
NÆRMERE VIRKELIGHETEN
UTVIKLINGSPLANLEGGING MED BIM

Hvordan Linz i Østerrike ble banebrytende innen 3D byplanlegging
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INTRODUKSJON

Linz – en pioner innen 3D byplanlegging
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3D-modeller og sofistikerte visualiseringer har lenge blitt brukt  
i boligbyggeprosjekter. Med dem kan utviklere, planleggingsledere, 
eiendomsmeglere og potensielle beboere få en nøyaktig idé om 
arkitekturen og omgivelsene på forhånd, flere måneder før det 
første spadetaket.

Helt til nylig var situasjonen veldig annerledes for store 
infrastrukturprosjekter og byplanlegging. Av tid- og kostnadsårsaker 
pleide disse prosjektene å stole på konvensjonelle planer, tegninger eller 
animerte, todimensjonale representasjoner, en ofte utilfredsstillende 
løsning som krevde mye fantasi fra den utrente observatør. 

I dag går flere og flere byplanleggere bort fra denne metoden. Takket 
være nye applikasjoner, som bygningsinformasjonsmodellering, er 
mulighetene for tredimensjonal visualisering betydelig forbedret. 
3D-visninger av hele distrikter kan nå genereres langt enklere, og deles 
over digitale medier. 

En av pionerene innen BIM 
byplanleggingsmodeller er byen  
Linz i Østerrike, som har gjort all 
kartinformasjon tilgjengelig i 3D for 
innbyggerne.



LINZ – ET PORTRETT 

Med sine 200 000 innbyggere er Linz den tredje største byen  
i Østerrike. Over 96 kvadratkilometer står historiske bygninger fra 
middelalderen skulder til skulder med ultramoderne arkitektur. 
Byen skylder sin status som et økonomisk senter til tekstilbransjen 
og innenlandshavnen på Donau. Linz ble utnevnt som Europas 
kulturhovedstad i 2009 og akseptert inn i nettverket "UNESCO 
Cities of Media Arts" i 2014.



BYGNINGSINFORMASJONSMODELLERING 

En hel by bestående av bits og bytes
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I en dynamisk by som Linz, utvikler bylandskapet seg hele tiden. 
Dette betyr at detaljert planlegging er påkrevd, spesielt når 
integrasjon i et historisk utviklet bybilde nødvendiggjør en grundig 

gjennomtenkt løsning. Byplanleggingsmyndighetene har derfor begynt 
å bruke 3D-visualisering i en tidlig fase av prosjektene, slik at de 
bedre kan fastslå sannsynligheten og implikasjonene for forskjellige 
konstruksjonstilnærminger. Videre gir publisering av disse modellene online 
den generelle offentligheten en mulighet til å delta i beslutningsprosessen 
og eventuell motstand kan bli hørt og oppklart på forhånd. Fra 2013 
har kommunen gjort en omfattende 3D bymodell tilgjengelig for alle 
innbyggerne.

Utvalgte byggeprosjekter blir kontrollert og testet mot denne modellen 
helt fra begynnelsen. Slik kan for eksempel byplanleggerne i Linz enkelt 
gjenkjenne om en design er for storslått for omgivelsene. Forskjellige 
design kan prøves, hvor fordelene og ulempene for hver veies mot 
hverandre: Hva ville skje om bygningen hadde en etasje til? Ville det være 
fornuftig å gjøre bygningen bredere men mindre høy? For å besvare 
disse spørsmålene, trenger du bare justere polygonene, så beregner 
3D-programmet resten selv.



En komplett 3D-modell av 
byen Linz på Internett



6FORENKLE PROSESSER 

"Lego for voksne"

En stor fordel med bygningsinformasjonsmodellering er hvor 
brukervennlig det er. "Bygging av disse typene strukturer er litt 
som å bygge med Lego", forklarer Günther Perchthaler, leder for 

grafikkteamet i Linz byplanleggingsavdeling. Det er enkelt å legge til og 
endre individuelle elementer. For å simulere omgivelsene, kan du bruke 
romdata eller annen informasjon, som satellittbilder eller punktskyer. 
Takket være fotorealistiske gjengivelser av individuelle bygninger 
eller byggeseksjoner, forblir ikke lengre prosjektene en abstrakt idé. 
3D-visualiseringene er spesielt nyttige for bygningseiere og offentlige 
planleggingsledere.

"Etter vår erfaring kan dette virkelig fremskynde beslutningsprosessen 
for eller mot et gitt byggeprosjekt," sier Günther Perchthaler. "Jeg viser 
vanligvis en 3D-modell av den planlagte bygningen i møter med arkitekter, 
bygningseiere og lokale politikere. Vi genererer ofte flere variasjoner slik at 
vi kan diskutere og finne den beste løsningen for alle." 



EBELSBERG-PROSJEKTET

Bygningsstudien gir et blikk inn i fremtiden

Distriktet Ebelsberg ligger i sør av Linz og omfatter slottet med 
samme navn. En ny bygning skulle reises på et sted mellom 
eksisterende bygninger i det historiske sentrum og måtte passe 

harmonisk inn med omgivelsene. En krevende oppgave, ettersom en 
lang rekke faktorer måtte tas med i betraktningen ved bygging mellom 
eksisterende strukturer. Først ble to gjennomførbarhetsstudier gjennomført 
for å avdekke mulige løsninger. Her var fokuset på bygningens plassering 
i en skråning og hvilke metoder som kunne bli brukt til å håndtere denne 
utfordrende situasjonen.

Med bruk av 3D-modellen kunne beslutningstakerne veldig raskt 
vurdere hvor mulige problemer kunne oppstå og oppdage muligheter 
for optimalisering. "Det er først tydelig om et prosjekt faktisk kan 
realiseres på et gitt sted etter at det er sett blant omgivelsene og 
nabolaget", sier Günther Pechthaler, og skisserer utfordringene med 
byplanlegging. Byggeprosjektet fikk først klarsignalet etter at flere 
modeller ble kontrollert. 
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3D-visning av  
Ebelsberg-prosjektet



FREMTIDEN FOR BIM

Implementere bærekraftige og 
økonomiske infrastrukturprosjekter

Bruken av bygningsinformasjonsmodellering i 
infrastrukturplanleggingsprosjekter har også sett rask vekst. 
I henhold til en internasjonal studie utført av McGraw Hill 

Construction, vil antall brukere av BIM nesten doble seg i løpet av de 
neste to årene. Dette er en mulighet for den offentlige sektoren til å 
introdusere en endring mot raskere, mer effektiv og mer bærekraftig 
bygging. Med tanke på det økonomiske presset og begrensningene 
i mange samfunn, kan denne typen paradigmeskifte vise seg å være 
kritisk.

Men brukere drar også fordeler fra mulighetene i 
bygningsinformasjonsmodellering. Alle typer forskjellige data blir 
matet inn i den samme modellen. Denne modellen kan alle som er 
involvert i prosjektet arbeide på sammen. Dette forenkler koordinering 
av planlegging og får fortgang på beslutningstakingsprosessen. 
Også her forblir Linz tro mot sin rolle som pioner: utvalgte prosjekter 
blir gjort tilgjengelig i skyen slik at alle autoriserte medarbeidere og 
beslutningstakere får tilgang til den siste statusen til prosjektet.

"Vi er stolte av å være en av de første byene i Østerrike til å gjøre 
kartinformasjon tilgjengelig i 3D."
Christian Ganhör, IKT Linz GmbH

9


