af bygningsenergiforbrug og –flow.
Den fysiske grænse for Energy ADE er den ydre bygningsskal inkl. evt. energiproduktionssystemer (solceller, solfanger) samt ekstern solafskærmning. Blokvarmecentral anlæg kan også medtages.
Kollektiv energiforsyningsanlæg er allerede implementeret i CityGML. Det drejer
sig om anlæg som f.eks. fjernvarmeledninger, el- og gasnet. Disse anlæg er
derfor ikke med i Energy ADE.
Energy ADE kan interagere med oplysninger i CityGML og dette kan bl.a. gøre
det muligt at undersøge muligheden for anvende bygningernes egnethed for lavtemperatur fjernvarme.
Energy ADE vil ligge inde med følgende oplysninger:

›

Konstruktioner og materialer samt deres u–værdier (vægge, tag, gulv, vinduer)

›

Brugeradfærd

›

Installationer samt brugsdata og setpunkter

›

Energiforbrug

Brugeren skal ideelt set kunne trække de nødvendige data ud af Energy ADE for
én eller flere bygninger for at kunne udføre en bygningsenergi simulering. Derefter kan brugeren lægge sine resultater (varme og elforbrug af bygningen, produktion af overskudsenergi, mm.) ind i Energy ADE for bygningerne igen, så data kan anvendes af City GML modellen. Målingerne på energiforbruget skal også
kunne lægges ind.
Set med danske øjne har energimærket og/eller energirammeberegningen mange af de oplysninger, der skal anvendes i Energy ADE. Dertil har mange ejendomsdriftsselskaber og fjernvarmeselskaber målinger på energiforbruget, der
ligeledes kan anvendes i Energy ADE.
Energy ADE er under udvikling af 11 europæiske organisationer (der arbejder
med udvikling af simuleringsprogrammer, geoinformation forskere, bygningsbrugere mm) og er p.t. i sin testfase.
8

Dette afsnit er primært baseret på artiklen "Genesis of The CITY Energy ADE",

R. Nouvel et. al, september 2015
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4.3.6 Eksempel i Københavns Kommunes kortlægning af
solcellepotentiale
Københavns Kommune har i samarbejde med Teknologisk Institut udarbejdet et
kort over solcelle potentialet på alle tage i Københavns kommune, som delvis
udnytter 3D – teknologien. Dette kort tager højde for skygger fra de omkringliggende bygninger, men ikke fra mindre objekter som f.eks. skorstene, antenner
mm.

Figur 4.26 Kort over solcellepotentiale i Københavns Kommune (kilde:
www.kk.dk/solceller)

4.3.7 Eksempel i forhold til vurdering af vindforhold og
solindfald ved renovering af Gadehavegaard, Taastrup
Ved renovering af Gadehavegaard i Taastrup blev der opbygget en model i 3D af
hele bebyggelsen. Modellen blev brugt til både at afklare vindforhold og solindfald på alle bygningerne for at minimere energiforbruget og maksimere anvendelsen af naturlig ventilation.
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Figur 4.27 Opbygning i 3D af Gadehavegaard bebyggelsen - vindforhold

Figur 4.28 Opbygning i 3D af Gadehavegaard bebyggelsen – solforhold

4.4

Økonomisk gevinst for det offentlige og
private

På baggrund af en samtale om 3D-bymodeller med Torben Liborius, erhvervspolitisk direktør, fra Dansk Byggeri, kom det frem at han var meget begejstret for
tanken om 3D-bymodeller og deres analyse muligheder. Han indikerede, at besparelsespotentialet for 3D-bymodeller er på flere hundrede millioner kroner om
året – især i den private sektor. Han mener, at der specielt ligger et meget stort
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besparelsespotentiale i på de "store" byggesager, defineret som projekter på to
etager og derovre. Det vil sige sager hvor det oftest er nødvendigt at involvere en
eller flere rådgivere.
Det har desværre ikke muligt at finde økonomiske opgørelser anvendt på sagsbehandling hos hverken de offentlige myndigheder eller rådgivere og bygherrer,
men ofte udgør rådgiverhonoraret omkring 10% af de samlede omkostninger.
Følgende tabel giver et overslag (størrelsesordner) over besparelsespotentialet
ved sagsbehandling hos kommunale og statslige myndigheder og besparelsespotentialet ved rådgivere og bygherrer, hvis alle data var tilgængelige i en 3Dmodel:
Vurderede besparelser hos kommunale og statslige

Kilde

myndigheder:
Komplicerede byggesager
om året (bygninger over 2
etager)
Løn, kommunal sagsbehandler (antaget)

7.000

stk/år

275

kr/timen

5

timer/sag

Vurderet besparelse på
anvendelse af 3D ved

Torben Lieborius, Erhvervspolitisk
direktør, Dansk Byggeri
Antaget
Antaget ud fra besparelser opnået
på "Min Digitale Byggesag" (Nu

sagsbehandling

"Byg og Miljø)

Antaget besparelse,
statslig og kommunal

10 mio.

side

kr./år

Vurderede besparelser hos private rådgivere
Anslået gennemsnitlig

150.000,-

Kr.

Kilde
Meget svært at anslå. Konservativ

rådgiverhonorar på div.

antagelse. Hertil skal lægges alle

forundersøgelser, in-

de sager, som "løber ud i sandet"

formationssamling,

- altså hvor byggeprojektet ikke

myndighedsbehandling

bliver realiseret, men kun bliver

pr. byggesag

ved undersøgelsen

Besparelse med 3D
Antaget besparelse,
rådgiver side

20

200 mio.

%

Meget svært at anslå.

kr./år

I alt giver dette et besparelsespotentialet på anslået godt 200 mio. kr. pr. år. De
største besparelser anslås at være afledte af en offentlig digitalisering.
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De ovenstående grove tal viser, at langt de største besparelser sker for den private sektor. Det giver derfor mening med en 3d model, der er delvist brugerbetalt af det private.

4.5

Anbefalinger

Arbejdet med at belyse potentialet for anvendelse af 3D-bymodeller i de offentlige forvaltninger er omfattende og analysen vil afspejle de adspurgtes hverdag
og arbejdsområder. I COWIs interviewarbejde med de fire kommuner mødte vi
engagerede og entusiastiske medarbejdere, der til dagligt arbejder med de eksisterende 3D-bymodeller i LOD2 og LOD3. Som deres arbejdssituation er i dag
ser de ikke realistiske muligheder for anvendelse af modeller med større detaljeringsniveau som f.eks. LOD4.
Som vist i matricen i afsnit 1.4 vil de fleste forvaltninger til visse arbejdsopgaver
kunne have gavn af en landsdækkende 3D model på mindst LOD 2 niveau. Naturligvis ville en model i LOD3 og LOD4 kunne understøtte endnu flere opgaver
og stadig kunne anvendes til de forvaltningsopgaver, der kun kræver LOD2.
IT udviklingen er i rivende udvikling og vi bliver alle vænnet til flere og flere muligheder med vores data. Nye generationer af databrugere og borgere er vandt
til 3D universerne og kan navigere og se nye muligheder i anvendelse af data.
Google Indoor wayfinding og MapsIndoors er allerede begyndt at tilbyde "Street
view" løsninger til indkøbscentre, universiteter, hospitaler. Gaming portaler anvender realistiske kopier af eksisterende bygnings og bymiljøer.
Frie grunddata

Siden det blev besluttet at stille grunddata fri, har flere virksomheder og
forskningsinstitutioner vist, at data kan samstilles, analyseres og anvendes på et
utal af måder, som kommer samfundet til gode. Vi formoder, at jo flere typer og
detaljer der stilles til rådighed i de fri grunddata, jo flere relevante og effektive
anvendelser af data vil der naturligt ske. Se bilag E, hvor et eksempel på anvendelse af de frie grunddata er vist (SunMapper).
Spørgsmålet er ikke om der skal udarbejdes en 3D Bymodel og om effekten vil
kunne spores hos den enkelte forvaltning. Spørgsmålet er hvornår og hvem der
udarbejder en 3D-bymodel. Hvis man ser ud fra et samfundsøkonomisk betragtning vil en 3D bymodel kunne forbedre produktiviteten, alene den betragtning,
at kunne træffe flere beslutninger på et bedre oplyst grundlag vil kunne højne
effektiviteten. Næste skridt kunne være, at udarbejde en samfundsøkonomisk
beregning, hvor både offentlige og private interessenter interviewes i forhold til,
hvordan deres arbejde kunne effektiviseres, samt hvilke fremtidige vækst muligheder de kunne se inden for deres område, hvis de fik stillet en 3D-Bymodel
til rådighed som fri grunddata.

Fremtidens modeller

En mulighed for etablering af fremtidens 3D data modeller er, at de detaljeres
efterhånden som relevante data bliver tilgængelige. I forbindelse med salg af
huse kunne det være et krav, at der ligesom energimærkning skulle ske en detaljering af 3D modellen til LOD4. I forbindelse med større byggerier (der kræver BIM) kunne modellen detaljeres yderligere til LOD5 niveau.
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Bilag A

73

Bruttoliste spørgsmål til
kommuner

Fakta om eksisterende model
Hvornår er modellen fra?
Hvem har lavet den?
Hvor detaljeret er modellen?
Hvilke temaer er med i modellen?
Hvilke data ligger til grund for modellen?
Hvilke analysemuligheder?
Er der knyttet specielle analyseværktøjer til modellen?
Ajourføring
Hvordan er ajourføringsprocessen?
hvem udfører den?
hvor tit?
kan modellen udbygges?
er der planer om at lave hele kommunen i 3D? På hvilket niveau?
kan bare dele af modellen opdateres - fx. laves med større detaljering.
Brugerne:
Hvem i kommunen bruger 3d-model?
forvaltninger
borgere
eksterne rådgivere/arkitekter/landinspektører/ingeniører
Hvordan bruger de den?

Visioner:
Hvordan ville I gerne bruge modellen?
Hvilke andre kunne få gavn af modellen?
Hvad kræver det?
Hvilke krav skal der stilles til modellerne i fremtiden?
Hvor detaljerede skal de være? Boligenhed, vinduer etc.?
Hvordan ser I modellen anvendt af flere forvaltninger?
Teknik & miljø
Ejendomme
Kultur & fritid
Sundhed & omsorg
Skoleafdelingen
Andre spørgsmål
Hvad med at få vist rest bebyggelsesprocenten på den enkelte ejendom og i et
lokalplanområde?
Kunne det være interessant, at få visualiseret hvor i kommunen der er restrumlighed?
Hvad med visualisering af trafik flow?
Vil I kunne bruge visualisering af hvilke ejendomme der p.t. søges byggetilladelse på?
Hvad med visualisering af hvor der ligger produktionsvirksomheder og hvor høj
skorstenen er, i forhold til forurening af omkring liggende ejendomme?
Hvad tænker I med hensyn til matrikelskel i 3D i stedet for 2D?

Vind og støjanalyser i 3D-modellen?
Tryghedsanalyse/ belysningsanalyse?
Hvordan kunne en 3D-model give værdi i forbindelse med energi og energiforbrug.

http://projects.cowiportal.com/ps/A104471/Documents/03 Project documents/SDFE_behovsanalyse_januar2018.docx

74

KORTLÆGNING AF FORVALTNINGSMÆSSIGT POTENTIALE IFT. ANVENDELSE AF LANDSDÆKKENDE 3D-BYMODELLER

Bilag B

B.1

Sammendrag af interview med
kommuner

Silkeborg Kommune

Ved mødet i Silkeborg Kommune den 29.11.2017 deltog Lars Damgaard (Landmålings teknikker) og Jakob Kirkegaard (Informatikchef). Lars er superbruger af
3D-bymodellen og har arbejdet med den, alle de år Silkeborg har haft 3Dbymodeller. Jakob bruger og formidler 3D-bymodellen til borgere, politikere og
forvaltninger i kommunen.
Fra COWI deltog Steen Graversen Olesen og Mai Git Heinsen

B.1.1 Kort om den eksisterende 3D-bymodel
Silkeborg Kommune fik deres første bymodel i 2001/2003 og de har løbende
fået den opdateret. I starten var modellen en blokmodel uden detaljer uden for
midtbyen af Silkeborg. I 2010 blev modellen udbygget med tage og det blev
muligt at slukke for enkelte objekter, før 2010 lå modellen som et objekt. Fra
2010 er modellen blevet objektrefereret med reference til BBR. 3D-Bymodellen
ligger i CityPlanner og er tilgængelig for borgere og andre, fra kommunes
hjemmeside. Det er ligeledes muligt at downloade modellen i dgn-format, her er
modellen del op i underdele af hensyn til størrelse. Modellen fremstår som en
grå blokmodel med bygninger, tage og kviste/karnapper, en udbygget LOD2
model. I Silkeborg midtby er kvaliteten og detaljeringen lidt bedre. I modellen i
CityPlanner er der indlagt lokalplan forslag, således at forslagene vises som hvide blokmodeller evt. med grønt.

Under info-menuen er det muligt, at se en kort beskrivelse af formålet med lokalplanen. Se nedenfor.

http://projects.cowiportal.com/ps/A104471/Documents/03 Project documents/SDFE_behovsanalyse_januar2018.docx

KORTLÆGNING AF FORVALTNINGSMÆSSIGT POTENTIALE IFT. ANVENDELSE AF LANDSDÆKKENDE 3D-BYMODELLER

75

Nedenstående billede viser eksempler på forslag til fremtidig bebyggelse. Borgere og politikere har herefter mulighed for at tage stilling til hvilket projekt de
ønsker i et område.

Alternativt med 5 etages boliger.
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Ajourføring

Modellen tilpasses løbende af Lars Damgaard, der modellere i SketchUp og
indarbejder det i modellen. Ligeledes er modellen blevet udbygget med informationer om nyt byggeri som arkitektfirmaet indarbejdede i modellen. I 2017 er
Silkeborg 3D-bymodel blevet opdateret ved at udpeget ajourføring og på baggrund af GeoDanmarks opdateringer. I 2017 er der udpeget ca. 1500 ændringer
pr. år, hovedsageligt i bymidten.

Værktøj

For at gøre det enkelt og billigt at dele modellen med borgere, planlæggere m.v.
anvendes CityPlanner og SketchUp. Disse billige/gratis software til visning af 3D
understøtter efterspørgslen på 3Dmodeller som for nuværende ikke er så stor.

Anvendelse

3D-bymodellen for Silkeborg anvendes hovedsageligt til skyggevisninger,
visualiseringer af nye projekter og rummeligheds analyse. Når der er nye projekter, lokalplan forslag m.v. lægges de nye modeller/forslag ind i modellen i
offentlighedsfasen. Fx. blev den nye motorvej ved Silkeborg lagt ind i modellen
på baggrund af CAD-tegninger fra Vejdirektorater. Effekten og påvirkningen af
vejforløbet i byen var herefter nemmere at granske og visualisere. Til vurdering
af udvidelsesmuligheder inden for de givne lokalplanrammer/matrikler laves
rummelighedsanalyser på baggrund af modellen. 3d-modellen er også blevet
anvendt til visualisering en større sag vedrørende placering af vindmøller.

Formidlingen

Ved formidlingen af modellen er præsentation og software vigtigt. Det skal være
brugervenligt og intuitivt at anvende modellen. Jakob og Lars nævner WebGL til
tablets og telefoner. Ved udbud af nybyggerier i kommunen kunne det betinges
at data leveres i 3D til direkte indlæggelse i modellen.

B.1.2 Brugerne af modellen
I Silkeborg Kommune anvendes modellen hovedsageligt i Teknik og Miljø forvaltningen. Det er nemmere overfor beslutningstagere at beskrive kommende
projekter på baggrund af 3D-bymodellen. I kommunen er der 2-3 ildsjæle der
arbejder med og kommunikere modellens anvendelse. Det er en tilbagevende
opgave at formidle modellen og skaffe midler til dens vedligeholdelse. Både Lars
og Jakob beskriver 3D-modellen som "flødeskum" i en proces, der tidligere blev
klaret via analyser i 2D data. De gravede brugere har ved vedholdende fokus
formået at fastholde budget til vedligeholdelse og videreudvikling af modellen.
Ud over Teknik og Miljø har Silkeborg Kommunes kommunikationsafdeling stor
gavn af 3D-bymodellen til formidlingsopgaver, da det er lettere at formidle nye
projekter, byggerier, lokalplaner i 3D i stedet for flade 2D illustrationer.

B.1.3 Fremtidsplaner, visioner og ønsker
Fremtidsplaner

Lars og Jakob arbejder til stadighed for at Silkeborgs 3D-bymodel vedligeholdes
og anvendes til planlægning og visualisering. Organisationen bag 3D-bymodellen
i Silkeborg er sårbar, da den er bygget op omkring få ildsjæle, og der er ikke
lovkrav om anvendelse af en 3D-model.

Visioner

Jakob og Lars håber på at 3D-modellen fremover vil kunne være et vigtig
værktøj til udregning og analyse af restrummelighed, bebyggelsesprocenter,
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samt til synliggørelse af højder og etagemeter. Lars og Jakob fortæller, at der
fra Plansystem.dk fra januar kommer en ny model, med entydige nøgler således
at data kan lægges sammen. Geomedia kan bruges til dataanalyser og FME anvendes til at lægge data ind/ud.
Jakob og Lars beskriver at CityGML er en idé/standard der er let at komme videre fra og at SQL-søgninger kan anvendes til at lægges data sammen med.
Ud over bygningskroppene i 3D-modellen kunne det være interessant at få vist
det der ligger under jorden, det kunne både være lednings- og forsyningsnettet,
men også kældre m.v. Fx. er der i Silkeborg et stor parkeringsanlæg under et af
torvene, Det kunne være smart, hvis dette kunne vises i modellen ved hjælp af
en "slider"/glidefunktion, hvor der kan åbnes op for det, der ligger under terræn.
Virtual Reality eller Augmented reality ville kunne bruges til byplanlægning og
illustration af forsyningsnettet.
Adspurgt om Lars og Jakob ser potential for 3D-matrikelkort siger de, at de ikke
ser den store anvendelse af det i Silkeborg. Ligeledes beskriver de, at der i Silkeborg ikke er de store klimasager i kommunen. Det er ganske få borgere, der
har gener af bl.a. vand i forbindelse med regnskyl og storme.
Hvis modellen skulle udbygges med indendørstemaer som f.eks. installationer
eller bygningstegninger/BIM, forudser Lars og Jakob et kæmpe arbejde, da de
fleste kommunale ejendomme ligger i 2D i et digitalt arkiv og installationer ligeledes ligger med 2D-beskrivelser. Det store registreringsarbejde og den nuværende tekniks muligheder overskygger potentialet ved at have muligheder rumlige analyser af indendørs objekter.
Lars nævnte til interviewet, at det kan være svært at samarbejde med andre
kommuner om 3D fordi de i Silkeborg Kommune oplever at andre kommuner
ikke så afklarede og langt med deres 3D-arbejde

B.2

Århus Kommune

Ved mødet i Århus Kommune den 29.11.2017 deltog:
Peter Schack Madsen, landinspektør og Gis ansvarlig
Lasse Gade Pedersen, Mediedesigner og GIS ansvarlig
Simon Detjen Schmidt, Arkitekt i Planafdelingen
De tre sidder i Teknik og Miljø forvaltningen, der ca. har 1300 medarbejdere
som varetager alt fra vej, park, by, byggeri og tilsyn.

Fra COWI deltog Steen Graversen Olesen og Mai Git Heinsen
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B.2.1 Kort om den eksisterende 3D-bymodel
Århus har haft en 3D-bymodel siden 2001 og i 2006/2007 blev den ajourført.
Modellen anvendes til visualisering af lokalplaner, byggesagsbehandling og
kommunens egne ejendomme. Siden 2007 er modellen løbende holdt ajour og
fra 1.1.2018 får kommunen en helt ny bymodel som er finansieret via GIS og
digitalisering.
Den nye 3D-bymodel indeholder bygninger (med bygnings id og link til BBR),
tagflader, kviste >2 m, landmærker og havnen, samt 13.000 træer – dvs. en
udbygget LOD2 model i midtbyen. Den nye model er mest detaljeret omkring
Århus midtby, hvor bygningerne konstrueres fotogrammetrisk, mens den ved
byer i det åbne land konstrueres ud fra laserscanninger. Al terrændata stammer
fra højdemodellen. I Århus midtby vil modellen få generiske farver, der cirka
svarer til bygninger og tagenes farve i orthofotoet. Træerne i midtbyen er medtaget for at give et indtryk af det fysiske miljø og hvordan højder af bygninger
m.v. opleves.

Modellen stilles til rådighed via CityPlanner og kommer til at ligger under Opendata Århus til download. SketchUp kan bruges til lokalt at ændre og tilpasse
modellen (f.eks. farverne) og ved byggeri.
Den eksisterende 3D-modellen har været brugt til lokalplanlægning og det forventes, at den nye model også skal anvendes til byggesagsbehandling og administration af kommunens ejendomme, restrummelighed og skyggeberegninger. I
Århus er der også en del verificering af nye højhuses indvirke på det omkringliggende byggeri.
Den nye model skal gerne kunne sikre en bedre lokalplanlægning og håndtere
restrummelighed og afdække konflikter i forhold til bygge- og planlovgivningen.
Den vil give bedre mulighed for drift og vedligehold af bygninger. På sigt skal
Affaldsvarme Århus også bidrage med 3D ledningsoplysninger.
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Peter, Lasse og Simon forklarer at der i den politiske dagsorden er fokus på nye
boliger, byggesager og trafikken og i den forbindelse kan den nye 3D-model være et godt redskab.

B.2.2 Brugerne af modellen
Peter, Lasse og Simon er alle en del af den nye arbejdsgruppe på 10 personer,
der som ambassadører skal arbejde med, formidle og vedligeholde den nye model i kommunen. Formålet er internt at have et samarbejdsorgan, der skal have
ejerskab over modellen og f.eks. komme med nye vinkler til, hvordan modellen
kan anvendes i fremtiden.
Arbejdsgruppe

En arbejdsgruppe er bl.a. nedsat til at udarbejde en A4-beskrivelse med krav til
3D-levering fra ny byggeri, således at en light version af en BIM-model kan indbygges i modellen. Ud over arbejdsgruppen er der et tæt samarbejde med arkitektskolen som bruger den eksisterende model og som forventes at anvende
den nye model, bl.a. er der tale om, at skolen vil investere i en CAVE løsning,
hvor 3D-bymodellen kan opleves i VR.
Det er også meningen, at en arbejdsgruppe skal beskrive den fremtidige procedure for ajourføring.
Den nye model skal kunne bruges af bl.a. tegnestuer, som kan trække data ud
og lægge ekstra detaljer på i forbindelse med nye projekter.
I samfundet er der efterspørgsel på 3D-modeller og realistiske visualiseringer
som beskriver virkeligheden og fremtidige projekter på en letlæselig måde for
borgerne.

B.2.3 Fremtidsplaner, visioner og ønsker
Arbejdsgruppen bag den nye 3D-model håber på at kunne dele oplysninger om
Århus og fremtidige projekter via modellen. Der sker løbende udvikling af nye
billige/gratis apps og plugins, der kan bruges til at lave analyser i 3D-modellen.
Bl.a. nævnes programmet Modelur til f.eks. beregning af bebyggelsesprocenter
og arealer/volumener.
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BIM

Peter, Lasse og Simon fortæller at de ikke p.t. er interesseret i at indarbejde
BIM modeller i Århus bymodel. De mener, det vil være for tungt at arbejde med.
Hvis der indarbejdes BIM data i modellen, er det vigtigt at data indeholder metadata/oprindelsesdata. De tre peger på at 3D-bymodellen gerne skal fremstå
som homogen. I en planlægningsfase vil det kunne være relevant med BIM data, men her vil data fra modellen typisk tages ud i et andet miljø, som f.eks.
SketchUp.

VR/AR

Simon håber at den nye 3D-bymodel kommer til at kunne anvendes til
visualisering af nye projekter med VR-briller eller f.eks. AR på tablets og telefoner. Det kunne f.eks. være et fremtidigt krav i udbud, at nye projekter skal leveres sammen med VR-points som kan anvendes af borgere og politikere i f.eks.
høringsfasen i SketchUp.

Energi

Der er ikke fokus på energiforbrug i arbejdsgruppen bag den nye model. Måske
vil ledningsoplysningerne kunne komme ind i modellen, men ikke selve forbruget. Peter, Lasse og Simon pointerede, at hvorfor skal data der kan vises i 2D
præsenteres i 3D. Når Affaldsvarme Århus får deres ledninger lagt ind i 3D vil
det være relevant og muligt, at kunne følge forbrug af el, vand og varme på
bygningsniveau og lejlighed/enheds niveau.

Fremtidens brugere

Peter, Lasse og Simon fortæller at det gælder om at gøre den nye model let
tilgængelig og sætte den i spil. Ved at f.eks. arkitektskolen frit kan anvende modellen, kan kommunen får feedback og nye (unge) interesserede uden begrænsninger kan afprøve nye idéer og udvikle koncepter/Plugins der kan gøre
modellen endnu mere brugbar.

Gaming

I Århus afholdes der årligt en internet uge og her præsenteres den nyeste
teknologi. Bl.a. inden for gamermiljøet sker der konstant en udvikling inden for
3D og brugernes krav til 3D-oplevelsen stiger. Peter nævnte, at de nye skråfotos
af hele Danmark, taget af Skat, vil kunne bruges som teksturering af 3D modellerne. Det vil kræve kraftige computere og kunne måske håndteres via gamer
platforme.

2D<->3D

Der er allerede adgang til meget data i 2D, som kan kobles sammen med 3Dmodellen. Nogle af disse data vil det ikke give mening at vise i 3D. Det kunne
f.eks. være data fra trafiktællinger. Derfor vil brugerne/ejerene af 3D modeller
skulle vurdere om 3D-platformen er det rigtige sted til at vise 2D-data.

B.3

Københavns Kommune

Ved mødet i Københavns Kommune den 11.12.2017 deltog:
Tyge Pontoppidan, landinspektør og ansvarlig for 3D-bymodellen
Malene Højland Pedersen, udviklingskonsulent, Copenhagen Solution Lab
Klaus Bundgaard, energispecialist, Byens udvikling Klima
Fra COWI deltog Rikke Elise Mortensen, Morten Stender Christensen og Mai Git
Heinsen
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B.3.1 Kort om den eksisterende 3D-bymodel
København Kommunes 3D-model er etableret i 2001/2002. Den blev etablereret
som en vektormodel og i 2003 blev den på baggrund af footprint genereret som
en flademodel. Modellen blev oprindelig skabt til brug for teleselskabernes beregninger af udbredelse og begrænsning af mobilsignal. Stadskonduktørembedet
havde 3D-bymodellen som et standard produkt de solgte.
Nøjagtighed

Modellen har en fotogrammetrisk nøjagtighed og højdemodellen under
bymodellen var en tidlige DTM fra BlomInfo, som blev draperet ned over kommunens dæksler og riste (med høj kote nøjagtighed).

Indhold

Modellen indeholder bygninger, tage og medtager niveauspring i højden over 45
cm. Derudover er der medtaget kviste større end 3 m og byens kupler og spir er
vist som standard figurer med max pilehøjde på 15 cm. I de første modeller var
der også angivet træer med højde og kroner (begrænsning af mobilsignal), men
dette tema er ikke ajourført.

Ajourføring

Tyge fortalte at 3D-modellen "døde" i 2011. Før det blev den udbudt til
ajourføring ca. hvert år. Ajourføringen foregik som udpeget ajourføring af områder, hvor der var sket ændringer og i byudviklingsområder.

Opendata

Modellen ligger som opendata og er det mest downloadede datasæt fra
Københavns kommune. Modellen downloades af studerende, arkitekter og entusiaster.

Anvendelse

3D-modellen

anvendes til visualisering og placering af nybyggeri og ændring af
byggeri. I 2013/2014 blev modellen brugt til at udpege og angiv velegnede tage til
opsætning af solceller. Vha. et MicroStation værktøj blev der beregnet tagflader
og energien fra solen på de enkelte flader. Disse analyser blev sammenholdt
med vejrdata fra et amerikanske metrologisk institut. Teknologisk institut angav
parametre for god- middel -dårlig på baggrund af vinkler og retning mod solen.
Resultatet af analysen blev et 2d-kort med angivelse af, om det ville kunne svare sig/være effektivt at opsætte solceller. Tagfladerne var delt i skel, således at
borgerne kunne se resultatet for deres ejendom. Opgaven med solcelle eg-
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nethed blev udført for Københavns Ejendomme og der blev lagt mange "interesse" timer i analysen fra Tyges side.

Format

Modellen ligger som CAD-format dwg/dgn. Den er delt op i dele efter
ejerlav/kvarterer, da den ellers ville være for tung. Udfordring er at ejerlavsgrænser ændre sig og det kan også være et problem hvis der skal lave skyggeberegninger i udkanten af en delmodel, så skygger fra bygningerne fra nabomodellen ikke
kommer med.

B.3.2 Brugerne af modellen
Der har været 3-4 personer der brugte modellen, selv om der blev indgået aftaler med andre direktorater om, at de frit kunne anvende modellen. I 2005-2006
blev modellen brugt af Vej og Park til en opgave ved Kongens Nytorv. Ved
Stadsarkitekten var der 2-3 personer der brugte modellen. Som nævnt under
solcelle analysen er der enkelte ildsjæle i kommunen, der har følt ansvar for
modellen og har interesseret sig for hvilke muligheder, den giver for arbejdet i
kommunen.

B.3.3 Fremtidsplaner, visioner og ønsker
I Københavns Kommune har der tidligere været lavet støjberegninger i en "kunstig" 3D-model (formodentlig rejst på baggrund af etagedata i BBR). Den nuværende model vil kunne bruges til støj og vindudbredelse.
Udover at bruge tagfladerne til solcelleoptimering ser Tyge også potentiale for at
udpege flade tage til brug for grønne arealer, udnyttelse til ekstra boligenhed
m.v.
Byggesagsbehandling

I forbindelse med byggesagsbehandling forestiller Tyge sig at f.eks.
højdegrænse planet er interessant. Tyge fortæller, at de første modeller i København var tænkt som brugt i byggesagsbehandlingen, men dette gik ikke.
Tyge er nervøs for om borgerne tror, de har lavet en byggeansøgning, hvis de
selv har visualiseret de begrænsninger og muligheder, de har på deres ejendom
via 3D-modellen. Der er mange ekstra krav, servitutter og regler som vil være
svært at få visualiseret i København.
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Ved fremtidigt byggeri vil det være en idé at stille krav om, at byggeriet leveres
i en 3D-model, men der er ikke hjemmel i byggeloven til at sætte disse krav i
dag. Hvis nyt byggeri bliver leveret i 3D, kan det indlægges direkte i modellen
og det vil kunne visualiseres, hvordan byggeriet kommer til at påvirke f.eks. Københavns Skyline. Tyge udtrykker dog bekymring for, at der ved en digital levering til byggeansøgninger, kan ligge data på et skjult lag, som forvaltningen så
ved en fejl giver tilladelse til.
Formidling

Tyge pointerede, at der ved 3D-bydeller til stadighed er en stor opgave i at
formidle modellen. Politikeren skal gøres opmærksom på modellen og det er vigtigt at modellen ligger i let tilgængeligt software, så kommunes ansatte kan anvende modellen.

Idéer

Andre ideer til anvendelse af en 3D-bymodel er klimatilpasning (herunder vand i
kældre), energiforbrug, støjudbredelse, vindberegninger, skyggeberegninger
med henblik på gener og energiforbrug, pladser til affalds systemer i f.eks. baggårde. Hvis BIM modeller skal integreres i 3D-bymodellen, er det nødvendigt
med "filtre" således at det kun er visse niveauer/detaljer fra BIM modellen der
kommer med.

B.4

Vejle Kommune

Mødet i Vejle Kommune blev afholdt den 12.12.2017.
Tilstede var:
Jette Vindum, Projektudvikler
Mette Holm Petersen, Planafdelingen og bruger af 3D-bymodellen
Ole Ringsgaard, GIS-ekspert og deal af GIS-teamet.
Camilla Jørgensen, Projektudvikler i Bylaboratoriet. Arbejder med formidling,
byudvikling og dialogen mellem politikere og borgere.

Fra COWI deltog Morten Stender Christensen og Mai Git Heinsen

B.4.1 Kort om den eksisterende 3D-bymodel
Den eksisterende 3D-bymodel er fra 2009 og den er opdateret i 2012. Modellen
dækker Vejle midtby og 4 større byer i oplandet. Selve modellen indeholder
bygninger, tage, karnapper og kviste samt havnen – LOD3. Modellen har generaliserede farver og det kan være svært at abstrahere fra, at modellen ikke er
virkelighedstro/tekstureret.

http://projects.cowiportal.com/ps/A104471/Documents/03 Project documents/SDFE_behovsanalyse_januar2018.docx

84

KORTLÆGNING AF FORVALTNINGSMÆSSIGT POTENTIALE IFT. ANVENDELSE AF LANDSDÆKKENDE 3D-BYMODELLER

Format

Modellen ligger i OpenData på kommunens hjemmeside og som DGN/DWG
format til download.

Grundlag

Højden i modellen er baseret på terrænmodellen. Bygningernes footprint
stammer fra GeoDanmark og bygningernes udformning er digitaliseret fra orthofoto. BlomInfo har leveret og revideret modellen.

Ajourføring

En arbejdsgruppe er i gang med at udarbejde en strategi til ajourføring. Planer
er at mest muligt ajourføring skal autogenereres.

Brug af modellen

Modellen bruges mest til planmæssige opgaver, hvor nye byggerier i Vejle
visualiseres og skygge og højde studier foretages. En anden vigtig brug er visuelle linjer i byen. Vejle har flere landemærker (f.eks. Vejlefjord broen og Møllen)
som borgere i kommunen sætter pris på kan ses gennem byens linjer/vejforløb.
Ved nyt byggeri kontrolleres, at byggeriet ikke skygger for nuværende "udkigs"
linjer. Der kan ikke laves GIS analyser i modellen.

Eksempler

Superbrugerne af modellen har lavet flere eksempler på, hvordan 3Dbymodellen kan anvendes. Disse analyser er teknisk komplicerede at udføre, og
derfor ender det ofte med, at modellens potentiale ikke udnyttes.

B.4.2 Brugerne af modellen
De tilstedeværende til mødet bruger alle modellen, men ellers er der få i kommunen, der sidder med de programmer, der kan trække modellen ind. Der er
flere i forvaltningerne der har kendskab til modellen og anvender den til deres
arbejde. Vejle Kommunale ejendomme bruger modellen til at sende ud til rådgivere i forbindelse med vurdering af placering af nye byggerier. Bl.a. er der krav
om at levere fotostandpunkter, der illustrere højden af nye byggeri i forhold til
eksisterende bygninger.

http://projects.cowiportal.com/ps/A104471/Documents/03 Project documents/SDFE_behovsanalyse_januar2018.docx

KORTLÆGNING AF FORVALTNINGSMÆSSIGT POTENTIALE IFT. ANVENDELSE AF LANDSDÆKKENDE 3D-BYMODELLER

85

B.4.3 Fremtidsplaner, visioner og ønsker
De interviewede tilkendegav, at det ville være brugbart med ledningsoplysninger
i modellen, således at modellen kunne anvendes til at koordinere opgravninger.
I dag ved sagsbehandlerne i Teknisk forvaltning, hvem de skal ringe til i f.eks.
Vejle Spildevand, således at de kan modtage oplysninger om ledningsforhold i
forbindelse med gravearbejde.
Trafik flow

I forbindelse med, at der blev bygget et nyt shopping center i Vejle, blev der
udarbejdet en anden 3D-model, som visuelt viste fremtidigt trafik flow omkring
centeret. Det var en animeret 3D-model med biler der bevægede sig i de forskellige svingbaner.

Tryghedsanalyse

Undervejs i interviewet blev muligheden for at lave tryghedsanalyser diskuteret.
Bl.a. kunne modellen indeholde gadelamper, lysudbredelse og menneske flow på
forskellige tider af døgnet. I dag er der ca. 19 sensorer i lyskryds, der registrerer
antal mennesker på forskellige tider af døgnet. På baggrund af dette kunne
planlægningen af vejbelysning udføres, således at byen ville føles tryg.

Klimamodel

I fremtiden vil 3D-modellen også kunne anvendes til klima analyser. I dag
anvendes en fysisk 3D-model (ca. 3.5 x5.5 m), hvor forskellige vandstandsscenarier projiceres ned over modellen.

Andet

Deltagerne til mødet foreslog at modellen, som den er i dag, vil kunne anvendes
til vindanalyser, forureningsudbredelse (støj og røg). Måske kunne lokalplaner
vises i 3D modellen, for i dag bliver lokalplan grænser vist oven på orthofotoet.

BIM

Da det blev diskuteret, hvorvidt dele af en BIM-model kunne integreres i 3Dbymodellen, blev det pointeret at der kun er krav om BIM-modeller ved byggeri
over 20 millioner kr. Deltagerne fra Vejle Kommune var bekymrede for at modellen ville blive for tung at arbejde i, hvis der blev tilføjet flere lag og detaljer.
Mette fortalte, at sagsbehandlerne hellere vil have færre detaljer og en hurtig
model, end en model med mange detaljer, der kører langsomt. En 3D-model
skal være let tilgængelig for at blive brugt og det visuelle er meget vigtigt.

Energi

Morten pitchede idéen om at visualisere energiforbrug i 3D-modellen,
energimærker på vinduer/døre, varmetab registreret med termografikamera
m.v. med henblik på energirenovering og -styring. Ole påpegede, at der kunne
være personfølsomme data i at vise energiforbrug på enhedsniveau.

CAVE

Vejle Kommune har investeret i en CAVE løsning, hvor politikere og borgere kan
gå ned i et specielt rum og sammen via VR-briller se og diskutere 3Dbymodellen. CAVE løsning opsættes inden jul 2017 og vil være tilgængelig for
borgere fra uge 7 2018.
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Bilag C

Beslutningsgrundlaget i Århus
kommune

Beskrevet af Lasse Gade Pedersen, Århus Kommune, 19.01.2018
Vedlagt var "Geoforums 3D-vejledning Udgave 2.0.pdf"
Digitalisering og GIS startede i 2016 med overvejelser omkring anskaffelse af en
ny 3D bymodel som afløser for en allerede eksisterende 3D bymodel fra 2005
dækkende arealet indenfor Ringgaden. Der blev opstillet en række indledende
krav, blandt andet at den nye 3D bymodel skulle dække hele Aarhus Kommune
og være fuldt understøttet at software. Efter at have undersøgt andre allerede
eksisterende 3D bymodeller, leverandører at 3D bymodeller samt den understøttende software, blev det vurderet at standarden for 3D bymodeller, men ikke
mindst den software der skulle anvendes til at understøttet 3D bymodeller var
så moden at de samlet ville kunne opfylde de indledende opstillede krav. Derudover gav det ikke mening at ajourføre den eksisterende model på grund af dennes alder.
Anskaffelse af en ny 3D bymodel samt den understøttende software var af en
størrelse der ville kræve bred opbakning i organisationen, hvorfor Digitalisering
og GIS i samarbejde med andre afdelinger, der havde interesse i anskaffelsesprocessen, gik i gang med en klarlægning af de enkelte afdelingers krav og anvendelsesmuligheder til en ny 3D bymodel. Dette var grundlaget for udarbejdelse af en række kravspecifikationer i forhold til en ny 3D bymodel, den understøttende software samt uddannelse af nøglepersoner i forhold både 3D bymodel og
software.
3D bymodellen skulle forankres i Teknik og Miljø, hvor langt de fleste interne
brugere befinder sig. Eksempler på konkrete anvendelsesmuligheder er i forbindelsen med planlægning (eks. lokalplaner, højhuse, VVM), byggeri (eks. byggesagsbehandling, bygningsvedligehold), Vej- og Park-området (eks. visualisering
af vejbyggeri, indretning af pladser, planlægning af arrangementer). Herudover
er der også øje for anvendelsen indenfor andre områder i kommune, eksempelvis indenfor sports- og kulturområdet.
Centrale krav til 3D bymodellen og den understøttende software:
•
3D bymodellen skal overholde kravene opstillet i dokumentet: Geoforums vejledning i 3D-bymodeller fra september 2011, se vedhæftede
dokument Geoforums 3D-vejledning Udgave 2.0.pdf
•
Der skal være muligt at udstille 3D bymodellen som open data via Open
Data Aarhus - https://www.odaa.dk/
•
Der skal være muligt at udstille 3D bymodellen på internettet til præsentation og borgerdialog
•
Den valgte software skal gøre vores egne folk i stand til at ajourfører og
vedligeholde data i 3D bymodellen
I slutningen af 2016 gik Digitalisering og GIS i gang med anskaffelsesprocessen,
hvor det blev besluttet at køre denne som 2 separate anskaffelser, idet det blev
vurderet, at det ville give den bedste mulighed for flere leverandører at komme i
betragtning til opgaven. Den første anskaffelse omhandlede levering af selve 3D
bymodellen og anden afskaffelse omhandlede software og uddannelse. Efter
samtaler og vurdering af flere mulige leverandører faldt beslutningen i starten af
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2017 på Niras A/S som leverandør af begge anskaffelser, da leveringen af 3D
bymodellen mere end opfyldte de krav, der blev stillet i opgaven og leveringen
af software samt uddannelse ville sætte os i stand til at anvende og administrere
3D bymodellen i en sådan grad, at vi ville kunne opfylde kravene fra organisationen. Derudover lå de 2 leveringer samlet indenfor vores økonomiske rammer.
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Bilag D

Datahåndtering for 3D-bymodeller

Det følgende beskriver principper for datahåndtering i 3D-byodeler.

D.1

Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi og
praktisk implementering af 3D-bymodeller

Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi fra 2016 rummer tre overordnede
spor; 1) Det digitale skal være let, hurtigt og sikre god kvalitet, 2) Offentlig digitalisering skal give gode vilkår for vækst og 3) Tryghed og tillid skal i centrum.
I forhold til brugen af 3D bymodeller og håndtering af det nødvendige datagrundlag kan et antal praktiske principper opstilles fordelt på Governance og ITArkitektur, der tilsammen sikrer et langsigtet fokus mod de tre overordnede fællesoffentlige digitaliseringsspor:
Principper Afhængige af Governance:
1

Der skal kun være én version af data.

2

Data skal være af meget høj kvalitet.

3

Viden og beslutninger omkring data skal altid kunne kobles til data.

4

Data skal være sporbare.

5

Data skal nemt kunne tilgås på tværs af organisationen samt af eksterne.

Principper Afhængige af Arkitektur
6

Det skal være nemt og billigt at opsætte digitale løsninger til både indsamling og distribution af data.

7
8

Data skal nemt kunne tilgås på tværs af organisationen samt af eksterne.
Platform-uafhængig. Det skal være muligt at skifte systemer, platforme og
software når andet bliver mere fordelagtigt.

D.2

Lagring af data i Model Applikationen

Stort set alle applikationer er udviklet til også at lagre og håndtere data, hvilket
ofte giver en smidig brug af produkterne, da man følger produkt-udbydernes
retningslinjer for datastyring, der også er performance optimeret til netop deres
applikation. Bagsiden er bare, at det tit er svært at anvende disse data i andre
sammenhænge efterfølgende, da lagringen af data udelukkende er sket med den
ene applikations anvendelse for øje og på ingen måde tænkt videre til brug i
andre sammenhænge. Det betyder, at man ofte kommer til at føle sig låst i forhold til en enkelt applikation, især hvis man også ønsker at adgang til en suite af
forskellige værktøjer til brug på samme grunddata alt afhængig af opgavens karakter.
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Ved ensidigt at vælge en enkelt teknologi til 3D-bymodellerne, der både skal
styre selve modellen samt datahåndteringen, vil det være svært at leve op til de
generelle principper listet ovenfor, der sikrer en samlet løsning i tråd med den
fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

D.3

Environmental Intelligence data løsning

Data Warehousing er et generelt koncept til indsamling og håndtering af store
mængder data fra mange forskellige kilder, hvor de vigtige data soreteres ud,
renses og samstilles med hovedfokus på endebrugernes behov. Data Warehousing er et modnet koncept udviklet hovedsageligt af finans, sundheds og forsikringsbranchen, der netop har brug for at uddrage essensen af data fra mange
forskellige datasæt både i- og uden for egne organisationer, og tage kvalificerede beslutninger derpå. Konceptet bliver brugt globalt, dog typisk hvor arbejdsgangene er veldefinerede.
Environmental Intelligence (EI) løsningen er baseret på grundlæggende principper fra Data Warehousing tilpasset mere komplekse og hyppigt ændrede arbejdsflows, der er kendetegnende for sektorer, der arbejder med rumlige og
tidsvarierende Geo- og Miljødata. En stor del af disse data er også grundlaget for
3D bygningsmodeller, hvilket gør at netop denne løsning kan være med til at
sikre den fremtidige fleksibilitet når brugen af 3D bygningsmodeller stiger.
EI data flowet er opdelt i tre hovedkomponenter, 1) Kildedata, 2) et Centralt
Data Warehouse og 3) Endebruger Applikationerne. Da alle tre komponenter
opererer uafhængigt af hinanden er der også behov for et tværgående system til
indsamling af metadata, så man til hver en tid kan skabe sig et fuldt overblik
over hvor data stammer fra, alt hvad data har undergået af transformation,
samt hvem der har taget hvilke beslutninger om data. Figur 5.1 skitserer dette
flow.
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9

Figur 5.1 Data Flow Diagram af datatransfer fra Kilde data (Data Fangst) til

Endebruger Applikationer med et Data Warehouse som central Datainformations fordeler. Til styring på tværs er der bygget et
tværgående metadata system alle komponenter refererer til.

D.3.1 Kildedata
Kildedata kan både være en organisations egne data eller være eksterne data
såvel offentlige som private. Det er data ejernes ansvar, at holde disse datakilder ved lige og de opererer fuldstændigt uafhængigt af hinanden. Der er ikke
noget krav til harmonisering datakilderne imellem før de bringes sammen i Data
Warehouset. Det er derfor meget nemt at tilføje yderligere datakilder til løsningen, når det er nødvendigt, og det ændrer på ingen måde på eksisterende setup
for andre data kilder.

D.3.2 Data Warehouse
Det centrale Data Warehouse består af kontinuerligt opdaterede relevante data
fra alle kilderne. Data er renset, kvalitetssikret og restruktureret til at understøtte endebrugernes eksakte behov. En bruger kan derfor tilgå alle data inden for
et givent fagdomæne ved at lave en enkelt forespørgsel i Data Warehouset, da
alle relevante data er samlet og ensrettet uanset oprindelse og tidligere formater.

D.3.3 Output applikationer
Data i Data Warehouset er struktureret med henblik på at understøtte alle tænkelige endebruger applikationer så som GIS, MS-Office produkter, Web-apps,
Varslingssystemer, modelværktøjer som 3D bygningsmodeller m.v.
Styrken er, at de samme data kan indgå i alle tænkelige produkter, og udviklerne af disse produkter ikke skal bekymre sig om håndteringen af datagrundlaget,
da dette varetages af Data Warehouset. For brugeren vil det betyde, at det er
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langt nemmere at udskifte værktøjer, hvis det ønskes eller bare koble andre
værktøjer på de samme data, i tilfælde af at dette fremmer løsningen af en given opgave.

D.3.4 Metadata management
For at sikre en skalérbar løsning, er det nødvendigt at opbygge et tværgående
system til håndtering af relevante metadata, som alle komponenter kan trække
på. Eksempler på hvad der skal lagres og styres fra et sådan system er:
Hvor data kommer fra.
Hvilke transformationer data har undergået fra kilden til data warehouse og den
endelige applikation.
Hvem der er ansvarlige for hvilke beslutninger omkring data.
Med opbygning af et samlet Metadata Data Management system adresseres tre
af de største problemstillinger, der modvirker tværgående arbejde:
10
11

Silo-arbejde minimeres
Software og systemer kommer ikke til at eje og omfavne data mange har
interesse i.

12

Viden omkring data kan følge de rå data

D.3.5 Ulemper ved Environmental Intelligence
Ulemper ved Environmental Intelligence løsningen er, at det i højere grad end
andre rent teknologidrevne løsninger, kræver et team af folk, der kan vedligeholde Data Warehouset. Ved at vælge én teknologi (f.eks. én specifik BIM udbyder) til både styring- og anvendelse af data, vil udbyderen i højere grad kunne
garantere at systemet selv kan klare hele data flow processen, dog oftest begrænset til udbyderens egen produkt portefølje alene.

D.3.6 Fordele ved Environmental Intelligence
Fordele og gevinster kan måles på mange forskellige parametre og er meget
individuelt afhængige. Nedenfor er listet nogle af de vigtigste gevinster:
13 Kvalitet
Forretningsrelevante data fra mange kilder samles et sted.
Én officiel version af forretningsrelevante data.
Langt nemmere at leve op til Digitale forordninger som f.eks. persondataforordningen.
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14 Overblik og Indsigt
Der kan hurtigt søges i ALLE organisationens data på samme tid (selvom original
data stammer fra mange forskellige kilder).
Data kan let kobles på tværs af fagdomæner med ny indsigt til følge.
Projektledere samt højerestående ledere vil langt nemmere kunne danne sig
overblik over datagrundlaget for projektarbejde, analyser, beslutninger m.v.
15 Tidsbesparelser
Store tidsbesparelser (ofte 20-60% af et projekt forløb), da relevante data ikke
skal findes frem fra mange forskellige kilder, men er samlet centralt klar til
brug ved projekt-opstart.
Langt hurtigere responstider på myndighedsbesvarelser da relevante data ikke
skal findes frem fra mange forskellige kilder, men er samlet centralt klart til
brug.
16 Fleksibilitet
Brugere af både input- og output applikationer bliver ikke låst til ét værktøj. Man
vil kunne vælge det værktøj der er bedst egnet til opgaven, da relevante
forretningsdata samles centralt og uafhængigt af oprindelige systemer.
COWI har praktisk erfaring med etablering af et data warehouse, der følger Environmental Intelligence principperne via. platformen COWI Connect. Denne viden stiller vi naturligvis til rådighed for SDFE, hvis man ønsker at dykke yderligere ned i den konkrete løsning og sammenholde det med principperne fra f.eks.
den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi.
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Sunmapper
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Sunmapper

Et eksempel på anvendelse af de fri grunddata er f.eks. konceptet Sunmapper9,
hvor DTU i samarbejde med Lyngby-Taarbæk kommune anvender grundkort fra
GeoDanmark, Orthofoto, DHM-overflade modellen, Adresseregisteret samt diverse vejrprognoser og energi data til at analysere de økonomiske og energibesparende gevinster ved at etablere solceller på privat personers huse. Dette resultat af en hackerton giver værdi både for de private husejere, virksomheder
der etablerer solcelleanlæg samt værdi for samfundet ved bl.a. CO₂ reduktion og
miljøpåvirkninger.

Figur 29

9

Eksempel på anvendelse og samstilling af diverse frie grunddata vha.
Sunmapper.com

www.sunmapper.com
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