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In Norway, map data contain sufficient height information to produce good 3D models. It is a challenge to communicate
costs and benefits of a project using map data alone. Processing of map data to create 3D-models will be an important
step in this direction. Map data have contained 3D-information for a long time. 3D design in the form of BIM tools are
rapidly moving into the construction industry, both in infrastructure- and building projects. We find that line informa-
tion underground often has deficiencies, both in terms of completeness and height information. 3D-visualization is a sep-
arate subject. This is not necessarily something that an engineer can handle. We need graduates who are educated in
3D-and multimedia technology, and who also know how to communicate a project.
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Innledning
I 2002 utarbeidet Rambøll den første bymo-
dellen over Kristiansand basert på kartdata.
Vi kjente til at kartdata inneholdt tilstrekke-
lig informasjon til at man kunne generere en
modell i 3D. Fagfolk innen kartbransjen har
kjent til dette, men for folk utenfor bransjen
har dette vært en godt bevart hemmelighet. 

Man kan trygt slå fast at kartkompetanse
alene ikke er nok til å forklare hvor gode
kartdata egentlig er. For ikke å snakke om
kartfolks evne til å kommunisere et prosjekt. 

Andre fagmiljøer som for eksempel arki-
tekter, kan være flinke til å kommunisere
sitt prosjekt. Arkitektene har derimot ikke
tilstrekkelig kompetanse til å lage en 3D mo-

 

Kristiansand – Vestre Havn – byutvikling vist i 3D modell

KP4-2011.book  Page 230  Thursday, November 17, 2011  3:02 PM



Kommuniser ditt prosjekt – Visualiser dine løsninger

KART OG PLAN   4–2011 231

dell av verden basert på kartdata. Og da blir
det vanskelig å vise hvordan det nye prosjek-
tet blir seende ut i en 3D-modell. 

Pålitelige 3D modeller fra kart
Kartdata i Norge har som nevnt innled-
ningsvis, høydeinformasjon på alle tema. En
veikant har x, y og z verdi. Det samme gjel-
der bygninger, på takkant og mønelinjer.
Gjerder og stolper har x, y og z verdi på topp
av objektet, og ikke på bunn slik det var tid-
ligere. I kartdata finnes det i dag tilstrekke-
lig grunnriss- og høydeinformasjon til at
man kan utarbeide 3D-modeller. 

Siden kartdata inneholder tilstrekkelig
informasjon til å lage 3D-modeller av «ver-
den», er det utviklet programvare som mer
eller mindre automatisk klarer å generere
3D-modeller fra kartdata. 

3D-modeller fra kartdata holder kartets
nøyaktighet, som i bymessige strøk, der hvor
vi i Norge bruker FKB-A / B standard, betyr
det en nøyaktighet på ± 20 cm. 3D modellene
utarbeidet av kartdata er derfor svært påli-
telige når det gjelder utsiktsanalyser, sol /
skyggediagrammer, med mer.

En 3D-modell uten vegetasjon er ingen
fullverdig modell. Vegetasjon betyr svært

mye for det visuelle inntrykket, men også for
utsiktsanalyser og sol /skygge diagrammer.
Med korrekt vegetasjon i modellen, både
med hensyn til type trær og størrelse, får vi
en svært naturtro 3D-modell.

Trær finnes ikke i kartdata. Men gjennom
fotogrammetri, der man ser skogen i 3D, kan
man konstruere skogspolygoner eller enkelt
trær og sette disse inn i modellen. Den mest
nøyaktige identifikasjon av trær får man ved
hjelp av laser. Det finnes programvare som
gjør det mulig å identifisere hvert enkelt tre
i skogen. Programvaren klarer å måle høyde
og kronebredde, og til en viss grad klarer
man å skille mellom bar – og løvskog. Den
metoden som er best til å gjenskape vegeta-
sjon er programvare som klarer å kombinere
laser- og bildeinformasjon.

Spillindustrien går foran når det gjelder å
utvikle 3D verktøy. De er langt foran ingeni-
ørverdenen når det gjelder ytelse, både når
det gjelder hardware og software. Det kan
nevnes at man i dag kan kjøpe en tilleggspro-
gramvare for 1000 NOK som inneholder 300
ulike typer 3D trær. I vår produksjon i Norge
har vi plukket ut 30 ulike typer 3D trær som
vi finner igjen i norsk fauna og som vi bruker
i våre visualiseringer. 

Holmestrand – ny strandpromenade med 3D trær
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Verden er i 3D – alle forstår 3D – derfor 
bør alle nye tiltak vises i 3D 
Det menneskelige øyet er skapt slik at vi ser
verden i 3D. Om vi ser oss rundt innendørs i
et rom eller utendørs i naturen, ser vi verden
i 3D. Det er slik hjernen vår jobber, og det er
slik vi har lært og erfart hvordan ting ser ut. 

Frem til nå har forslag om nye tiltak vært
vist som 2D-tegninger. Men de siste årene
har man innen konstruksjon og design fått
tilgang til software som bruker 3D-verktøy
både i konstruksjons- og i visualiseringsfa-
sen. Når det gjelder regulerings- og bebyg-
gelsesplaner, er det fortsatt ikke krav om at
disse skal leveres i 3D. 

Nye planer i et område kan føre til vesent-
lige endringer i et eksisterende landskap
med påfølgende offentlig debatt. Dersom pla-
ner av nye tiltak vises i 3D, vil man ved et

blikk forstå hva som er planlagt. Umiddel-
bart har man et bedre grunnlag for å mene
noe om et tiltak, og til slutt godkjenne eller
ikke godkjenne et tiltak. 

I Rambøll har vi erfart at med økt forstå-
else, vil både muligheter og konflikter avdek-
kes i en tidlig fase. Gjennom medvirknings-
prosesser har tiltaket blitt bearbeidet, og til
slutt kan dette bli til noe som blir spiselig for
alle parter. 

Det er vår påstand at 3D visualisering fører
til økt totalkvalitet i prosjekter og dermed re-
duserte totalkostnader. Når et tiltak legges
frem til politisk behandling, kan man doku-
mentere hvordan utsikten fra naboer blir. Man
kan lage sol / skygge analyser, som viser hvor-
dan det nye tiltaket kaster skygge på eksiste-
rende bebyggelse, samtidig som man viser
skyggevirkninger fra eksisterende omgivelser. 

3D visualisering fører til en mer 
forutsigbar planprosess og et bedre 
prosjekt med høyere kvalitet
Den som ønsker å investere i og satser på å
utvikle et prosjekt står overfor en rekke ut-
fordringer. Når det gjelder spørsmål om fi-
nansierings-, utbyggings-, og markedsrisiko,
er dette problemstillinger som er kjente og

som vanligvis er håndterbare for en utbyg-
ger. Det som ofte er den store ukjente fakto-
ren er politisk risiko. Vi har eksempler på
tidkrevende planprosesser som ender opp
med et nei når saken kommer til den endeli-
ge politiske behandlingen. Vi skal ikke un-
dervurder de politiske prosesser og myndig-
hetenes rett til å si nei. Det er imidlertid vår

Dvergsnes i Kristiansand – nytt boligområde
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påstand at mye arbeid, både innen adminis-
trasjon og fra utbyggers side kunne vært av-
klart på et tidligere stadium, dersom man

hele veien i planprosessen hadde brukt gode
3D-visualiseringer. 

3D bør brukes i utviklingsfasen, i godkjen-
ningsfasen og i salgsfasen.

Kjenner våre utdanningsinstitusjoner 
de nyeste verktøy og markedets behov 
når det gjelder utvikling og 
kommunikasjon av prosjekter?
Det er vårt inntrykk at utdanningsinstitu-
sjonene er faglig oppdatert og gir relevant ut-
danning innen de ulike fag. Men når det gjel-
der det å kommunisere et prosjekt til publi-
kum og politikere er dette sammensatt av
flere fag. Rent konkret trenger man både en
kartfaglig kompetanse og planfaglig kompe-
tanse. Man må vite hva som ligger i bunnen
av kartfaget, med de muligheter som ligger i
fotogrammetri og laser, og man må vite hva
innholdet i et kart er. Og tilsvarende for
planfaget. Man må kjenne de formelle plan-
prosesser og de ulike typer av planer. 

Men hvordan skal man kommunisere et
prosjekt? Kommunikasjon er et eget fag som
er ukjente for studenter med kartfaglig eller
planfaglig bakgrunn. Markedet etterspør
kandidater som også kan kommunikasjon. 

«Man blir ikke filmregissør fordi man får
nytt videokamera til jul», er en annen måte å
utrykke at kommunikasjon er et eget fag.
Hva lærer vi om kamerabaner, om lyssetting,
om tekst og tale? Sett fra arbeidslivets side

er det ønskelig med kandidater som kan
både kart, plan og 3D. 

Dessuten er 3D kult og svært mange unge
har lyst til å jobbe med dette. Dersom man
skal sikre seg nye studenter, er mitt forslag å
gi utdanning innen kommunikasjon og 3D
visualisering, i kombinasjon med kart- og
planfag. 

Oppsummering
I Norge lages det svært gode kart basert på
en gjennomarbeidet standard utviklet gjen-
nom flere tiår. Alle de store brukere av kart-
data har vært deltakende i denne prosessen.
Kartdata inneholder tilstrekkelige høydein-
formasjon til å kunne utarbeide gode 3D mo-
deller basert på kartdata. 

Det er en utfordring å få frem samfunns-
nytten som ligger i kartdata. Foredling av
kartdata frem til 3D-modeller vil være et
viktig skritt i denne retningen. Bruk av 3D i
planlegging vil gi raskere og bedre prosesser.
Det vil være enklere å få til omforente løs-
ninger fordi alle forstår tiltaket. 

Kartdata har inneholdt 3D-informasjon i
lang tid. 3D prosjektering i form av BIM
verktøy er på full fart på vei inn i byggebran-
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sjen, både innen infrastruktur- og bygnings-
prosjekter. I BIM (bygningsprosjekter) og
Samordningsprosjekter (vei og bane) benyt-
tes kartdata både over og under bakken. Vi
opplever at ledningsinformasjon under bak-
ken ofte har mangler, både når det gjelder
fullstendighet og når det gjelder høydeinfor-
masjon. 

Og sist men ikke minst må det erkjennes
at 3D-visualisering er et eget fag. Det er ikke
noe som en ingeniør kan gjøre på si. Vi tren-
ger kandidater som behersker 3D-og multi-
media teknologien, samtidig som de har
kunnskap om hvordan man kan kommunise-
re et prosjekt. 

 

Vinstra – kraftutbygging med ny terskel og nye bade- og fiskeplasser
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