
Kulturkvarteret

En Digital tvilling är en exakt avbildning, digital kopia, 

av en levande eller icke-levande fysisk enhet

Visualisering och simulering av den förändrade 

stadsbilden kopplat till den översiktliga planeringen

Samarbete med SKL och med stöd av Tyréns och 

Microsoft

Digital tvilling
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MÅL: att etablera koncept för Digital tvilling 

skalbart & baserat på standards som kan 

användas av hela kommunen imorgon & i 
framtiden

Via standardlösningar skapa förutsättningar för 
informationsutbyte med andra kommunen, 

regionen, Norden & EU samt privata aktörer

______________________________________________

Arbetar med POC (proof of Concept) för 

kulturkvarteret

Tillsammans med SKL, Örebroporten & Universitetet, 

utifrån gemensamma behov & standarder

CaaP, OASC, DigSAM och Smartare 
samhällsbyggnadsprocess (LM och Boverket)

Digital tvilling
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Digital tvilling

Teknisk samordning

• Energisystemlösningar 

• Minskad miljöbelastning

• IoT, drift & underhåll

• Redskap i planeringen

• Flödesanalyser av trafik 

• Visualisera – 3D, AR

• Dela data - affärsmodeller & 

effektivare samordning

• Avlastning & effektivisering



Digital tvilling

Verktyg – social hållbarhet

• Data om samhällsfunktioner –

insikter & slutsatser

• Synliggöra beteendemönster & behov 

– strukturskapande samhällsfunktioner

• Simulera effekter av olika scenarier –

socioekonomiska analyser

• Medveten planering – minskade klyftor 

& mer integrerade bostadsområden 

• Ökad trygghet & minskade klyftor

• Minskade kostnader – mer optimal 

planering 
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Digital tvilling

Aktiviteter utförda

• Workshops med SKL, Tyréns, 

Örebroporten och Microsoft

• Träffar med Universitetet, Alfred Nobel 

Science Park

• Projektdirektiv, digitaliseringsstrategi

• Upphandling - förstudie

• Förstudie och WS kring Kulturkvarteret

• Inventering geografisk information

• Validering och säkerhetsklassning

• Involvering av digitaliseringsstöd (IT) 

kring molntjänster

• mm
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Digital tvilling

Digital tvilling som visualiserings-
och planeringsverktyg

Medborgartjänster 
Nya arbetssätt

Ny data och ny teknik

Kulturkvarteret PappersbruketSödra station

Digital tvilling som 
visualiserings-

och planeringsverktyg

Kontinuerlig informationssäkerhetsklassning - Klassad info och klassade IT-stöd anger säkerhetskrav på lösning

Befintlig data

• Befintlig geodata används (3D)
• PoC för Kulturkvarteret
• ”Demoprodukt” framtagen
• Samarbete etableras med kommunala bolag
• Beslutsunderlag inför upphandling

• Ny data behöver samlas in                          
DT etableras och utökas succesivt

• Informationssäkerhetsklassning 
• Teknisk plattform upphandlas enligt           

CaaP:s minimiramverk (prio).
• Sensorteknik upphandlas

• DT kompletteras med utvecklade                   
medborgarorienterade tjänster (ex. ”3D-tour”)

• Utvecklat samarbete med Universitetet 
• Utveckling av planeringsverktyg (SBK)
• Skalbarhet och inkludering av                         

BoU och SoV säkerställs.

• DT överlämnas till (system)förvaltning för 
vidmakthållande och vidareutveckling.

• DT etableras som en ordinarie del av 
verksamheten. 

DT som stöd till produktion (projekt): 

”Utvecklingstrappa”

Samarbete etableras med kommunala bolag


