ett visualiseringskluster

i mellannorrland

Mid Sweden Visualization Cluster
Avsikten är att skapa en mötesplats för de
aktörer i Mellannorrland som har ett intresse
och ser nytta av visualiseringstekniken
i sin egen verksamhet.
En mötesplats där Mittuniversitetet
tillsammans med offentliga och privata
aktörer kan utveckla nya tillämpningsområden för visualiseringstekniken i
näringsliv, offentlig sektor, utbildning, kultur
och kreativa näringar. Vår region domineras
av stora avstånd varför ett distribuerat arbete
med visualisering är att föredra framför ett
visualisringscenter i en av tätorterna.

Jämtland och Västernorrland

Visualisering
Visualisering är tekniker och metoder som
med data från simuleringar, mätningar och
databaser genererar en klar mental bild
av väsentlig komplex data och möjliggör
en snabb och precis tolkning. Visualisering
kan därför skapa förståelse och göra det
dolda uppenbart, åskådliggöra det tänkta
och det uppmätta, förenkla och förtydliga.
Visualisering blir därmed ett viktigt verktyg
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i kunskapsuppbyggnad, information, utbildning, lärande och beslutsfattande.
Visualisering återskapar och förstärker
således verkligheten, där tekniken kan
förklara abstraktioner, till exempel statistik
om en plats, eller åskådliggöra visioner som
byggnadsplaner.

Tekniken hjälper oss att förstå historiska sammanhang,
eller förklara gamla och nya vetenskapliga upptäckter

Exempel på användningsområden är kulturarv,
medicinsk vetenskap, övervakning, industri, näringsliv,
reklam, film och underhållning.
I konstnärlig gestaltning och uttryck ger visualiseringen
en kognitiv förståelse av sammanhang där människor
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eller industriprocesser.

kan interagerar med varandra och sin omvärld genom
en personlig tolkning.
Visualisering är under stark utveckling och tillväxt där
nya tekniker tas fram i forskning och nya tillämpning-

ingscentren i Sverige är idag, Norrköpings visualiseringscenter, Visual Arena Lindholmen Göteborg, KTH
visualiseringscenter (Vic) Stockholm.
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sområden ständigt tillkommer. De tre största visualiser-

Foto: Visualiseringscenter C, Norrköping

Ett kluster för tvärvetenskaplig
forskning, utbildning, industri,
näringsliv, kultur och kreativa
näringar, och pedagogisk
verksamhet
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... Som bränsle för
demokratiprocessen
och hållbar tillväxt

Idag finns en stor del öppen data tillgänglig via Internet
som behövs omvandlas till lättbegripliga modeller. Här kan
visualisering vara till stor hjälp i demokratiprocessen, medborgardialogen och i beslutsfattandet. Till exempel i stora
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samhälls-, ombyggnad- och stadsplaneringsprocesser kan
visualisering av idéer och visioner användas för att förbättra
kommunikationen och förtydliga det väsentliga. Tekniken
kan erbjuda inflytande och interaktion från medborgare
och lokalsamhälle. På detta område blir det allt vanligare
med olika former av visualiseringar av idéer och visioner.

Strategi för genomförande av pilotprojekt och etablering av ett
visualiseringskluster i Mellannorrland
2014
Förstudie

2015
Pilotprojekt

2018
Mid Sweden Visualization Cluster
Forum
Visualiserings Lab
Forskning
Utbildning
Organisation och förankring
Sience Park
Offentlig scen
Fallstudier
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Forum

Nätverksbygge Kunskapsutbyte

Visualiseringslabb

Delade faciliteter för medlemmar

Forskning

Information, visualisering och teknologi

Utbildning

kunskapslyft för utvecklare och användare

Organisation

Struktur och förankring i regionerna

Sience Park

Exsiterande inkubatorer och science parks

Offentlig scen

Offentlig arena för allmänhet, utbildning, turism mm

Fallstudier

Utveckling av utvalda projekt
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Ett visualiseringskulster i Mellannorrland, Västernorrland och
Jämtland organiseras med utgångspunt från universitetet
och andra befintliga verksamheter på området. Kompetens
på visualiseringsområdet och lab finns spridda över hela det

samhet och offentliga mötesplatser och showroom. Här kan
verksamheter och befintliga fasiliteter utvecklas.
Koordinering, kunskapsspridning och synliggöring av kopetens
i kombination med forskning och inkubatorer lägger grund för
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geografiska området. Det gäller också pedagogisk verk-

visualiseringsklustert. Klustret skapas för att tillmötesgå ett brett
behovsområde inom den offentliga och privata sfären och
tillvarata befintlig forskning samt tillgänglingöra forskning och
skapa nya forskningsområden.

möjliga utveckling och användnigsområden av visualisering,
t.ex. inom media, app-utveckling, scenkonst, design, visuell
konst, film mm.
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Inom länenens kultur och kreativa näringar finns många

Visualiseringsklustermoln
Scenkonst
Näringsliv
Kulturhistoria
Folkhögskolor

Skolor

Konst/kultur
Arkiv

Industri design

Forskning

Universitet

Industri

Forum
Bibliotek

Region
Museer

Kreativa näringar
Dans

Laboratorium

Film

Showroom

Landsting
Spelutveckling

Räddningstjänst

Besöksnäring
Kommuner
Musik
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