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Målgrupper
• Byggherrar
• Konsulter
• Kommunal plan- och bygglovshandläggare
• Lantmäterimyndighet
• Allmänhet

Bildkälla: Martin Andrée



Utmaningar

• Komplexitet av data underlaget 
(mängd, diversitet, tolkning)

• Data finns på olika ställen
(begränsad helhetssyn)

• Presentation anpassad för 
pappersbaserad dokumentation

• Olika expertis/kompetenser 
hos de involverade

3D Byggnadsmodeller

2D Planritningar

Fastigheter 2D+3D

Förrättningsakter

Rättigheter



Utmaningar

3D Byggnadsmodeller + markyta

2D Ritningar (sektioner)

Fastigheter 2D+3D Förrätningsakter
Rättigheter

Rumslig tolkning 
och helhetssyn



Syfte

 Praktiskt testa resultaten av SBE-projektet 
”Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning 
och bygglov”, delprojekt ”BIM för redovisning av 3D-
fastighetsbildning”…

 …med fokus på konstruktion av 3D-fastigheter och 
ägarlägenheter



Genomförande

 Utveckla konceptuellt design för visualiseringar av 
rumslig data inom 3D fastighetsbildning

 Utveckla konceptuellt design för visualiseringar av icke-
rumslig komplex data/information

 Bygga demonstrator för visualiseringsförslagen 

 Utvärdera demonstrator med användarstudie/experiment 



Explorativ pilotstudie
(Tele2 Arena / Globen)

• 3D representation av fastighetsrättsliga objekt
• Implementering av en interaktiv test applikation
• Visning exempel på processer & sökningar
• Användare feedback

Ledningsrätt

Servitut

2D Fastighetsgräns

3D Fastighet/utrymme

Gemensamhetsanläggning



3D testapplikation



3D testapplikation

Interaktiv demo
Kontakta Martin Andrée, Lantmäteriet
Stefan Seipel, Högskolan i Gävle
För  att ta del av demon



Användare test

Deltagare:
• 12 professionella personer deltog (ej studenter)
• Planerare, lantmätare, konsulter
• Få hade erfarenheter med 3D programvara över huvud taget

Test:
• 10 minuter introduktion/test
• 10 minuter uppgifter

 3D navigering
 Rumslig relationell sökuppgift 
 Sökuppgift/attribut

• 10 minuter semistrukturerad intervju/frågor



Exempel navigeringsuppgift

Navigera fram och visa förhållanden mellan 
ledningsrätt och servitut enligt följande

Startläge Önskad vy



Några resultat

• Alla gillade applikationen/sättet att visa informationen
• ”När får vi det här?”
• Var lätt att se hur allt hänger ihop
• Navigering var lätt att lära sig
• Valbar transparens i visualiseringen var uppskattad
• Förslag till mer funktionalitet

• Lyfta baskarta
• Selektiv transparens
• 2D gränser som ”staket”

• Olika målgrupper intresserade av lite olika funktioner
• Färgval och ”standards” inte enhetlig i olika system
• Mer sökfunktioner t.ex. via fritext/ärendenummer 



Problematisk om färg i 3D

3D skuggning påverkar uppfattning av färg som kod 

Appearance
at full opacity



Problematisk om färg i 3D
Vad är optimal färgval och bra för personer med nedsatt färgseende?

Default color scheme Alternative color scheme

Simulated effect of protanopia

Simulated effect of deuteranopia

Simulated effect of protanopia

Simulated effect of deuteranopia



Problematisk om transparens i 3D och färg
Transparens ökar risk för hopblandning av objekt

Appearance 
at 50% opacity



Problematisk om transparens i 3D och färg
Transparens ökar risk för hopblandning av objekt
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Färg och visuell uppmärksamhet
”Visual salience” and ”pre-attentive visual processing” 
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Färg och visuell uppmärksamhet
”Visual salience” and ”pre-attentive visual processing” 
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Några slutsatser

• 3D visualiseringen ger en mycket bra bild om hur objekt 
relaterar till varandra rumsligt

• Koppling till ”akter” en bra funktion som visar hur 3D 
visualiseringen och konventionella arbetsprocesser 
komplettera varandra

• Testsystemet kan utgöra exempel för en implementation 
av ett riktig system

• Olika färgval och transparens påverkar uppfattning och 
uppmärksamhet (fortsatt forskning krävs)



Tack !
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