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Digital representation i 3D - en exakt 
avbildning av ett visst objekt eller maskin 
i form av mjukvara. 

o används i utvecklingsfas

o i drift 

o för service och underhåll
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Digital Tvilling i 
industrin



Digital representation i 3D - en exakt 
avbildning av en gigantisk och mycket 
komplex ”levande maskin” !

o stadsplanering 

o kommunikation

o drift och underhåll

o kontroll och styrning

o med mycket mera!
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Digital Tvilling av 
staden 

Bild: Siemens PLM Software



DIGITAL TVILLING
Att kombinera många olika former av data till en delad förståelse



o Överblick, helikopterperspektiv!
o Jämförelser av data och statistik för 

att se mönster och kopplingar
o Simuleringar
o Bättre planering
o Bättre beslutsunderlag
o Delad representation – gemensam 

bild
o experter, medborgare, olika 

infallsvinklar.
o Transparens och demokratiaspekter
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Digital Tvilling möjliggör



Tjänster

Visualisering

Analysverktyg och AI

Realtidsdata 

Statisk data
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Digital Tvilling av staden



Exempel på projekt och hur 
kommuner och städer jobbar med Digitala 
Tvillingar



Urban Explorer

2016-03-14 Se film >



Det gick inte att hitta bilddelen med relations-ID rId6 i filen.
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Störningsfri Stad

Visualiserad byggtrafikplanering 
för en störningsfri stadsutveckling.

PARTNER; RISE, VTI, statens väg- och 
transportforskningsinstitut, Sveriges 
byggindustrier, Sankt Kors, Logistikkluster 
Östergötland, Norrköpings kommun, 
Linköpings kommun, Uppsala kommun, 
Stockholm stad, Telenor, Wiklunds Åkeri AB, 
Wellsec, Trafikverket, Fastighets AB L E 
Lundberg



Camel - Visualisering ska förenkla för beslut om planerad reträtt

Climate adaptation by managed
realignment (CAMEL), Projektet 
kommer att ge kunskap om och 
visa hur hinder och möjligheter 
med planerad reträtt kan 
tydliggöras med hjälp av 
innovativ och interaktiv 
visualisering, vilket kan fungera 
som ett underlag för 
beslutsfattare för att ta beslut 
om långsiktig hållbar 
markanvändning.
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PARTNER:RISE Statens Geotekniska Institut, SMHI, Linköpings universitet FINANSIÄRER: 
Forskningsrådet Formas



Så – vad är problemet?!



Filmen om visionen om den smarta staden
En film som skapades av RISE, inom det tidigare projektet ”Kartläggning av Städernas 
plattformar”.





ü Ta kontroll över data!
o Insamla och tillgängliggör data på ett 

strukturerat (standardiserat) kvalitets-
och integritetssäkert sätt 

ü Organisera nytt!
o Samsas om ett gemensamt tekniskt 

ramverk (digital infrastruktur)
o Samverka inom  och mellan 

kommuner
o Möjliggör nya relationer och 

affärsmodeller med kommuners 
leverantörer
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Datadriven innovation i städerna   - Hur kommer vi dit?
+ ägandeskap!



City as a 
Platform



City as a Platform, CaaP

Skellefteå

Umeå

Kalmar

Hudiksvall

Uppsala
Stockholm

Karlskrona
Malmö Lund

Göteborg

§ Projekt inom det Strategiska Innovationsprogrammet Viable Cities

§ Projektdeltagare
RISE (projektledare), KTH, LTU, IVL, Mobile Heights, SIS, Kista Science City,                     
samt 18 kommuner.

§ Mål för projektet:
Genom att strukturerat arbeta med ett gemensamt minimiramverk för 
datahantering möjliggörs att:

dela på data och datadrivna tjänster 
inom en kommun och mellan kommuner

Hemsida: https://cityasaplatform.se/

Helsingborg

Halmstad

Katrineholm

Linköping

Sundsvall

Örebro
Eskilstuna

Västerås



Exempel projektresultat

Ø Forum för erfarenhetsdelning, omvärldsbevakning, dialog, 
samarbete!

Ø Ett antal gemensamma, ”standardiserade” IoT-POC’ar hos 
deltagande kommuner

Ø Datamodellsbibliotek

Ø Arbetsgrupp i Ineras Arkitekturgemenskap ”Referensarkitektur för 
IoT-plattformar” 

Leverans i höst.

Ø ”Klassa för IoT” SKR’s guide till informationssäkerhetsklassning av 
IoT-data

Leverans i höst.

Ø Hemsida - https://cityasaplatform.se/ (under utveckling)



Minimiramverk för data-/IoT-plattform

API

Datamodeller

Öppen delad plattform

q Access-kontroll
q Ägandeskap av data
q Säkerhet & integritet
q Marknadsplats
q Nya affärsmodeller
q Lagring

S S
S

Förädling/Tjänster
q Visualisering
q Analys
q Beslutsunderlag
q Etc.

Datalager

Data-växellager

Applikationslager
Digital Tvilling



BIM-data
(geodata, ritningar)

Digital tvilling

IoT/sensordata
(Annan data)

IoT-tjänster

SS

IoT-plattform

S

Digital tvillingtjänster

=
standardiserade 
gränssnitt
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GIS + BIM + IoT
o Olika världar?
o Samma utmaningar?
o Samma oenighet kring 

standarder?
o Samma brist på kontroll, 

översikt och ägarskap?
o Samma arbete i silos och 

ovana att samarbeta?



DIGITAL TVILLING
Att kombinera många olika former av data till en delad förståelse



Frågor?
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