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OpenCities Planner palīdz savietot mūsdienu infrastruktūras projektu veiksmīgai īstenošanai
nepieciešamos datus, iesaistītos darbiniekus, esošās darbu plūsmas un realizējamās idejas.

Digitālie dvīņi
atjaunotai pilsētvidei
Māra Čače, SIA Mikrokods
Attēli no uzņēmuma albuma

Digitālais dvīnis ir digitāls fiziska objekta, teritorijas, procesa, sistēmas vai
inženiertehniskās informācijas attēlojums, kas digitālā vidē ļauj vizualizēt un
modelēt sasniedzamo rezultātu.
Pašlaik vairums Eiropas pilsētu mērķtiecīgi strādā ar digitalizāciju. Ceļā uz to ir arī Latvijas lielākās pilsētas.
Uzlabo teritorijas
Pieaugošās apdzīvotības dēļ lielajām pilsētām
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nākas attīstīt jaunas un pilnveidot esošās teritorijas, uzlabojot pilsētvidi un palielinot tās
kapacitāti, kā arī radīt apstākļus, lai cilvēki
konkrētajā teritorijā izvēlētos dzīves vai darba
vietu.
Viens no nozīmīgākajiem teritorijas plāno-

šanas aspektiem ir sabiedrības iesaiste. Attīstoties digitalizācijai un cilvēkiem arvien vairāk izmantojot digitālo vidi, varētu šķist, ka
sabiedrības iesaiste kļūst vienkāršāka. Taču
pašvaldībām aktualizējas nepieciešamība pēc
efektīva iedzīvotāju informēšanas kanāla, kas
nodrošinātu ne tikai ikdienas saziņu ar cilvēkiem, bet arī saskaņošanu un iesaistītu iedzīvotājus pilsētplānošanā.
Lai ievērotu sadarbības, līdzdalības un atklātības principus teritorijas attīstības plānošanā, bez atbilstošas komunikācijas platformas tas var izrādīties nomācoši un neefektīvi,
un rezultāts ir iedzīvotāju neapmierinātība,
pārpratumi un papildu izmaksas.
Vairāki programmatūras izstrādātāji piedāvā risinājumus digitālo pilsētu izveidei un
uzturēšanai. Saskaņā ar aktualitātēm pilsētplānošanas projektu dzīves ciklā Bentley
Systems izstrādājis programmatūru OpenCities Planner. Tas ir tīmeklī balstīts pilsētplānošanas un vizualizācijas rīks, viens no risinājumiem pilsētas mēroga digitālo dvīņu izveidei un teritorijas attīstības plānošanas
principu nodrošināšanai.
Atvieglo plānošanu un saskaņošanu
OpenCities Planner palīdz savietot mūsdienu
infrastruktūras projektu veiksmīgai īstenošanai nepieciešamo informāciju un datus, iesaistītos darbiniekus un institūcijas, darbu
plūsmas un īstenojamās idejas. OpenCities
Planner ir lielisks risinājums būvprojektēšanas ideju radīšanai, teritorijas attīstības plā-

Galvenie risinājumi
n Digitalizēt reālo pasauli jeb esošo
situāciju virtuālajā dizaina vidē,
nodrošināt attīstības plānošanas
principus un efektīvāku lēmumu
pieņemšanu;
n integrēt risinājumus un ieviest
datu plūsmas;
n vizualizēt dizaina datus no dažādām nozarēm, lai uzlabotu sadarbību, precizitāti un efektivitāti;
n plānot aktivitātes, lai izstrādātu
detalizētu projektu un sasniegtu
izvirzītos atskaites punktus;
n efektīvi komunicēt, lai nodrošinātu
pilsētas attīstības un infrastruktūras
projektu panākumus;
n renderēt jebkura lieluma 3D modeļus atbilstošā koordinātu sistēmā.

nošanas dokumentu apspriešanai, sadarbības
nodrošināšanai ar iesaistītajām pusēm un iedzīvotājiem. Programmatūra nodrošina iespēju izmantot pilsētu digitālos dvīņus – tīmeklī pieejamu 3D vizualizāciju ar tajā attēlotu būvprojekta rezultātu, atvieglojot projektu
plānošanu, apspriešanu un saskaņošanu.
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Bentley OpenCities Planner sniedz atbalstu
dažādās projekta attīstības fāzēs

Pilsētplānošana
Sagatavo

Projektē un salīdzini

Analizē un uzlabo

OpenCities Planner nodrošina iespēju
valsts un pašvaldību speciālistiem, infrastruktūras projektu īstenotājiem izveidot 3D modeli un dalīties ar projekta informāciju pilsētas mēroga 3D vizualizācijas ainas veidā, izmantojot tīmekli, mobilās ierīces un demonstrāciju ekrānus.
Rīks nodrošina dažādu nozaru un institūciju sadarbību, lai savstarpēji dalītos un organizētu pašvaldības infrastruktūras objektu informācijas plūsmu katrā dzīves ciklā. OpenCities
Planner ļauj pieņemt proaktīvu, holistisku, datos balstītu lēmumu, kas nodrošina pašvaldības izvirzīto viedo mērķu sasniegšanu – attīstīt
pilsētas infrastruktūru un optimizēt resursus.
Sinhronizē datus
Pilsētas izvēlas digitalizāciju, lai paaugstinātu
vides kvalitāti, kļūstot modernākas, pievilcīgākas un drošākas iedzīvotājiem. Pašvaldības
īsteno attīstības plānošanas dokumentos noteiktos mērķus un nodrošina tādu noteikumu
izstrādi un ieviešanu, kas stiprinātu pilsētas
infrastruktūru. Tiek būvētas jaunas dzīvojamās un biroju ēkas, papildus nodrošinot
transporta alternatīvas, veidojot pēc iespējas
ērtākus un pieejamākus sabiedriskos pakalpojumus.
Izveidoto pilsētas vai teritorijas digitālo
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Apspried un saskaņo

Publicē

Attīsti projektu

repliku – digitālo dvīni – iespējams nepārtraukti sinhronizēt ar informāciju no dažādiem datu avotiem, tajā skaitā pilsētā izvietotajiem datu sensoriem, un pastāvīgu kontroli,
lai attēlotu pilsētu maksimāli tuvu reālā laika
situācijai, aktuālo darbu statusam vai gūtu
pārskatu par jebkuru citu aktuālu pilsētvides
informāciju. Digitālais dvīnis nodrošina procesu optimizēšanu un digitalizēšanu.
Modelē plānoto
Digitālo dvīni var izmantot, lai vizualizētu
plānotās darbības, tas var kalpot arī kā pamats
darba plūsmu īstenošanai. Pilsētas digitālā
dvīņa pamatā var būt augstumu karte, kura
papildināta ar informāciju par reālo ēku izvietojumu, teritoriju zonējumu un labiekārtojumu, transporta un publisko infrastruktūru
u. c. Digitālais dvīnis ietver visas disciplīnas,
kas nepieciešamas pilsētas pilnvērtīgai funkcionēšanai un attīstībai. Tiklīdz pilsētā kaut
kas mainīsies, digitālais dvīnis automātiski atjaunināsies ar aktuālo informāciju.
Lai pilsēta kļūtu digitāla, svarīga ir veiksmīga dažādu informācijas sistēmu, aplikāciju un citu datu avotu savietojamība. Atvērta
savienotu datu vide dod iespēju visiem iesaistītajiem apmainīties ar dažādu nozaru datiem
un informāciju, integrējot tos.

Pienesums pilsētplānošanai
Pilsētplānošanas projektiem jāatbilst stingriem
nosacījumiem, lai tie nodrošinātu dažādu normatīvo aktu prasības, piemēram, atbilstību
funkcionālajam zonējumam, lokālplānojumam, detālplānojumam, ģenerālplānam, kā arī
atbilstu būvniecības noteikumiem.
Ar OpenCities Planner iespējams nodrošināt
pēctecības principu – ar programmu var sagatavot projekta plānu, ņemot vērā normatīvo
aktu noteikumus projektēšanai. Programmatūra ļauj detalizēti veidot būvprojektu atbilstīgi būvatļaujas saņemšanas noteikumiem.
Katrai projekta aktivitātei ir savs atskaites
punkts, kurā nepieciešams dokumentēt un novērtēt rezultātu, analizēt datus. Attīstītājam un
darbuzņēmējam projekta izpildē būs aktivitāšu
kopums infrastruktūras objektu izbūvei un
ēku būvniecībai, izmantojot būvniecības informācijas modelēšanu. Šiem paralēlajiem procesiem nepieciešama informācijas apmaiņa.
Informācijas digitalizēšana un darbplūsmu
integrācija ļauj ievērojami saīsināt projekta izpildes laiku un sasniegt teritorijas attīstīšanas
mērķus. Kvalitatīvi un aktuāli dati teritorijas
plānojumā un no tā izrietošajos dokumentos
var samazināt iesniegtās dokumentācijas apstrādes laiku un paātrināt būvniecības atļauju
izsniegšanas termiņu. Saīsinot dokumentu apstrādes laiku pašvaldībā, sarūk termiņš, kādā
projektētāji un būvuzņēmēji var izpildīt normatīvo aktu prasības un samazināt ēku un infrastruktūras objektu būvniecības laiku.

3D vizualizēšanas
priekšnosacījumi
Piekļuve datiem – lai izveidotu pilsētas mēroga digitālo dvīni, ievāc ļoti
lielu datu apjomu no satelītiem,
lidaparātiem, droniem, mobilajām
ierīcēm, apkārtējās vides izpētes
metodēm, kas papildinātas ar operatīvajiem un inženiertehniskajiem
datiem. OpenCities Planner tīmekļa
risinājuma izmantošana atvieglo
piekļuvi datiem gan no dažādām
datu ieguves vietām pilsētā, gan arī
no dažādiem datu turētājiem un
informācijas sistēmām.
Datu kopīgošana – vienkārša datu
koplietošana iesaistītajiem ļauj efektīvāk pieņemt lēmumus un uzlabo
sadarbību.
Ieinteresēto pušu iesaistīšana –
plašāka iesaiste pilsētas plānošanā
ļauj saņemt publisku atgriezenisko
saiti, panākt sabiedrības iesaisti un
pūļa finansējumu, angļu val. – crowdsourcing, dažādiem teritoriju attīstības projektiem, uzlabojot saziņu un
nodrošinot procesu caurspīdīgumu.

Realitātes
Realitātes 3D
3D modelēšanas
modelēšanas
pakalpojumi
pakalpojumi

Moderna būvju un apvidus uzmērīšana:
Moderna
būvju
un apvidus uzmērīšana:
izmantojot
3D modelēšanu
nodrošinām
izmantojot
3D modelēšanu
nodrošinām
klientus ar plašāku
informāciju
klientus ar plašāku informāciju
par objektu, nekā izmantojot
par objektu, nekā izmantojot
tradicionālās uzmērīšanas metodes.
tradicionālās uzmērīšanas metodes.
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Pilsētas, kas plānotas ar OpenCities Planner
Helsinki Somijā – digitālais dvīnis ar savienotu datu vidi ļauj pārvaldīt visu pilsētas
informāciju un koplietot datus pašvaldības iekšējās un ārējās organizācijās. Helsinkos
kopš 20. gadsimta 80. gadiem strādā ar pilsētplānošanas 3D stratēģiju. Helsinku
digitālais modelis ietver ģeotelpisko informācijas modelēšanu, kadastra kartēšanu un
3D ģeogrāfisko informācijas sistēmu kā atvērtus, sabiedrībai, uzņēmumiem, izstrādātājiem un universitātēm pieejamus datus.
Helsinki izmantoja lāzerskenēšanas un fotogrammetrijas metožu kombināciju, lai iegūtu datus un izveidotu visas pilsētas realitātes modeli. Modeļi izmantoti pilotprojektos,
kas palīdzējuši analizēt Saules enerģijas izmantošanu, prognozēt plūdus, aprēķināt
troksni u. c.
Noršēpinga Zviedrijā – vēlējās izveidot nākotnes redzējumu attīstībai, iesaistīt sabiedrību, it īpaši jaunākās paaudzes, kas bieži nav pārstāvētas publiskajā apspriešanā. Pašvaldība izmantoja OpenCities Planner, lai atbildētu uz jauniešu jautājumiem un sniegtu
informāciju par projektu. Dalībnieki ar 3D modeļa palīdzību dalījās ar idejām un viedokļiem par konkrētās teritorijas attīstību. Plānotāji izmantoja pūļa metodi, lai saņemtu
atsauksmes un vietējo zināšanas par teritoriju, izveidojot nākotnes redzējumu.
Stokholma Zviedrijā – izmanto digitālos dvīņus un 3D vizualizāciju, lai uzlabotu
dialogu ar sabiedrību, tās iesaisti teritorijas plānošanā un pilsētas attīstībā. Ar OpenCities
Planner Stokholmas pašvaldība īsteno digitālo stratēģiju, uzlabojot informācijas
apmaiņu. Stokholmas demonstrāciju istabā pieejama pilsētas 3D prezentācija, nodrošinot iespēju tūkstošiem apmeklētāju katru gadu iepazīt teritorijas attīstības plāna
vizualizāciju. Izmantojot pilsētplānošanas projektus 3D formātā, pašvaldība iesaista
sabiedrību teritorijas attīstības plānošanā. Līdz 2030. gadam Stokholma plāno uzbūvēt
140 000 jaunu dzīvokļu pieaugošajam pilsētas iedzīvotāju skaitam.
Gēteborga Zviedrijā – izmanto 3D modeli, lai nodrošinātu iekšējos pilsētplānošanas
uzdevumus un palielinātu sabiedrības iesaisti pilsētas attīstībā, tajā skaitā apjomīga
tuneļa būves projektā. Tas plānots zem Gēteborgas centrālās daļas un ietekmēs daudzu pilsētas iedzīvotāju ikdienu. Pašvaldība izveidoja tuneļa 3D modeli un vizualizēja
to pilsētas mērogā. Vizualizācija palīdz informēt sabiedrību par tuneļa atrašanās vietu,
ko var būt grūti saprast no parastiem 2D rasējumiem. Kad 3D modelis pirmo reizi tika
publicēts, ieraksts saņēma 10 000 unikālu skatījumu pirmajās 24 stundās. Uzskatāms,
ka projekta komunikācijas platforma ir bijusi ļoti veiksmīga.
Gēteborga kā otra lielākā Zviedrijas pilsēta strauji paplašinās, tā plāno uzņemt
150 000 iedzīvotāju 80 000 jaunās mājās un birojos. Ar Bentley Systems programmatūru ContextCapture izveidots pilnīgs pilsētas teritorijas 3D modelis, kas kalpo par plānošanas pamatu, savukārt OpenCities Planner ir vizualizācijas un dialoga platforma.
Silkeborga Dānijā – ar OpenCities Planner nodrošina visaptverošu komunikāciju par
pilsētplānošanu un liela mēroga infrastruktūras projektiem. Pašvaldība izmanto 3D
modeli, lai vizualizētu autoceļu un gājēju tilta plānu. Vizualizācijas platforma izmantota saziņai ar projekta komandu un sabiedrību.
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Uzlabo komunikāciju
Efektīva komunikācija ir jebkura teritorijas plānošanas projekta svarīga sastāvdaļa.
OpenCities Planner nodrošina lietotājiem piekļuvi projekta informācijai, ļauj veidot dažādus informatīvus piemērus un ilustrācijas,
kopīgojot tos ar citiem projekta dalībniekiem
un ieinteresētajām pusēm. Pārskatāma informācijas apmaiņa uzlabo komunikāciju, samazina projekta izpildes laiku un novērš dārgu
izmaiņu pieprasījumus.
OpenCities Planner uzlabo datu plūsmu
starp ieinteresētajām pusēm, ļauj datus izmantot atkārtoti, kā arī nodrošina datu apmaiņu starp valsts un pašvaldību institūcijām
un būvuzņēmējiem dažādos projekta dzīves
cikla posmos.
Renderēšana plašai auditorijai
OpenCities Planner spēj renderēt jebkura
izmēra 3D modeli lokālā koordinātu sistēmā. Lietojumprogramma atbalsta informācijas reprezentēšanu ar reljefa modeļiem, gaisa attēliem, realitātes modeļiem,
semantiskiem pilsētu modeļiem, piemēram, CityGML un Collada, punktu mākoņiem. Ar OpenCities Planner var izveidot
saiti ar telpisko informācijas datubāzi, lai
ģeometriju un atribūtus vizualizētu 3D ai-

nā. Visi datu avoti ir apvienoti un attēloti
kopīgā skatā.
OpenCities Planner kā tīmekļa risinājums
ļauj ērti sazināties, saskaņot un interaktīvi kopīgot projektus, lai saņemtu sabiedrības un ieinteresēto personu saskaņojumu. Tas ļauj bez
papildu darbībām kopīgot un straumēt projekta informāciju mobilajās ierīcēs vai darbvirsmās. Uzstādot lietojumprogrammu vienu reizi, to var izmantot gan mobilajās ierīcēs, gan
datorā. Atjauninājumi vienā ierīcē būs pieejami arī pārējās saistītajās platformās.
Ilustrācijas piesaista sabiedrību
Projektu izpildes gaitā ir pierādīts, ka tīmekļa
3D projektu ilustrācijas piesaista sabiedrības
interesi un uzlabo izpratni par iespējām, ieguvumiem un pārmaiņu ietekmi nākotnē.
OpenCities Planner ir tīmekļa 3D vizualizācijas risinājums, kurā saziņai un sadarbībai izmanto datus no dažādiem avotiem.
Vienkāršās koplietošanas iespējas ļauj gudrāk pieņemt lēmumus, uzlabot sadarbības
plānošanu un izpildes veiktspēju. Viegli izveidojamas interaktīvas ainas, izmantojot
CAD un BIM dizaina failus un projekta datus. Liela mēroga digitālo dvīni var koplietot, lai sazinātos ar projekta komandām vai
iesaistītu sabiedrību. BI
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