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AGENDA
Frågeställningen, utmaningar i urbaniseringen
Presentation av centret Digital Twin Cities Center
Exempel

Tack till Bernd Ketzler för flera slides 
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DEN FRAGMENTERADE STADEN
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SEGRE-
GERING 

Den etniska hierarkin, Göteborgs stad.

Andel bosatta per

nationalitet i utsatta bostadsområden

1995 och 2006. 

Källa:

Andersson & Bråmå 2009
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DEN FRAGMENTERADE STADEN
Staden innehåller otroligt många olika system, sociala 
enheter, som kan samexistera och/eller krocka

Dagis och motorväg – bostäder och transportvägar
Ny och gammal infrastruktur
System under mark: kabel, rör, tunnlar, vägar
Den socialt avbalanserade staden <-> Den 
konkurrenskraftiga staden



VAD ÄR EN DIGITAL TVILLING?



VAD ÄR EN DIGITAL TVILLING?
En digital tvilling är mer än en 3D modell!

Digital tvilling av städer är integrerade och interaktiva, 

mångsidiga, multi-modala, multi-fysiska, multi-skalor

simuleringar av byggnader, städer eller regioner som

tillämper de bästa tillgängliga fysiska data och modeller,  och

real-time sensordata för att spegla den fysiska staden.
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DIGITAL TVILLING
Den digitala tvillingen och den verkliga 
tvillingen följer varandra. Det kan vara ett 
hus, en tunnel, en bro eller en hel stad. 
Det verkliga objektet och den digitala 
tvillingen samverkar exempelvis med 
hjälp av sensorer, vilket underlättar både 
drift och underhållsplanering. Med 
tvillingar kan man även styre den ena 
med den andra.



Konceptet digital tvilling lovar nya spännande sätt 
att utveckla städer, kvarter och fastigheter och 

ger oss en helt unik överblick, ett kunskapsdjup 
och en integration mellan stadens delar som 

saknar motstycke.

VARFÖR BYGGA  DIGITALA TVILLINGAR? I



VARFÖR BYGGA  DIGITALA TVILLINGAR? II
För att hantera samhällets utmaningar!

• Vind komfort, förorening, trafikstockningar, stormvatten, 

översvämning, brandspridning, infektionsspridning, 

mikroklimat, parkering, …

• Social och spatial urban segregering



ET VINNOVA KOMPETENSCENTER

Behovsdriven excellent forskning i samspel
med partners
Tid: 5 + 5 år
Investering: 100 MSEK
Vinnova stöd: 35 MSEK
30 Partners: Akademin 4, Offentlig 10, 
Industri16
8 forskningsområden, 1 arbetspaket



PARTNERS



DATA 
MANAGEMENT

& INTEGRATION

NATIONAL 
COORDINATION 
& INTEGRATION

UTILISATION & 
KNOWLEDGE 
TRANSFER

STAKEHOLDER 
INVOLVEMENT

COMMON 
DIGITAL TWIN 

PLATFORM

D I G I TA L  T W I N  C I T I E S  C E N T R E

UTMANINGAR OCH
FRAMGÅNGSFAKTORER



Forskningsområden: RA*0-7

Arbetspaket: Innovation och 
implementering

*RA= Research Area



DIGITAL TVILLING 
PLATFORM (RA0)

RA Leads
Anders Logg (Chalmers)
Björn Skoogh (Sweco) 
Lead Utvecklar
Vasilis Naserentin

Mål

Utveckla en öppen platform 

för interaktion, design, 

experimenterande och

optimering av städer



URBAN PLANERING & 
DESIGN (RA 1)

RA Leads
Meta Berghauser Pont 
(Chalmers)
Elin Haettner (White) 

Mål
Utveckling av ett använder 
centrerad, interaktiv, spatialt 
besluts stöd som underlättar
design och evidens-
baserad planeringsbeslut.



RA2 Leads
Jonas Runberger 
(Chalmers + White)
Petra Jenning (Fojab) 

Mål
Associera design specifika 
computer processer med
digital tvilling, för att 
informera aktiviteter i tidigt 
skede och generera nya 
data.

ARKITEKTONISK & 
STRUKTURELLT DESIGN 
(RA2)



DIGITAL BYGGPRODUKTION 
(RA3)

RA3 Leads
Christian Koch (Chalmers)
Andreas Furenberg (PEAB) 

mål

1. Utveckla digitaliserings 

strategier som hanterar 

den kontinuerliga uppkomst 

av nya teknologiska  

möjligheter



2.DIGITAL EFFEKTIVITET

• Utveckla cost/benefit estimeringar av 
digital tvilling-element

• Utveckla mätning och benchmarking av 
digital tvilling-element inom digital 
produktion

• Underlätta ledningsbeslut om digitala
tvilling-element



2 ANVÄNDAR
INVOLVERING

• Utveckla verktyg för samverkan och metoder för 
att mobilisera använderkunskap i digital tvilling
design

• Förbättre interaktion mellan designer och
användare

• Underlätta designbeslut för byggbarhet med 
digital tvilling

…



MODELLERING & 
SIMULERING PÅ 
DISTRIKTSNIVÅ (RA 4)

RA4 Leads
Minna Karstunen (Chalmers)
Tara Woods (Ramböll)

Mål

4D mark-struktur interaktions

simuleringar for att kunna

kombinera ny och gammel

infrastruktur, underlättande

invers analys och data 

inkorporering



MODELERING & 
SIMULATION PÅ 
STADSNIVÅ (RA5)

RA5 Leads
Fredrik Edelvik (FCC) 
Odd Tullberg (Ramboll) 

Mål

Metoder, algoritmer och 

software som underlättar

interaktiv visualisering och 

exploration av simulerings-

resultat som kan  

underlätta   stadsplanering 



VISUALISATION & 
AURALISATION (RA 6)

RA6 Leads
Liane Thuvander (Chalmers)

Åsa Andblad (Visual Arena) 

Mål

Utveckla metoder/verktyg 
som underlättar  kollaborativ 
intressent kommunikation/ 
borgare dialog via 
interaktive systemer



DATASTYRNING & 
INTEGRATION (RA7)

RA Leads
Graham Kemp (Chalmers)
Monica Ek (Ramboll) 

Mål

Att skapa insikt och värde

från ett flerfall av facetter av 

stad-relaterade data, 

organisering och integration 

av data för analys och

planering.



WP 8 Leads
Johan Felix
Camilla Johansson 
(Chalmers Industriteknik) 

Mål
Att säkerställa att kunskap
skapad inom DTCC 
hanteras på et sätt som
maximerar dess
nyttiggörande av
intressenter stakeholders, 
inklusiva utveckling av
produkter och tjänster.

INNOVATION & 
NYTTIGGÖRANDE (WP8)



Exempel



CIRKULÄRA FLOWS I STADEN
Läget idag:
Enskilda projekt
Kanske dyader av renovering och nybyggnation -
samtidighet
Virtuella plattformar som erbjuder material och service

- Men ett sidomarknad
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CIRKULÄRA FLOWS I STADEN

1. Med digitala tvillingar – omstruktureras tid och plats

Byggnader som material banker/lager (BAMB) 
– databaser – platformar – blockchainmodeller

2.Med digitala tvillingar – underlättas förlängd levtid
och design för disassembly



DIGITAL EFFEKTIVITET AV DIGITAL 
TVILLING
Värdeskapande <-> Investering
Digitala konfigurationer:  specifika konstellationer av 
teknologier, arbetsrutiner, organisation och operativ
ledning. 

11 konfigurationer av digitala tvillinger inom arkitektur, 
ingenjörskonsultation, byggproduktion och drift



11 DIGITALA TVILLINGER- KONFIGURATIONER
• Arkitektur totalBIM
• AI arkitektur
• Ingenjör totalBIM
• AI engineering
• Produktion totalBIM
• AI produktion

• Produktionsplanering
• Blockchain supply
• Kvalitet och Arbetsmiljö
• Byggnadsdrift (FM) 

• Integrationsteknologier
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GENERAL PURPOSE TEKNOLOGIER
• Maskininlärning
• Blockchain
• Sakernes Internet (Internet of Things) IoT



2020-11-12 Chalmers tekniska högskola 32

DIGITAL EFFEKTIVITET- SUM UP
Ind i teknologin, koppla till affären
Mätning på en konstellation
Dominant mjukvarudesign
Kvantitativ och kvalitativ mätning (business case)
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FOTGÄNGARBETEENDE

Skandia Fastigheter , Backaplan
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FOTGÄNGARBETEENDE
Planering och projektering av distrikt
Stadsrum, ex platser
Säkerhetsfrågor, skydd, evakuering
Makroflöde – Mikroflöde 
Buller, förorening
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VÄRDESKAPNING
Byggnad: bättre integration av datatyp (arkitekt, 
ingenjör, entreprenör, driftsherre), bättre 
värdeskapning (ressursekonomi), optimeringar via 
kunskapsunderlag och simulation
Kvarter: bättre kontextualisering, marktävlingar, 
optimeringar via kunskapsunderlag och simulation
Stad: kunskap och överblick över komplicerarede                
processer, optimeringar via kunskapsunderlag och 
simulation
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BYGGNAD – KVARTER - STAD
Fragmenteringens luckor

Modeller – inte model

Värdeskapning via 
nivåintegration



TACK FÖR ER UPPMÄRKSAMHET!

Frågor, kommentarer, reflektioner

Kontakt: Christian Koch kochch@chalmers.se
Bernd Ketzler, ketzler@chalmers.se 

https://dtcc.chalmers.se/




