
NÄRMARE VERKLIGHETEN
STADSPLANERING MED BIM

Hur Linz i Österrike blev pionjär inom stadsplanering i 3D
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INLEDNING

Linz – pionjär inom stadsplanering i 3D
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3D-modeller och sofistikerade visualiseringar har länge använts 
i bostadsprojekt. De ger utvecklare, projektörer, mäklare och framtida 
boende en tydlig uppfattning om arkitektur och omgivningar redan 
på förhand – månader innan själva invigningen.

Tills nyligen var situationen helt annorlunda för stora infrastrukturprojekt 
och stadsplanering. Av tid- och kostnadsskäl tenderade projekten att baseras 
på konventionella planer, ritningar eller tvådimensionella animeringar – 
en ofta otillfredsställande lösning som krävde ett stort mått av fantasi för en 
otränad iakttagare.

Nuförtiden överger allt fler stadsplanerare denna metod. Tack vare 
metoder som BIM och ny teknik har möjligheterna till 3D-visualisering 
förbättrats avsevärt. 3D-vyer över ett helt distrikt kan nu genereras mycket 
enklare och delas via digitala media. 

En av pionjärerna inom användning av 
BIM för stadsplanering är Linz i Österrike, 
som har gjort alla kartdata tillgängliga  
i 3D för sina invånare.



LINZ I KORTHET

Med en befolkning på närmare 200 000 är Linz den tredje största 
staden i Österrike. På 96 kvadratkilometers yta samsas historiska 
byggnader från medeltiden med ultramodern arkitektur. Staden 
har textilindustrin och dess inlandshamn på Donau att tacka 
för sin status som ekonomiskt centrum. Linz utsågs till Europas 
kulturhuvudstad 2009 och upptogs i nätverket "UNESCO Cities  
of Media Arts" 2014.



BYGGNADSINFORMATIONSMODELLERING 

En hel stad byggd på bits och bytes
4

I en dynamisk stad som Linz är det urbana landskapet under ständig 
utveckling. Det ställer stora krav på detaljerad planering, särskilt 
där integrering i en historiskt utvecklad stadsbild kräver noggrant 

genomtänkta lösningar. Myndigheten för stadsplanering har därför 
börjat använda 3D-visualiseringar i ett tidigt stadium av sina projekt, 
så att de bättre kan fastställa genomförbarheten och följderna av olika 
lösningar. Modellerna publiceras online, vilket ger allmänheten möjligheter 
att ge sina synpunkter, och delta i beslutsfattandet. Under 2013 har 
kommunen gjort en omfattande 3D-modell av staden tillgänglig för alla 
sina invånare.

Valda byggprojekt har kontrollerats och testats mot modellen från 
allra första början. Därmed kan stadsplanerare i Linz enkelt avgöra om 
en design är för dominerande i omgivningen. Flera olika förslag kan 
testas, och fördelar vägas mot nackdelar med var och en av dem. Vad 
händer om byggnaden har en våning till? Vore det en bra idé att göra 
byggnaden bredare och lägre? För att besvara de här frågorna räcker 
det att justera polygoner så räknar 3D-programmet ut resten själv.



En komplett 3D-modell  
av staden Linz på Internet



6FÖRENKLA PROCESSER 

”Lego för vuxna”

En enorm fördel med BIM är dess användarvänlighet. "Att bygga 
den här sortens strukturer är lite som att bygga med lego", 
förklarar Günther Perchthaler, ansvarig för det grafiska teamet på 

stadsplaneringskontoret i Linz. Enskilda element kan enkelt läggas till och 
ändras. För att simulera omgivningarna kan du använda kartdata eller annan 
information t.ex. satellitbilder eller punktmoln. Tack vare fotorealistiska 
återgivningar av enskilda byggnader eller konstruktionssektioner är projekten 
inte längre abstrakta idéer. 3D-visualiseringar är särskilt användbara för 
fastighetsägare och tjänstemän inom offentlig planering.

"Vår erfarenhet säger oss att detta verkligen kan påskynda 
beslutsfattandeprocessen, oavsett om utgången blir för eller emot ett 
visst byggnadsprojekt", säger Günther Perchthaler. "Jag visar vanligtvis 
en 3D-modell av den planerade byggnaden när jag möter arkitekter, 
fastighetsägare och lokalpolitiker. Vi genererar ofta flera varianter så 
att vi kan tänka igenom och hitta den bästa lösningen för alla." 



EBELSBERG-PROJEKTET

Byggnadsstudie som ger en glimt  
av framtiden

Distriktet Ebelsberg ligger i södra Linz och omfattar marken som 
omger slottet med samma namn. När en ny byggnad skulle 
uppföras i områdets historiska centrum var det viktigt att den 

skulle smälta naturligt in i omgivningarna. Ett krävande projekt, eftersom 
det finns många faktorer att ta hänsyn till vid byggnation mellan befintliga 
byggnader. Först gjordes två genomförbarhetsstudier för att fastställa 
möjliga lösningar. Här låg fokus på byggnadens placering i en sluttning, 
samt vad som krävdes för att tackla denna utmaning.

Med 3D-modellen kunde beslutsfattarna snabbt bedöma var de eventuella 
svårigheterna kunde uppstå och identifiera optimeringsmöjligheter. 
"Det blir tydligt först när man sett projektet i dess sammanhang med 
omgivningar och grannskap om det faktiskt går att genomföra ett projekt 
på en viss plats", säger Günther Perchthaler, som beskriver utmaningarna 
med stadsplanering. Byggnadsprojektet fick grönt ljus först efter att flera 
modeller hade granskats. 
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3D-rendering för 
Ebelsberg-projektet



FRAMTIDENS BIM

Att implementera hållbara och 
ekonomiska infrastrukturprojekt

A nvändningen av BIM-projekt för infrastrukturplanering har 
vuxit snabbt. Enligt en internationell studie som gjorts av 
McGraw Hill Construction, kommer antalet BIM-användare 

nästan att dubbleras under de kommande två åren. För den offentliga 
sektorn är detta en möjlighet till förändring mot snabbare, mer effektiva 
och mera hållbara lösningar. Med tanke på de snäva ekonomiska ramarna 
i många kommuner kan denna typ av paradigmskifte bli avgörande.

Men även användare kan dra fördel av möjligheterna med BIM. Alla 
sorters data matas in i samma modell som sedan kan användas av alla 
som deltar i projektet. Detta förenklar planeringsarbetet och påskyndar 
beslutsfattandet. Även här kan Linz ses som pionjär: vissa projekt görs 
tillgängliga online via molnlösningar så att alla behöriga anställda och 
beslutsfattare får åtkomst till senaste status om projektet.

"Vi är stolta över att vara en av de första städerna i Österrike att göra 
kartdata tillgängliga i 3D."
Christian Ganhör, IKT Linz GmbH
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