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Artiklen har til formål at diskutere anvendelsen af digitale 3D-modeller til vurdering af bygninger og byrum. 
Indledningsvis beskrives nogle generelle betingelser og muligheder for brugen af 3D, for senere at zoome ind på 
en række specifikke retningslinier for nye teknologier og i særdeleshed VVP – Virtuel Vurdering af Planlægning. 
 
Artiklen kredser om en række spørgsmål og svar, der har til formål, at belyse kvaliteterne i at kommunikere 
digitalt og rumligt, samt tage kritisk stilling til hvordan man skaber gode rammer for kommunikation. 
 
 
3D, realtime og interaktion: 
 
Vores sanseapparat er optimeret til den verden som vi lever i – en 3-dimensional verden.  
Siden opdagelsen af renæssanceperspektivet har vi udtrykt os rumligt ved at gengive bygninger og 
konstruktioner i tre dimensioner. Århundreders eksperimenter med at gengive perspektivet har gjort os 
klogere på konstruktionen af rummet (se f.eks. Farné, M. 1975); og senest er vi ved brug af computerens 
regnekraft og visuelle muligheder begyndt at tegne 3D, her og nu, foran os på skærmen – man taler om 
realtime. 
 
Det er de samme grundlæggende principper, som man finder i renæssancens perspektiv, der benyttes 
når computeren tegner 3D-modeller. Vi udnytter dens mulighed for at kunne håndtere og beregne store 
datamængder af punkter i rummet, der udspænder flader med billeder på, og derved kan illustrere alle 
tænkelige former og udtryk. Det at det sker her og nu – altså, at det ikke er et statisk billede, eller en 
foruddefineret film af hændelser - betyder at man kan gribe ind og påvirke 3D-modellen. Vi kan 
interagere. Det er måske nok en banal erkendelse, men oplevelsen er afgørende for brugeren, der ikke 
længere er passiv beskuer fastholdt i en statisk oplevelse, men nu deltager i oplevelsen og er med til at 
påvirke hændelsesforløbet: 
 
Vi flytter, roterer og skalerer i alle akser og ændrer på verden, vi ’tager fat’ og det digitale materiale 
giver efter og ændrer sig. Selv står vi heller ikke stille - vi sidder måske nok fysisk stille på en stol foran 
skærmen - men alt imens har vi fuld kontrol over vores virtuelle syn og kan frit vælge imellem at være 
fuglen på himlen, der overskuer store arealer, eller at se verden i frøperspektiv. Vi kan også vælge 
hvilket objektiv vi vil se igennem – fra det wide ekstrem med overdrevne styrtende linier, der sprænger 
perspektivet i spidse former og centrifugale bevægelser, til i den anden ende af skalaen, hvor modellen 
næsten mister sit perspektiv i aksonometriske flade tegninger og tunge bevægelser. (For en mere 
uddybende beskrivelse af de digitale arbejdsredskabers muligheder, se f.eks. Lykke-Olesen, A. 2004) 
 
Interaktionsbegrebet udvider altså den traditionelle ’modtager’ til også at være ’bruger’, i kraft af dennes 
muligheder for at påvirke oplevelsen. I resten af artiklen bruges ordet ’bruger’, som dækker over 
modtageren af et budskab (f.eks. borgeren) og ’afsender’ anvendes om den kommunikerende part (f.eks. 
en offentlig instans). 
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Teknologiske muligheder: 
 
Der findes i dag en lang række teknologiske muligheder for at skabe rammerne for en interaktiv 3D-
model i realtime, som vil kunne bruges til visuelt at vurdere bygninger og byrum. I takt med Internettets 
udbredelse er udbudet af virtuelle 3D-oplevelser vokset markant. Parallelt forskes der i nye avancerede 
visualiseringsteknologier, der kan indfri nogle af de krav, som vi stiller til fremtidens arbejdsredskaber og 
samarbejdsformer: 
 
Vi kan opleve virtuelle 3D-verdener lokalt på vores personlige computer eller i store fællesskaber på 
Internettet. Vi kan f.eks. ved at styre en repræsentation af os selv på skærmen, bevæge os rundt sammen 
med andre on-line brugere og chatte og bygge i 3D (Se f.eks. Nielsen, R. 2002). 

 

Figur 1 Borgere i den virtuelle 3D-verden Karlskrona2 foran en digital opslagstavle 

 
Forskningsinstitutioner som f.eks. CAVI, Center for Avanceret Visualisering og Interaktion på Aarhus 
Universitet, har specialiseret sig i udviklingen og brugen af nye visualiserings- og interaktionsformer - 
som f.eks. Panoramabiografen. Her kan flere brugere se og interagere med en 3D-model i stereo, dvs. at 
brugeren udstyret med en speciel brille, modtager et virtuelt perspektiv per øje, der giver oplevelsen af 
dybde i modellen. Panoramaets lærred er 3x11 meter og tilføjer yderligere en stor oplevelsesmæssig 
dimension (Se www.CAVI.dk). 

 

Figur 2 Panoramabiografen i CAVI, hvor to brugere diskuterer en 3D-model 
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Ud over de fuldt ud digitale muligheder, findes der mange bud på at blande oplevelsen af 3D-modeller 
sammen med den fysiske verden. Forskningen arbejder med at blande fysiske objekters umiddelbare 
håndgribelige kvaliteter med digitale egenskaber. Man kan forestille sig at formidle et byrum ved brug af 
en fysisk skalamodel og plancher i samspil med en 3D-model. Brugeren kan måske kontrollere dele af 
3D-modellen, ved at flytte på udvalgte dele af skalamodellen, som er tracket. Dvs. at man aflæser 
objektets position og informerer en computer om hvor det pågældende objekt er. Computeren 
fortolker positionen til en digital egenskab i 3D-modellen opdateres (Se f.eks. Nielsen, R. et al. 2005). 
Herved kan man f.eks. styre det virtuelle perspektiv i 3D-modellen ved at flytte rundt på en fysisk 
repræsentation af et kamera i skalamodellen, hvorved man både kan overskue byrummet i skalamodellen 
og samtidigt kan vurdere 3D-modellens bygninger i øjenhøjde. En anden mulighed kunne være at give 
den traditionelle fysiske skalamodel nye egenskaber, ved at projicere dynamiske digitale oplysninger på, 
der ligeledes påvirkes af brugen af modellen (Se f.eks. Ishii, H. 1997). 

 

Figur 3 Planlægningsscenarium - digitalt materiale tilrettelægges ved at manipulere fysiske 
objekter på bordet. Kollage ved Rune Nielsen 

 
I det følgende afsnit beskrives VVP (Virtuel Vurdering af Planlægning) i korte træk for siden at diskutere 
en række retningslinier for anvendelsen af sådanne redskab. 
 
 
VVP 
 
VVP er en 3D-landskabsmodel af det fysiske landskab med bygninger i flere detaljeringsniveauer. 
Udgangspunktet for VVP er en terrænmodel med et ortofotos draperet på. Set på afstand er 
landskabsformerne genkendelige og detaljerede og gør det muligt at skabe forholdsvis realistiske kig 
over store projektområder.  
 
Bygningerne i VVP baserer sig på 3 grundlæggende niveauer som har betydning for deres anvendelse i 
vurderingsarbejdet: 
 
Detaljeringsniveau 1 - Overblikket: Det laveste detaljeringsniveau baserer sig på grå bygningsvolumener, 
med gule flade tage og kan bruges til at skabe overblik over større byrum, bygningsstrukturer og 
gadeforløb. 
 
Detaljeringsniveau 2 - Bydelen: Det mellemste detaljeringsniveau består også af grå bygningsvolumener, 
men med detaljerede gule tage. Niveauet illustrerer volumener og bruges ofte til at skabe baggrund for 
mere detaljerede projekter. 
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Figur 4 Bydel i detaljeringsniveau 2 

 
Detaljeringsniveau 3 - Bygningen: Det højeste detaljeringsniveau hvor bygningerne fremstår med 
detaljeret geometri og facader baseret på fotos. Dette niveau gør det f.eks. muligt at se hvordan et nyt 
bygningsprojekt spiller sammen med de eksisterende omgivelser. Detaljeringsniveauet er velegnet til at 
opleve og vurdere et byrum på tæt hold set fra gadeniveau – f.eks. et højhusbyggeri. 

 

Figur 5 Vejforløb i detaljeringsniveau 3 

 
Som et alternativ til de abstrakte gule tagflader i niveau et og to, kan man vælge at drapere det aktuelle 
ortofoto ned over bygningerne, hvilket giver et troværdigt udtryk i fugleperspektiv, men et stribet og 
abstrakt facadeudtryk jo tættere man kommer på gadeplanet. 
 
Overordnet kan man sige at valget af detaljeringsniveau bør holdes op imod brugssituationen og 
målgruppen. Er der tale om stedkendte brugere, vil der typisk være en evne til at acceptere en stor grad 
af abstraktion, da kendskabet til de fysiske omgivelser udstyrer brugeren med egne erfaringen (Nielsen, 
R. 2002); hvorimod turisten i højere grad har brug for et visuelt realistisk niveau for at kunne orientere 
sig i de nye omgivelser. 
 
VVP kan som andre 3D-modeller bruges i forskellige software- og hardwaremæssige omgivelser, men er 
i sin grundtænkning bygget op omkring programmet TerraExplorer (Skyline Software Systems, Ltd.). 
Programmet er en gratis 3D-browser, som gør det muligt for brugeren, udstyret med en PC af nyere 
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dato og en hurtig Internetforbindelse, at få adgang til 3D-modellen. Modellens data streames - dvs. 
sendes i en fortløbende strøm af data over Internettet i takt med nye oplysninger efterspørges - på en 
sådan måde at brugeren modtager modellens aktuelle enkeltdele og eventuelle ændringer. 
 
TerraExplorer giver brugeren en lang række muligheder for interaktivt at vurderende 3D-modellen: 
 
Brugeren kan frit navigere, som flyvende eller gående, eventuelt med specificeret øjenhøjde. 
Brugeren kan vælge at følge foruddefinerede forløb eller besøge udsigtspunkter. 
Brugeren kan vælge at slå informationer til og fra, foruddefineret af afsenderen. F.eks. udvalgte 
bygninger, eller 2D-skiltning af kategorier som institutioner, seværdigheder, kulturelle tilbud osv. 
Der er mulighed for at linke til andet materiale som f.eks. hjemmesider, film, panoramabilleder mm. 
 
(For mere information om VVP-modellen og dens muligheder, henvises til COWIs hjemmeside: 
www.COWI.dk). 
 

 

Figur 6 Et billede af TerraExplorer, hvor man ser de forskellige redskaber side om side 
med 3D-viewet, der er suppleret med en række 2D-tekster, der refererer til specifikke 
steder i byen 

 
Brugeren og mediet: 
 
I en byplanlægningsmæssig sammenhæng er det vigtigt, at sikre en entydig formidling. Ikke mindst i 
distribuerede sammenhænge over Internettet, hvor afsenderen ikke nødvendigvis kan gå i dialog med alle 
brugerne. Det er derfor lige så vigtigt at sikre en bred og entydig kommunikation, som det er at give 
brugeren oplevelsen af interaktiv indflydelse. Det er altså ikke nødvendigvis en fordel at give brugeren 
alle muligheder for at påvirke oplevelsen, men i højere grad balancere formidlingen imellem en ’lukket’ 
historie og en ’åben’ oplevelse. 
 
Afsenderen bør overveje følgende: 
Målgruppe: Hvilken målgruppe vil man henvende sig til? 
Teknologi: Hvilken teknologisk løsning og setup løser kommunikationen bedst? 
Valg af genre: Skal det være et realistisk udtryk eller i højere grad en abstraktion? 
Detaljeringsniveau: Hvor mange informationer kan og bør brugeren forholde sig til? 
Interaktionsmuligheder: Hvilke muligheder skal brugeren have for at påvirke oplevelsen? 
Iscenesættelse: Hvordan lanceres og introduceres 3D-modellen? 
Hjælp: Hvilke former for assistance skal brugeren kunne påkalde sig? 
 
Brugeren er central for kommunikationen. Ikke kun i betydningen af at være modtager af budskabet, 
men som afgørende faktor i kraft af sin kunnen og viden. Det er altså vigtigt at klargøre sig, hvor bred en 
målgruppe man vil nå ud til og hvilket fravalg en eventuel teknologisk formidling betyder. Internettet har 
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f.eks. mulighed for at kunne udbrede et budskab til et stort publikum, men stiller samtidigt krav til 
brugeren om indsigt i og adgang til teknologi.  
 
3D-modellen indgår altså i en række forskellige brugssituationer, der overordnet kan deles op i følgende 
aktører: 
Borgere: Ikke-kommercielle brugere, som anvender 3D-modellen til at få overblik over byen og dens 
udvikling, med det formål at deltage i den offentlige debat - f.eks. præsentationer og høringsrunder. 
Kommercielle interessenter: Rådgivere, arkitekter, entreprenører, bygherrer m.fl., der lige som 
borgerne anvender 3D-modellen, til at skabe overblik og indsigt, men som også kan være leverandører 
af indhold – f.eks. et forslag til en ny byggesag. 
Embedsmænd: Kan bruge 3D-modellen parallelt med andre redskaber i udarbejdelsen af 
planlægningsopgaver – f.eks. udarbejdelsen af lokalplaner og større byggeprojekter. 
Politikere: Kan bruge 3D-modellen som grundlag for beslutningstagning og til at kommunikere ideer og 
planer til borgerne. 
 
Ser man bort fra de grundlæggende data over terræn og bygningsvolumener, så skabes og vedligeholdes 
3D-modellens enkeltdele af kommunens embedsmænd, med løbende input fra det politiske system og 
forskellige kommercielle interessenter. 
 
3D-modellen afspejler de politiske beslutninger og politikerne kan gensidigt bruge modellen som 
vurderingsgrundlag for deres beslutninger. Man kan forestille sig at man fortløbende opsamler alle 
relevante oplysninger og beslutningsgrundlag der berører 3D-modellen og linker til dem fra modellen. 
Ved konsekvent at opbygge en logisk struktur over relaterede dokumenter, vil man altid kunne tilgå 
relateret materiale fra modellen og derved nemt kunne skabe overblik over byens status. F.eks. i 
arbejdet med et højhusbyggeri, hvor det ikke nødvendigvis er hensigtsmæssigt at blotlægge alle 
informationer på én gang; men en fordel hurtigt at kunne lokalisere informationer om bevæggrunden for 
udformningen: højde- og materialekrav, infrastrukturelle forhold, lokalplaner osv. En sådan link-struktur 
vil også kunne bruges til at ’spole tilbage’ i en beslutningsproces og anskueliggøre på hvilken baggrund en 
beslutning er truffet. 
 
Ved at filtrere informationerne i den interne politiske beslutningsproces, kan man sørge for at relevant 
dokumentation bliver lagt ud på Internettet til byens borgere. Man kan forestille sig at embedsmænd og 
politikere har adgang til en lang række interne informationer på kommunens intranet bl.a. igennem 3D-
modellen og at der parallelt udvælges og udarbejdes materiale til borgerne, der ligeledes vil have adgang 
til materialet fra 3D-modellen på Internettet. 3D-modellen bliver derved til en let forståelig hierarkisk 
struktur for dokumentation angående diskussioner i byens rum. 
 
Internettet er ikke nødvendigvis det eneste svar på formidlingen af planlægningsrelaterede emner. Som 
bekendt er gennemsnitsbrugeren af Internettet ikke nødvendigvis repræsentativ for den lokalt 
engagerede borger og det er derfor nødvendigt at tage andre formidlingskanaler i brug, som kan sikre en 
bredde af brugere – kanaler der kan spille sammen med 3D-modellen. Forskellige anvendelsesområder 
og brugssituationer kan drage nytte af at den samme grundlæggende 3D-model kan bruges i mange 
sammenhænge og let kan danne grundlag for både stillbilleder, film og forskellige interaktive 
brugssituationer. 
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Figur 7 Illustration af 3D-modellens forskellige brugsmuligheder – f.eks. kan den indgå i 
detaljerede fotomontager eller stillbilleder (renderinger) filmiske fortællinger 
(animationer) og interaktive oplevelser 

 
Ud over brugen af 3D-modellen til f.eks. at formidle et højhusbyggeri på Internettet, kan man parallelt 
beskrive byggeriet gennem animationer og fotomontager, der i højere grad kan fokusere på detaljer og 
en kronologisk og tilrettelagt fortælling. I forbindelse med traditionelle høringsrunder i forsamlingshuset 
og på byens rådhus kan 3D-modellen bruges i samspil med andre udtryksformer som plancher og 
skalamodeller. 
 
Teknologier som Panoramabiografen i CAVI på Aarhus Universitet, kan fungere som ramme for debat 
og man kan forestille sig politiske udvalgsmøder eller offentlige fremvisninger af lokalplansforslag, hvor 
mindre forsamlinger bestående af beslutningstagere, eksperter og borgere diskuterer rumlige forhold. 
Endeligt kan man udvikle et interaktivt udstillingskoncept på byens rådhus, eller i en anden offentlig 
bygning, hvor den besøgende har adgang til at opleve og bruge den dynamiske 3D-model på en 
storskærm. Man kan forestille sig at i stedet for den traditionelle interaktion med mus og keyboard, kan 
den besøgende navigere i modellen, f.eks. ved at pege på foruddefinerede ruter og udsigtspunkter på en 
fysisk skalamodel, eller man kan forestille sig at indarbejde aktuelle arkitektkonkurrencer i 3D-modellen, 
og derved have mulighed for at sammenligne de forskellige konkurrenceforslag på et ensartet grundlag. 
 
Uanset hvilken form 3D-modellen tager, er det vigtigt at afsenderen skaber en tillidsvækkende ramme 
for brugen af 3D-modellen. Det er f.eks. vigtigt at det tydeligt fremgår hvem der er afsender på et nyt 
byggeri i 3D-modellen og hvem der er kilden til det pågældende materialet (se f.eks. Lentz, U. 2003). 
Derudover er det vigtigt at brugeren altid kan finde hjælp i form af chat, telefonisk hotline eller måske 
(virtuelle) guidede ture, hvor man over nettet, kan få svar på spørgsmål vedrørende 3D-modellen. 
 
 
Afsluttende bemærkninger: 
 
Afslutningsvis følger en række spørgsmål, der kan være med til at udfordre og inspirere en fremtidig 
brug af 3D-modeller. Spørgsmål der kan bidrage til at styrke modellens identitet og skabe debat om den 
videre udvikling af de digitale redskaber: 
 
Kan man forestille sig at den enkelte bruger i højere grad får mulighed for at bidrage til 3D-modellen? 
Det kunne være i form af en digital ’opslagstavle’ i tilknytning til 3D-modellen, hvor man kan dele 
dokumenter og diskutere med andre brugere, eller muligheden for at brugeren selv kan eksperimentere 
med egne bygninger og notationer (Se f.eks. Nielsen, R. 2002). 
 
Kan man forestille sig at 3D-modellen bruges som (informations-)portal for byen, f.eks. ved at indarbejde 
GIS-data, historiske oplysninger, lokalplaner osv. og parallelt tænke i en kommunal journalistisk 
redaktion, der kan beskrive aktuelle tiltag og fremtidsscenarier? 
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Endeligt kan man forestille sig at bruge 3D-modellen som virtuel turistinformation, der giver den 
besøgende mulighed for at skabe sig overblik over byen og dens udbud – måske ved at se 3D-
bymodellen i en større sammenhæng linket sammen med andre byer og lande (Se f.eks. Google Earth). 
 
I artiklen er der argumenteret for vigtigheden i at gøre brugen af 3D-modeller levende og 
vedkommende; og at benytte sig af flere forskellige blandede medier i vurderingen og formidlingen af 
bygninger og byrum. Der er ingen tvivl om at den realtidsbaserede og interaktive 3D-model er et visuelt 
stærkt redskab til at vurdere planlægningsorienterede forhold, der vil vinde indpas i flere og flere 
kommuner. Netop derfor er det vigtigt at stille deltage i udviklingen af de nye interaktive 
kommunikationsformer og deres teknologiske muligheder, så lokale potentialer og ønsker kan sættes i 
spil og skabe grundlag for frugtbare diskussioner. 
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