
 

Studieresa till Stockholm 
21-22 maj 2015 

21 maj Stockholms stad - Katarina Persson och Kidega Carlsson, 3D visualiseringsbord;  

Augmented reality. Stockholms framtida utvecklingsplaner   

               Kulturhuset - Stockholmsrummet 

 Armémuseum - Stormaktstid 

Mingel, middag och samkväm 

Övernattning på hotell Karlaplan 

Torsdagen 21 maj 2015 samlades en förväntansfull skara utanför Uppsala resecentrum för vidare 

färd mot Stockholm. Ett programblad för dygnet i Stockholm delades ut och studerades medan flera 

intog införskaffad ta-med-lunch. Efter lite förvirring innan alla var på plats och avhämtande av kaffe, 

var vi redo att lyssna på Katarina Persson och Kidega Carlsson på Stadsbyggnadskontoret i Tekniska 

nämndhuset på Flemminggatan 4, som berättade om hur de använder 3D för att visualisera hur 

framtiden kommer att se ut när Stockholm utvecklas och förändras. Inom 3D-data arbetar 4 personer 

varav två med visualisering av laserdata, 2pt/m2, avbildat ca vartannat år. Till detta bygger man 

modeller av tilltänkta byggnader, vars inverkan kan studeras på alla upptänkliga vis. Detta kan 

studeras i appar (t ex Junaio, Metaio, Creator) med data som ligger på en server, men även kan köras 

lokalt. Man jobbar med QR-kod, filnamn som .obj, .fbx och.dae och spelmotorer som Unity och 

Unreal 4 Engine; på telefon till speldatorer.   

Mest entusiastiska blev vi nog vid besök uppe i arbetsrummet med jättebildskärmar med touch 

screen där man nästan blev åksjuk i de hissnande färderna från vertikal till näst intill horisontal vy. 

  

En försmak av vad vi sedan fick se på Stockholmsrummet på Kulturhuset, när man öppnade efter 

paus. Där kunde vi flyga själva men bjöds också på svängar och nedslag över hela stan med 

kuriosaanekdoter. 



   

Ute bjöd vädret på en regnskur och vi delade upp oss på en tunnelbanegrupp och en grupp, som tog 

sig till Armémuseum till fots. När fotgängarna provianterat hos en Pressbyrå, hade regnet slutat och 

vi fick en glimt av området för det prospekterade Nobelhuset vi sett på Stockholms kommun. 

På slaget 4 klev vi in på museet och fick en snabbguidning genom vad Stormaktstidens krigsäventyr 

innebar för en liten befolkning och hur 30-åriga kriget sargade Europa. 

   

Vidare till hotell Karlaplan som inte låg på Karlaplan utan på Skeppargatan. Incheckning, en snabb 

uppfräschning och tillfälle till bekantskaper före avgång till Fridens krog på andra sidan Karlavägen. 

Här fanns det möjlighet att välja något gott från menyn till hungriga magar. 

 



22 maj SCB - Stefan Svanström, Valstatistik, förmedla information via kartan, mm 

SvT Pejl - Kristofer Sjöholm och Robin Linderborg, Användning av geodata vid undersökande 

journalistik 

  

Morgonen därpå bjöd på en innehållsrik frukost som man kunde fastna vid. En snabb promenad 

denna gång förbi Karlaplan till kvarter Garnisonen, ett enormt komplex, som bidrog till att flextid blev 

ett accepterat sätt att förlägga arbetstiden. Här blev vi hämtade i receptionen av Stefan Svanström, 

för många en gammal bekant i GIS i Uppsala län (fd styrelseledamot). Stefan berättade om 

Paradigmskifte för geodata och kartor i statistiken på SCB; hur man skapar information från kaos. 

Historia om när vi började samla data (kyrkobokföringen 1686?) och hur man kan visa mycket 

information på en karta (Napoleons fälttåg med krympande här, i och ur Ryssland 1812, illustrerat 

1869). Vi fick bekanta oss med SNI och SAMS, guldbaggar, doftgranar, granater och raketer (olika 

former på datamängden, när den visualiserar t ex befolkningens åldersfördelning i diagram); hela 

jordens befolkning kan stå på Gotland, men inte på Öland – bara 3 A4: sidor räcker inte.  

Med oss under förmiddagen hade vi Kristofer Sjöholm, som sen tillsammans med Robin Linderborg 

berättade om SvT Pejls illustrationer till sina inslag med hjälp utav kartor. Här arbetade man med 

öppna ”gratis”program som QGIS, Open street Map, Leaflet, Goolgle och CARToDB. Robin Linderborg 

berättade, efter en del problem med byte mellan Mac och PC, om olika projekt där han gjorde viss 

egen programmering; egna script i Python, Panda Notebook… ”Om man väl kommer över tröskeln 

ger det en stor frihet – all makt i världen”. 

Vi tackade för oss och gruppen splittrades gradvis för olika lunchvarianter och transporter hemåt. 

Tack alla som gjorde resan möjlig! 


