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Förord 
 
Denna rapport har gjorts som en avslutande del av programmet högskoleingenjör 
byggnadsteknik på Linköpings universitet campus Norrköping. Arbetet har utförts i samarbete 
med Norrköpings kommuns avdelning för fysisk planering och campus Norrköping. 
 
Jag skulle vilja tacka min handledare Erik Telldén från Norrköpings kommuns sida för hans 
hjälp och tips med modellerna och slutgiltig visualisering och Patric Ljung för råd under 
arbetets gång. 
  
Jag vill även tacka Filip Hadad, Viktor Johansson och Viktor Fält för deras hjälp med 
visualiseringen.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

Sammanfattning 
 
Ostlänken, en ca 15 mil lång dubbelspårig järnväg för höghastighetståg, är ett av de största 
infrastrukturprojekten i Sverige. Ostlänken passerar både Linköping och Norrköping vilket 
kommer innebära betydligt kortare restider. Sträckan Norrköping till Stockholm förväntas ha 
en restid på 50 minuter och Linköping kan nås från Norrköping inom en kvart. 
 
Byggstart förväntas vara som tidigast år 2017. I Norrköpings kommun planeras ett nytt 
resecentrum i stadsdelen Butängen längs med en förlängning av Drottninggatan. Under ett så 
stort projekt blir planering och förarbete omfattande.  
 
Planeringen ligger än så länge i ett tidigt skede. Nu undersöker man bland annat själva 
området, spårens dragning och själva gestaltningen av resecentrumet. Flera tekniska och 
ekonomiska utredningar har gjorts. Flera parter utöver Norrköpings kommun är inblandade i 
detta och har tagit fram förslag på hur Norrköpings nya resecentrum kan utformas. 
 
I ett tidigt skede kan byggvisualisering vara ett verktyg för att underlätta arbetet med att ta 
fram ett program samt värdera alternativa lösningar. Det finns även fördelar i form av att olika 
parter, exempelvis beställare, konstruktörer och arkitekter, lättare kan enas om en lösning.  
 
Genom att sammanställa ritningar och förslag i en 3d-modell är det lättare att upptäcka fel, 
krockar och brister. Det ger även personer med olika kunskap en lika möjlighet att granska 
förslagen och ge synpunkter. 
 
Vid användning av 3d-modeller för projektering finns även möjligheten att arbeta i realtid. 
Med detta menas att modellen kan byggas upp med direkt input från exempelvis 
mötesdeltagare på plats. 
 
Det finns olika programvaror för att åstadkomma detta. Vanligast inom byggbranschen är 
Autodesk Autocad, Sketchup och Revit vilka används flitigt av konstruktions och 
arkitektfirmor. Utöver dessa finns exempelvis 3ds-max och Maya vilka kanske främst 
associeras med spel och filmbranschen.  
 
De flesta 3d-modelleringsprogram har en renderingsfunktion eller plugins som möjliggör 
visualisering i själva programmet men det kan vara fördelaktigt att använda sig av separata 
program dels för enkelhet, dels för att det då går att dela upp de olika momenten.  
 
Detta arbete använde sig utav 3ds studio max för modellering och Lumion 3D för 
visualisering. 3ds-max gör det möjligt att ta fram detaljerade modeller som kan exporteras i 
ett flertal användbara filformat. Lumion 3D är ett enkelt 3d-visualiseringsprogram som ger 
goda resultat och dessutom är anpassat för 3ds-max. 
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Abstract 
 
Ostlänken, a 15 scandinavian mile long double-track high-speed rail, is one of the largest 
infrastructure projects in Sweden. Ostlänken passes through both Linköping and Norrköping 
which will drastically shorten travelling times. The time between Norrköping and Stockholm 
is expected to be within 50 minutes and Linköping can be reached within fifteen minutes. 
 
Construction is expected to start no earlier than 2017. There are plans in Norrköping for a new 
travel centre in the district Butängen along an extension of the current Drottninggatan. In such 
a large-scale project the planning and investigations are extensive. 

 
As of today the planning is still at it's early stages. Now, among other things, the area itself, 
track routing and the design of the actual travel Centre are examined. Several technical and 
financial investigations have been made. Several parties beyond the municipality of 
Norrköping are involved in the project and has developed proposals on how Norrköping's new 
travel centre can be designed. 
 
At an early stage, building visualization can be used as a tool for evaluating different options 
in design. Other advantages of this is that different parties, such as clients, designers and 
architects, easier can agree to a solution. 
 
By compiling plans and proposals in a 3d model, it is easier to spot errors in the constructions 
and to visualize living space. It also provides individuals with different knowledge an equal 
opportunity to examine the proposals and provide feedback.  
 
When using 3d-modells for planning it is also possible to work in real-time. In other words 
the models can be built with for direct input from, for example, the participants of a meeting.   
 
There are different software to accomplish this. Most common in the building industry are 
Autodesk Autocad, SketchUp and Revit which is widely used by designers and architectural 
firms. Beside these are softwares such as 3ds-max and Maya both primarily associated with 
the movie and gaming industry. 
 
Most 3d modeling software has a rendering function or plugins that allow visualization in the 
actual program but it may be beneficial to use separate programs for simplicity, partly because 
it is then possible to divide work between different contractors. 
 
This thesis uses 3ds Studio Max for modeling and Lumion 3D for visualization. 3ds max 
makes it possible to develop detailed models that can be exported in a variety of useful 
formats. Lumion 3D is a simple 3d visualization program that enables visualization with good 
results and is also suited for 3ds max. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Norrköping är under ständig utveckling. Ett av de senaste projekten som kommer att påverka 
Norrköping är trafikverkets Ostlänken. Ostlänken är en ny, cirka 15 mil lång, dubbelspårig 
järnväg mellan Järna utanför Södertälje och Linköping. Resecentrum planeras vid Vagnhärad, 
Nyköping, Skavsta flygplats, i Norrköping och Linköping. I Norrköping och Linköping 
ansluter banan till Södra stambanan för resor till och från Malmö och Jönköping. Ostlänken 
planeras för tåg i upp till 320 km/h, så kallade höghastighetståg. Det blir den första järnväg i 
Sverige som byggs för sådana hastigheter1.  
 
I och med Ostlänken planerar Norrköping ett nytt resecentrum i området Butängen där olika 
trafikslag kan mötas och målet är att bygga Europas bästa resecentrum med en bytestid mellan 
buss, tåg, taxi och spårvagn på under tre minuter. Om detta krav ska uppfyllas måste 
resecentrumet utformas på ett sätt som gör det lättillgängligt men samtidigt ger plats för 
kommers och torgytor. 
 
Byggnadsprocessen är ibland lång och tidskrävande. I den tidiga delen av processen ska 
beställare och entreprenör ska komma överens om en lösning. Vid stora projekt som spänner 
över en längre tidsperiod blir arbetet innan själva byggandet påbörjas mycket omfattande. 
Beslutsunderlaget uppdateras kontinuerligt med ny information allt efter som processen går 
framåt. 
 
Ett verktyg för att bättre se hur resecentrum skulle kunna utformas under planeringsprocessen 
är 3d-visualisering och 3d-modellering av ritningar och förslag. Genom att konstruera en 
tredimensionell modell av resecentrum kan resultat av olika designer och konstruktioner 
enklare åskådliggöras, det blir enklare att se själva ''rummet''. Det ger även ett större 
helhetsperspektiv än traditionella tvådimensionella ritningar. 
 
I tidigt skede finns oftast enbart ett antal krav som byggnaden ska uppfylla. Med dessa tas 
förslag fram på hur byggnaden kan utformas. Dessa förslag är oftast i form av ritningar 
(ritade, autocad), bilder och ibland mycket enkla modeller i 3d. I takt med att projektet 
fortskrider tas ett slutgiltigt koncept fram. Under denna tid görs många ändringar i samråd 
med beställare och entreprenörer. 
 
Utbytet av information och ändringar sker i regel i form av att ett förslag, skickas till en annan 
part, ändringar görs och skickas sedan tillbaka. De som lämnar förslag på ändringar gör det 
ibland utan något egentligt samarbete med yrkesgrupper från andra parter. Detta tar tid och 
oftast finns det brister i helheten, delar av förslag kan försvinna när andra parter tolkar 
ritningar. 
 
Visualisering i ett tidigt skede och visualisering i realtid kan vara ett hjälpmedel för att 
åtgärda detta. Genom att använda interaktiva 3d-modeller tidigt är det enklare att se helheten i 
en konstruktion, man förhindrar inlåsning i ett specifikt alternativ och dessutom kan detaljer 
som annars är svåra att visa med planritningar visualiseras. Detta ger även möjlighet att 
jämföra olika förslag och designer tidigt på ett enkelt sätt. 
  

                                                
1 http://framtid.norrkoping.se/portfolio/ostlanken-ny-jarnvag-med-byggstart-2017/ 
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1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att utifrån de specifikationer som tillhandahålls av Norrköpings 
kommun bygga upp det nya resecentrumet i 3d. Arbetet tar också upp användandet av 
interaktiv visualisering som en del av tidig byggprocess. Användandet av 3d-modeller i denna 
del av byggprocessen är idag begränsat.  
 
Med interaktiv visualisering menas att istället för att bolla förslag eller beställa modeller från 
utomstående parter så byggs en 3d-modell upp på plats med direkt input ifrån närvarande 
under exempelvis en planeringsmöte. Att man ''bygger'' modellen med hjälp av 3d-
modelleringsprogram som en del av processen för att ta fram ett slutgiltigt koncept.  
 
Arbetet ska ge en överskådlig bild av möjligheterna att utnyttja 3d-visualisering som en del av 
planeringsprocessen eller som ett komplement till nuvarande process. Arbetet ska också ge en 
överblick vilka programvaror som finns på marknaden, deras för och nackdelar och hur olika 
filformat kan användas. 
 
Detta genomförs via ett verklighetstroget scenario på Norrköpings kommun i samband med 
projektet Ostlänken och det planerade nya resecentrumet i Butängen. 
 
1.3 Frågeställning 
 
- Hur kan visualisering göras interaktiv i samband med planeringsprocessen? 
 
- Hur påverkar interaktiv visualisering flöden i planeringsprocessen?  
 
- Vilka programvaror kan användas vid interaktiv visualisering och hur förhåller de sig till 
varandra? 
 
- Hur går processen från ritning till interaktiv visualisering till? (modellering, filformat, 
modellanpassning) 
 
 
1.3.1 Avgränsningar 
 
Arbetet är avgränsat enligt följande: 
 
Programvarorna är begränsade till 3ds max, google sketchup, autocad och lumion 3D. 
Modeller kommer främst att utföras i 3ds-max, dock finns ett flertal ritningar i både Autocad 
och Sketchup. Detta innebär att programvarorna utöver 3ds-max och Lumion 3D inte kommer 
att undersökas i samma grad, istället hamnar fokus på kompatibilitet mellan programvarorna.  
 
Projektet är begränsat enligt specifikationer från Norrköpings kommun. Lämplighet kommer 
alltså att utgå ifrån själva projektet.  
 
Programvarorna värderas utifrån följande: 
 
- Möjlighet att göra ändringar. 
- Möjlighet att höja och sänka detaljnivån. 
- Anpassningsbarhet till andra program. 
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2.Metod 
 
Denna rapport hämtar till största del information ifrån material som tillhandahållits av 
Norrköpings kommun när det kommer till utförande. Detta material inkluderar CAD-ritningar 
av spår och omgivande byggnaders placering, enkla modeller av framtida byggnader i 
området samt bilder och krav på uppgiften i sig. Denna information kommer att behöva 
uppdateras allt eftersom projektet fortskrider.  
 
Programvaror som används har bedömts utifrån tre kriterier.  
 
- Möjlighet att göra ändringar. 
- Möjlighet att höja och sänka detaljnivån. 
- Anpassningsbarhet till andra program. 
 

2.1 Möjlighet att göra ändringar 
 
I omfattande projekt uppdateras information i takt med att det fortskrider. Nya ritningar läggs 
till eller befintliga ändras. Detsamma kan förväntas av 3d-modeller och därmed är det viktigt 
att modeller kan justeras inom samma tidsrymd som vanliga 2d-ritningar utan att modellen 
blir ostabil eller att hanterbarheten kompromissas. 
 
2.1.1 Möjlighet att höja och sänka detaljnivån 
 
Denna hör ihop med ovannämnda kriterium. En modell kan ritas upp tidigt med enbart 
konceptritningar och uppskattade mått och sedan förfinas utifrån det. Mängden detaljer beror 
självklart på om modellen även är tänkt att användas för slutgiltig visualisering. Därför kan 
det vara av intresse att undersöka möjligheten att anpassa detaljnivån för både och samt 
möjligheten att skifta mellan. 
 
2.1.2 Anpassningsbarhet med andra program 
 
Denna ser enbart till programmens funktionalitet gentemot andra program. Vissa filformat 
kan ses som standard inom branscher och det kan därför vara av vikt att kunna exportera eller 
importera dessa format.  
 
När det gäller praktisk information om t.ex. 3ds-max eller annan information som relaterar till 
hur uppgiften utförs kommer det hämtas ifrån Internet, via guider på youtube.com eller forum 
relaterade till 3ds-max och andra CAD-produkter so exempelvis forums.autodesk.com. 
Metodik för 3ds-max kan också hämtas ifrån tidigare utförda arbeten där samma programvara 
använts. Om det uppkommer problem vid själva modelleringen kommer det lösas när 
problemen uppstår. 
 
En mindre litteraturstudie görs för att samla information om själva området som berörs av 
byggandet.  
 
Begreppslistan omfattar mestadels termer relaterade till programvarorna som använts för 
rapportens läsbarhets skull.  
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2.2 Begreppslista 
 
.fbx - FilmBoX fil, för växling mellan olika digitala format. 
 
.3ds -  Föregångare till .max. 
 
.max - 3ds-max standardformat. 
 
Box - Ett object i 3ds-max. Kort och gott en låda. 
 
Editable poly - Ett object vars yta gjorts om till ett visst antal polygoner för att kunna 
manipuleras fritt.  
 
Editable spline - Som ovan fast en linje. 
 
Extrude -  Detta kommando kan ''dra ut'' sidor eller delar av ett object. 
 
Extrude Along Spline - Detta kommando fungerar som extrude med det undantag att detta 
extrude kommando följer en angiven bana, i detta fall en spline. 
 
Interaktiv visualisering - Interaktiv visualisering menas att en 3d-modell byggs upp på plats 
med direkt input ifrån närvarande.   
 
Object - 3ds-max använder sig av kategoriserade objects som box, sphere, cylinder etc. 
 
Plane - En box med höjden 0. 
 
Polygon - Sidor på figurer.  
 
Spline - Linje bestående av vertices. 
 
Vertice - Knutpunkter hos ett object.  
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3.Teori 
 

3.1 Området och planeringsprocessen 
 
Den bakomliggande teorin för spårområdet, spårens dragning och utformningen av området 
omkring grundas i utredningar gjorda av Norrköpings kommun och trafikverket. 
 
Utredningarna är främst en del av en pågående process för att förbättra kunskapsunderlaget 
för trafikverkets arbete med järnvägsplanen. Utredningarna tar mindre hänsyn till de 
ekonomiska aspekterna utan fokuserar främst på själva byggnadsområdet, dragningen av spår 
och stadsutvecklingen. 
 
Området Butängen ligger nordväst från Norrköping centrum nästan exakt förbi det nuvarande 
resecentrumet på andra sidan spåren.  
 

 
Bild 1 Karta över södra Butängen. 

 
 
3.1.1 Spårens dragning, upphöjt eller markläge?  
 
Trafikverket har tittat på två olika dragningar av spåren genom Norrköping. Den första , 
alternativ B, innebär att spåren går i tunnel från och med Stockholmsvägen vid 
Bergslagsgatan och sedan upp mot Butängen till ett nytt resecentrum som ligger längs med en 
förlängning av Drottninggatan. I det andra alternativt, alternativ N, går spåren i tunnel från 
Norrtull västerut till Klinga. Spåren går sedan upp mot nya resecentrum i en snävare vinkel än 
alternativ B.2 
 

                                                
2 http://www.norrkoping.se/organisation/nyheter/2014/norrkoping-vaxer-bygger-e/fordjupad-utredning.pdf 
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Bild 2 Spårens alternativa dragningar. 

 
 
En fördjupad utredning visar på att alternativ B är att föredra för att uppfylla kommunens mål. 
alternativet medföljer mindre intrång i befintlig bebyggelse, lägre kostnader för inlösen av 
mark och lindrigare avbrott i trafiken. 
 
I trafikverkets preliminära utredning kommer spåren oavsett dragning att gå igenom 
bebyggelse. Därför har man undersökt fördelar och nackdelar med att låta spåren gå i 
marknivå eller i s.k. upphöjt läge dvs. att spåren dras på en upphöjd plattform. När det gäller 
det upphöjda alternativet har man även undersökt olika höjder på plattformen. 
 
Utav dessa har två alternativ ansetts vara mest fördelaktiga för sträckan som går genom 
Norrköping, upphöjt läge och markläge. Norrköpings kommun har bedömt att järnvägsspår i 
upphöjt läge är att föredra för att uppfylla kommunens mål än spår i markläge. 
 
Området Butängen i sig kommer att bli en utmaning. Marken består av ett tjockt lager lera och 
till viss del av miljöfarliga fyllnadsmassor vilket innebär att saneringsarbete kan behövas. 
Tyngre konstruktioner kommer att behöva anläggas på pålar och byggnation under marknivå 
kan bli problematiskt.  
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3.1.2 Gestaltning och stadsbyggnad 
 
Butängen förväntas bli en ny innerstadsdel i samband med Ostlänken. Därför anses den 
viktigaste gestaltningsfrågan vara att överbygga den barriär som järnvägen själv utgör i 
dagsläget. Enligt en gemensam översiktsplan för Norrköping och Linköping antagen år 2010 
finns en tydlig inriktning mot att förstärka sambandet mellan Butängen och Norrköpings 
centrum. 
 
3.1.3 Idé och vision 
 
Utredningar har visat att det finns möjlighet at bygga Europas bästa resecentrum i 
Norrköping. Det nya resecentrumet kommer att bli en interagerad del av den nya 
innerstadsdelen Butängen. Järnvägsspåren i upphöjt läge innebär att utrymmen under spåren 
blir plats för resecentrum, kommers och torgutrymme. Resecentrumet kommer att kunna bli 
en ny knutpunkt för Drottninggatan, Industrilandskapet, Universitetet, havet och inre 
hamnen3. 
 

3.2 Byggprocessen 
 
 

 
Bild 3 Byggprocessen. 

 
 
Behovsutredning 
 
Vid allmänt nybygge utgår man ifrån kommunens detaljplaner och översiktsplaner. 
Allmänheten ges insyn i processen att ta fram dessa genom den så kallade planprocessen. 
Kommuner söker i likhet med privata aktörer bygglov i enhet med detaljplaner men undantag 
kan göras från dessa via politiska beslut. I det här stadiet sätter man byggnadens framtida 
funktion mot de behov som finns4.     
 
Program/Förprojektering 
 
Byggnaden tar form genom skisser, ritningar och andra bygghandlingar, dessa tas ofta fram 
tillsammans med byggherren via konsulter och arkitekter. Specifikationer och krav på 
byggnadens funktion och utseende samlas i ett entydigt program. 
 
 
 

                                                
3 http://www.norrkoping.se/organisation/nyheter/2014/norrkoping-vaxer-bygger-e/bilaga-vision.pdf 
4 Så byggdes staden - Cecilia Björk, Lars Nordling, Laila Reppen, AB Svensk Byggtjänst utgåva 2008 
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Detaljprojektering 
 
Omfattande hållfasthetsberäkningar för stomme och installationer utförs. Denna process 
utförs av flera specialister som samordnas för att få ett komplett byggprogram.  
 
Upphandling 
 
Under upphandling bestäms entreprenadform för projektet och förfrågningar till byggföretag 
lämnas ut. Vid offentliga projekt gäller lagen om offentlig upphandling (LOU) som baseras på 
EU-regler. Ofta upprättas också en preliminär planering för själva produktionen av byggnaden 
 
Produktion 
 
Byggandet påbörjas enligt framtagen produktionsplanering. Själva byggandet ansvarar 
entreprenören för. 
 
Förvaltning 
 
Efter byggnation avslutats sker besiktning och data om hur arbetet gått sammanställs och 
undersöks. Byggnaden ska uppfylla de krav som finns i kravspecifikationen. Efter godkänd 
besiktning går förvaltningen över på byggherren. 
 

3.3 Vad är byggvisualisering 
 
Visualisering är kommunikation. Ritningar och skisser är båda sätt att visualisera hur en 
byggnad kan komma att se ut. Idéskisser och ritningar används i alla delar av byggprocessen 
som underlag men även för reklam och redovisning av ett färdigt koncept. Byggvisualisering 
innefattar detta och även modellering i 3d. Det blir allt vanligare att man använder sig av 3d-
modelleringsprogram för att visualisera sina projekt. 
 
 

3.4 Kort introduktion till vektorbaserade system 
 
Program som kan modellera i 3d kallas vektorbaserade modelleringsprogram. Istället för att 
utnyttja raster och pixlar som gemensamt bygger upp en bild används vektorer och 
geometriska figurer. Förenklat innebär detta att figurer återskapas utan att de blir 
mosaikliknande, de tar dessutom bara upp en bråkdel så stor plats som en figur som 
representeras med rastergrafik5. 
 
Vektorgrafik användes redan i de tidiga datorerna just på grund av den sistnämnda 
egenskapen. Vektorerna ritades upp på delar av datorskärmen och resterande behölls svart. 
Detta kan tydligt ses i exempelvis tidiga arkadspel som Asteriods och Space Wars.  
 
Vektorgrafik används uteslutande inom 3d-modellering. Raster används oftast till texturer.  
 
 
 
 

                                                
5 http://sv.wikipedia.org/wiki/Vektorgrafik 
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3.4.1 Skillnaden mellan 3d-modelleringsprogram och 3d-renderingsprogram 
 
Det finns en skillnad mellan 3d-modelleringsprogram och 3d-renderingsprogram. I 3d-
modelleringsprogram skapas modeller med hjälp av meshes och de verktyg som programmet 
har. Dessa modeller sparas sedan som filer vilka kan importeras eller öppnas med andra 
programvaror.  
 
De programvaror som filerna ofta importeras till är de s.k. 3d-renderingsprogrammen. Dessa 
program har mer funktioner inom ljussättning och materialhantering vilka möjliggör 
visualisering med högre verklighetsgrad. 
 
3D-moderlleringsprogram har dock oftast en egen renderingsfunktion antigen i programmet 
eller via plugins. 
 
3.4.2 Autodesk 3ds-Max 
 
Programmet är ett tredimensionellt vektorbaserat animerings och modelleringsprogram som 
utvecklades ur 3d-studio för DOS under 1990-talet. 3ds-max har sin största användning inom 
spel, film och byggbranschen för modellering innan visualisering6. 
 
Modellering i 3ds max utförs genom att objects placeras i en scene och kan därefter 
manipuleras och formas enligt användarens specifikationer genom att flytta på knutpunkter 
(Vertices). Ju mer detaljerad en modell är desto fler vertices. 
  
Programmet har ett omfattande plugin-system vilket gör att funktioner kan läggas till i 
programmet via separata plugins. Interface och funktioner i programmet är mycket likt 
Autodesk Autocad. 
 
Autodesk har kompatibilitet för andra autodeskprogram som autocad men även för sketchup.  
 
3.4.3 Sketchup 
 
Sketchup utvecklades av Trimble Navigation, ett företag som främst sysslar med kartografi 
och geodesi. Under en period ägdes sketchup av Google. Programmet marknadsförs som ett 
lättlärt 3d-program för flera ingenjörsdicipliner och branscher7. 
 
Det finns ett stort open source bibliotek med modeller gjorda i sketchup, det finns även ett 
integrerat system för att placera modeller i Google Earth. 
 
Det finns även Google sketchup, en gratis version med vissa begränsningar i funktionalitet 
men som fortfarande har möjlighet att placera modeller i Google Earth. 
 
Snabbt och enkelt, de flesta användbara kommandon är automatiska och det finns ett 
välintegrerat snap-system. 
 
 
 
 

                                                
6 http://sv.wikipedia.org/wiki/Autodesk_3ds_Max 
7 http://en.wikipedia.org/wiki/SketchUp 
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3.4.4 Lumion 3D 
 
Designat av ett företag med samma namn och lämpat för visualisering. Programmet har stor 
flexibilitet när det kommer till visualisering, rendering och skapandet av film. Detta gäller 
även material och ljussättning8. Programmet har även ett stort antal vanliga figurer som 
exempelvis människor, fordon och djur som kan placeras ut vid visualisering. 
 
Lumion 3d arbetar främst med importerade modeller. Detta innebär dock att man inte kan 
skapa nya objekt från grunden i programmet som det är. Istället måste modeller göras i andra 
programvaror ex 3ds max och sketchup.   
 
3.4.5 Autodesk Autocad 
 
Autocad släpptes kommersiellt för första gången under 80-talet av Autodesk. Sedan dess 
första utgåva har Autocad kommit att bli det främsta programmet för 2d och 3d-visualisering 
inom flera branscher bland annat den svenska byggbranschen9. 
 
Ritningar i Autocad har filformatet .dwg som kan hanteras av flera andra programvaror, 
däribland 3ds-max. 
 
Autodeskprodukter har liknande kontroller, funktioner och samma arbetsmetodik kan 
utnyttjas i samtliga. 
 
 

4.Processen 
 
Utifrån de utredningar som gjorts i Norrköping gjordes en första bedömning. Vid denna 
tidpunkt hade kommunen tagit fram flera alternativ på den upphöjda delen av spåren och fått 
ett tidigt utkast ifrån trafikverket vart spåren kunde dras i Norrköping. Bland materialet fanns 
ett avsnitt kallat idé och vision där idéer och synpunkter togs upp hur de ytor som finns under 
spåren kan utnyttjas. Modelleringen hämtade mest information i detta stycke men utgick ifrån 
de bedömningar som gjorts. 
 
Det som skiljde de olika alternativen var de upphöjda spårens tvärsnitt och antalet pelare 
under spåren. Kraven oavsett förslag var följande: 
 
- Resecentrum skulle ligga i markhöjd. 
 
- Spåren skulle vara ovanpå en upphöjd plattform. 
 
- Trappor/rulltrappor skulle gå upp till plattformen. 
 
- Den fria höjden under spåren skulle vara 5,6meter, detta för att bussar och spårvagnar skulle 
kunna passera under de upphöjda delarna.  
 
På begäran gjordes själva modellerna i 3ds studio max medan material/ljussättning gjordes i 
Lumion 3D. Dock kunde även andra programvaror undersökas under arbetets gång.  

                                                
8 http://lumion3d.com/faq/ 
9 http://en.wikipedia.org/wiki/AutoCAD 
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Innan faktiskt modellering påbörjades hölls ett möte där man i samråd med involverade på 
Norrköpings kommun diskuterade det material man fått in hittills. 
 
Utifrån det mötet föreslogs preliminärt att arbetet skulle mynna ut i följande: 
 
Erik Telldén föreslog att uppgiften skulle mynna ut i följande: 
   - En .max-fil med tre alternativ som är tänd och släckbara 
   - En presentationsfilm med kamerabanor längs med lämpliga stråk. 
   - Det som skulle modelleras var husen omkring torget och deras fasader, torgytan samt   
våningarna. 
   - Modellen bör också kunna anpassas till kommunens referenssystem i Infraworks. 
 
Detta innebar bland annat att information ifrån de olika parterna skulle slås samman i en 
modell. Eftersom planeringen var i ett så pass tidigt skede förväntades den information som 
fanns tillgänglig att behöva uppdateras under arbetets gång. 
 
Fokus för arbetet skulle ligga i det nya resecentrumet och de ytor som fann under de upphöjda 
delarna av spåren. Spåren blev sekundära men skulle fortfarande var skalenliga och följa 
bestämd dragning.  
 
Arbetet med modellering skulle göras i etapper, det vill säga att modellen förfinades genom 
att förslag på ändringar togs upp på regelbundna möten. I och med denna metodik gjordes 
inga stora ändringar utan input ifrån kommunen. Antalet vertices och faces hölls avsiktligen 
lågt för att underlätta hantering. Under processens gång skulle också möjligheten att 
modellera i realtid undersökas. Detta skulle då ske när grundläggande modellering var utfört 
(plattformar och spår).  
 
I den första modellen som gjordes togs ingen hänsyn till de omkringliggande upphöjda 
spåren. Fokus lades på själva resecentrumet och området under perrongerna. Den första 
modellen innehöll tvärsnittet, pelare, uppgångar med trapport och spår vid perrongerna. Som 
första utkast hade modellen låg detaljnivå. 
 
Plattformen för spåren gjordes genom en editable spline ritades utifrån en av de cad-
ritningarna som fanns över själva spåren. Cad-ritningarna innehöll mått på plattformar och en 
bild av den upphöjda delens tvärsnitt.  
 
De splines som ritades upp drogs sedan ut med extrude-kommandot. Pelarna som höll upp 
plattformen representerades av boxes. Hålen för trapporna gjordes genom att boxes i samma 
storlek som hålen placerades med align och sedan subtraherades från plattformen med hjälp 
av Proboolean. Trapporna gjordes med 3ds-max trappverktyg. Boxes fick även representera 
hisschakt.       
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Bild 4 Första modellen ovanifrån(vänster), Från sidan (höger). 

 
Bild 5 Första modellen  snett från sidan. 

 
Efter en avstämning bedömdes det att utkastet utgjorde en tillräckligt bra grund för fortsatt 
modellering. Utifrån detta påbörjades även de spår som ansluter till resecentrum. Även dessa 
gick längs med upphöjda plattformar ut ifrån resecentrumet. Dessa gjordes genom att editable 
splines ritades upp mot den redan modellerade plattformen och drogs ut. Därefter justerades 
spåren manuellt genom att de gjordes om till editable polys och därefter kunde vertices 
flyttas manuellt. Perrongerna gjordes till separata objects och gavs en annan färg.  
 
Boxes fick utgöra pelare under spåren. Trapporna som tidigare haft allt för stor steglängd 
rättades till. Ett plane och några plattformar lades till för att markera modellens orientering.  
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Ingen hänsyn togs till höjdskillnader i spåren vid den här tidpunkten. Modellens måttsättning 
hämtades ifrån de förslag som fanns på de olika tvärsnitten för spåren.  
 

 
Bild 6 Andra modellen ovanifrån. 

 
Bild 7 Andra modellen snett från sidan. 
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Bild 8 Andra modellen snett ovanifrån. 

 
Bild 9 Andra modellen, hel modell. 
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Metoden med att använda extrude i horisontalled visade sig vara mindre bra. Istället gjordes 
de om genom att spåren ritades utifrån cad-ritningar och kartor som importerats till 3ds-max. 
Därefter drogs en spline längs med ytterkanten av spåren och drogs upp med extrude. Själva 
rälsen gjordes separat i resecentrumet och drogs ut med extrude along spline10. Genom att 
göra detta kunde spåren justeras genom att flytta på enstaka vertices.  
 
Perrongerna drogs tillbaka till resecentrumets kant. Bussplattformar lades till under spåren 
och pelare justerades för att ge plats åt busstrafik och spårvagnar. Trapporna som saknade 
avlastningsplatser rättades till. Eftersom trappverktyget i 3ds-max inte har en funktion för 
avlastningsplatser gjordes trapporna för hand genom att trappor sattes ihop med boxes i rätt 
storlek med hjälp av attach-kommandot. 
 
Redan nu upptäcktes problem i samband med import av filer till Infraworks, kommunens 
referenssystem. 
 
Problemet som uppstod var att de filer som importerades hamnade långt ifrån de origo som 
kommunen hade för Norrköping.  
 
Ett försök att lösa detta gjordes genom att de objekt som skulle placeras in länkades till en 
pointhelper i 3ds max och placerades i rätt koordinater i programmet innan de exporterades 
till .fbx och .3ds. Detta visade sig inte fungera då modellerna fortfarande hamnade långt bort 
ifrån den plats de skulle vara i Infraworks.  
 

 
Bild 10 Tredje modellen snett ovanifrån, justerade spår.  

 

                                                
10 Youtube extrude along spline - https://www.youtube.com/watch?v=gCmz5FrL3XI 
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Bild 11 Tredje modellen från sidan. 

 
 
Här uppstod ytterligare ett problem. Den .dwg-filen som spåren modellerades utifrån hade 
enbart hälften av spåren markerade. Detta innebar att resterande spår fick ritas upp i efterhand 
med en nyare version av filen. Ett enkelt tak modellerades ovanpå plattformen. 
Bussplattformar och ytor under spåren gjordes noggrannare.   
 

 
Bild 12 Sista  modellen från sidan. 
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Bild 13 Sista modellen, justerade spår, korta sidan. 

 
Bild 14 Sista modellen, justerade spår, långa sidan. 

 
Nu hade modelleringsarbetet kommit till den grad att nästa steg kunde påbörjas, att undersöka 
hur ytorna under spåren kunde utnyttjas. Nu inleddes även arbetet med att undersöka 
modellering i realtid. När det gällde detta hade kommunen och den arkitektfirma som tagit 
fram ritningarna olika förslag på hur ytorna kunde fördelas. Båda alternativen var tidiga 
utkast. 
Kommunen hade ett förslag att försöka hålla ytor öppna under resecentrum, att försöka hålla 
ett par större ytor öppna och att det skulle finnas möjlighet att passera rakt igenom 
resecentrumet. Hissar upp till perrongerna skulle placeras i dessa utrymmen. Denna variant 
modellerades i realtid med direkt input från Erik Tellden på kommunhuset genom att en .fbx-
fil exporterades kontinuerligt ifrån 3ds-max till Lumion 3D. Övriga ändringar var att spåren 
fick justeras en sista gång eftersom de inte gick ihop där de skulle. Pelarna och hisschakten 
gjordes mer detaljerade samt att räcken placerades runt trappuppgångarna. 



 23 

 
Bild 15 Kommunens alternativ, ytorna under spårplattformarna. 

 
Arkitektfirman hade tagit fram ett alternativ med ett flertal ingångar till resecentrum och att 
det fanns ett stråk längs med  istället för tvärs över. 
 

 
Bild 16 Arkitektens alternativ, ytorna under spårplattformarna. 
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Bild 17 Rättade spår korta sidan. 

 
 

 
Bild 18 Rättade spår långa sidan. 

 
Det som främst skiljde alternativen åt var trappornas riktning vid ingångarna till resecentrum. 
Kommunens alternativ modellerades i realtid på plats i kommunhuset genom att en .fbx-fil 
kontinuerligt uppdaterades i lumion 3D. 
 
Nu var modellen så pass noggrann att ett första utkast för visualisering kunde göras. 
 
Den slutgiltiga modellen bestod av korrekta spår, ett upphöjd spår med tvärsnitt, perronger, 
detaljerade pelare och hisschakt, trappor med avlastningsplatser, räcken runt trappuppgångar, 
ytor i markplan för busshållsplats och gångstråk och tak ovanför plattformarna.   
 
Några enkla bilder kunde därefter göras med lumion 3D. Modellen i sig placerades även i 
urban explorer11, ett projekt i samband med visualiseringscenter Norrköping. 
 

                                                
11 Urban explorer - https://www.tii.se/projects/urbanexplorer 
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Bild 19 Ovanpå plattformarna. 

 

 
Bild 20 Trapporna ned. 
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Bild 21 Under spåren sydväst. 

 

 
Bild 22 Under spåren sydöst. 
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Bild 23Under spåren nordöst. 

 

 
Bild 24 Modellen placerad i Butängen. 
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Bild 25 Modellen placerad i Butängen, vy mot söder. 

 

 
Bild 26 Ovanpå plattformarna, vy mot spåren. 

 
 
Modellen i sig användes av en projektgrupp på Norrköpings kommun i syfte att bättre förstå 
rumsligheter och skala i området och för själva resecentrumet. Den placerades även i 
cityplaner i syfte att se sammanhangen i stadens kontext och användes som underlag under 
möten med kommunstyrelsen. 
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4.1 Jämförelse mellan modellen och komplett visualiseringsmodell 
 
Under arbetets gång gavs möjligheten att studera och jämföra modellerna med en tidigare 
modell gjord i 3ds max12. 
 
Denna gjordes under liknande förutsättningar hos Norrköpings kommun för visualisering av 
det nya resecentrumet. 
 
Modellen gjordes i samband med ett projektarbete i kursen visualiseringsprojekt på campus 
Norrköping. I denna modell hade 3ds-max funktioner för materialsättning/ljussättning använts 
och var ett bra exempel på programmet kan åstadkomma med rätt kompetens. 
 
Mental Ray, den inbyggda renderingsfunktionen i 3ds-max är mycket anpassningsbar och 
möjliggör utöver ljussättning även solstudier.  
 
Samtidigt visade den också en av 3ds-max svagheter, om en modell anpassas för visualisering 
i 3ds-max är risken stor att modellen blir mycket svårhanterlig om den efteråt ska användas 
till annat. Detta visar sig i form av långa tider för att manipulera modellen, långsam import till 
andra program och i filstorleken. 
 
Modellering så noggrann som denna lämpar sig väl för uppvisning av ett koncept men är till 
begränsad användning vid visualisering i realtid. 

 

Bild 27 Tidigare Visualisering av resecentrum. 

                                                
12 Norrköpings resecentrum, en visualisering, Filip Hadad, Viktor Johansson och Viktor Fält. 
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5.Resultat 
 
Utifrån observationer blev resultatet angående modelleringen och visualiseringen följande. De 
olika programvarorna har som tidigare nämnts bedömts utifrån.  
 
- Möjlighet att göra ändringar. 
- Möjlighet att höja och sänka detaljnivån. 
- Anpassningsbarhet till andra program. 
 
I idéstadiet av planeringsprocessen är det rimligt att behöva kunna göra ändringar i modeller 
utan att det tar allt för lång tid. Detta förutsätter kunskaper om de använda programmen. Det 
är också rimligt att man ska kunna höja eller sänka detaljnivån på hela modellen utan att 
modellen blir obrukbar eller instabil. 
   

5.1 Analys 
 
Genom att sammanställa och jämföra förslag tidigt i byggprocessen är det enklare att hitta 
krockar och brister i utformningen av byggnader. Det ger även möjlighet för flera 
yrkesgrupper att komma med kritik och förslag till förbättringar.  
 
En sammanställd modell har också fördelen med att själva ''rummet'' är lättare att se. Med det 
menas att de ytor som är svåra att föreställa sig med enbart platta ritningar och skisser. En 
möjlighet ges att undersöka hur rummet upplevs när man vandrar genom det. Förståelsen för 
hur olika designer påverkar hur rummet upplevs blir mycket mer uppbenbara. 
 
Möjligheten att enkelt kunna modellera i realtid och att direkt kunna omsätta tankar till idéer 
innebär att det går snabbare att göra bedömningar. Det innebär också att projekteringsmöten 
kan göras interaktiva genom att input kan tas in och läggas till direkt under mötet istället för 
att bolla modell och ändringar fram och tillbaka. 
 
Kombinationen med två olika program för modellering och visualisering ger möjlighet att 
anpassa modeller till tillgången av kompetens och programvaror hos beställare och 
entreprenör. Då antigen genom att man enbart kan beställa modeller och själv sköta 
visualiseringen eller dela up momenten. 
 
När det gäller visualisering finns det flera fördelar med att använda sig av ett separat program. 
Flera modelleringsprogram t.ex. 3ds-max har en renderingsfunktion som ger gott resultat. 
Men detta kräver en hel del av användaren. Utöver detta blir renderingstiderna mycket långa. 
 
Oavsett program är det viktigt att redan från början ha exakta beskrivningar på hur filer ska 
vara i avseende om filformat, begränsningar i filstorlek och syfte. Det kan även vara bra att ha 
kommit så pass långt i planeringen att grundläggande krav på utformning tagits fram. 
 
Med detta sagt är det dock inte helt otänkbart att det går att utnyttja metoden för interaktiv 
visualisering redan från första steget. 
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5.1.1 Möjlighet att göra ändringar och ändra detaljnivån 
 
Programvaror som används påverkar möjligheten att ändra i modeller under tidspress.  
 
Sketchup erbjuder möjlighet att snabbt göra enkla modeller för exempelvis omgivning och 
stadsbyggnad. Men det kan vara omständligt att göra ändringar , speciellt om modellen är mer 
detaljerad.  
Detta kan till viss del åtgärdas av att det finns ett stort utbud av färdiga importerbara modeller 
till programmet som kan hämtas från Internet och sedan flyttas runt med enkelhet. 
 
Programmets styrka ligger främst i att stora modeller, om än enkla, fortfarande är 
lätthanterliga i programmet. Programmets inlärningskurva gör det även lämpligt för 
användare med mindre erfarenhet av 3d-modellering. Nackdelar ligger i detaljnivå och 
precision. 
 
Att modellera i 3ds-max tar längre tid än sketchup, även om användaren är van vid 
programmet. Dock har användaren full kontroll över detaljnivån och kan enkelt höja och 
sänka den. Det är även enkelt att manipulera och forma enskilda objects.  Programmets styrka 
ligger dess mångsidighet, precision och kompatibilitet. Dess nackdelar är hög inlärningskurva 
och att filer lätt blir stora ju fler detaljer som läggs till. Det är därför viktigt att hålla koll på 
filstorleken allt eftersom modellen förfinas beroende på modellens syfte.  
  
3ds-max har en fördel vid kombination med Lumion3d. Om en .fbx-fil eller .3ds används vid 
import till lumion är det möjligt att lägga till material, ljus och göra ändringar samtidigt. Det 
enda som krävs är att ändringen görs i samma fil och sedan exporteras som .fbx/.3ds igen. 
Lumion uppdaterar automatiskt utan att ändra någonting annat än det som gjorts i 3ds-max. 
Detta innebär att den som modellerar i 3ds-max kan uppdatera i realtid ifrån en annan plats 
om båda parter har ett sätt att dela data via Internet (ex google drive, dropbox).  
 
Om olika objects tilldelas en egen färg i 3ds-max kan tiden för materialsättning kortas ner i 
Lumion 3d.  
 
Autocad blir närmast ett mellanting. Programmet har funktioner för modellering i 3d och då 
främst arkitektur i och med att det finns modeller som motsvarar branschstandarder inom 
bygg (dörrar, fönster mm). Det finns även möjlighet att integrera system som vvs. Men det är 
svårare att justera detaljnivåer.    
 
Programmets styrka ligger i att det är branschstandard och dess lämplighet för modellering i 
2d. Dess nackdelar ligger i att programmet som det är har begränsade funktioner för 
modellering i 3d. 
 
5.1.2 Anpassningsbarhet till andra program 
 
Sketchup är kompatibelt med flera andra program. Sketchup kan exportera filer i ett flertal 
format men är begränsad till bildfiler, .3ds, .skp, och .dwg vid import. 
 
3ds-max är kompatibelt med flest program. Programmet kan importera de flesta tänkbara 
format och även exportera i lika många. Programmet dock kan få problem med exempelvis: 
placering, koordinater mm beroende på hur filen hanterats i annan programvara. 
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Ett bra exempel är om filen koordinatanpassats i exempelvis Autocad. Då kan det finnas en 
risk att filen hamnar mycket långt bort ifrån programmets origo vid import. Det kan då bli 
krångligt att flytta dessa utan att förvränga figurerna. Utöver detta är det inte säkert att en 
tidigare koordinatanpassad fil som exporteras i 3ds-max är koordinatanpassad efteråt. 
 
Autocad kan importera och exportera .dwg-filer men har liten valmöjlighet när det gäller 
import av andra filformat. Autodesk inventor har ett filformat som kan importeras till 
Autocad. 
 
Dock kan .dwg-filer exporteras till ett flertal program och är dessutom branschstandard inom 
den svenska byggbranschen.  
 

6.Slutsats och diskussion 
 
6.1 Hur kan visualisering göras interaktiv i samband med planeringsprocessen?  
 
Detta projekt har undersökt möjligheten att använda visualisering som en del i den tidiga 
planeringsprocessen. Ett sätt att göra visualiseringen interaktiv är att använda sig av 
modellering i realtid med direkt input ifrån närvarande. Med det menas att istället för att bolla 
modeller och förslag mellan varandra så tas en modell fram gemensamt med berörda parter. 
Detta skulle ge olika discipliner en chans att ge input som sedan direkt kan implementeras i 
modellen. 
 
Ett exempel på hur detta skulle kunna se ut är att ett gemensamt prjojekteringsmöte hålls 
tillsammans med konstruktörer, stadsplanerare beställare och entrepenörer beroende på 
byggnation där man undersöker de alternativ som finns och implementerar dem i modellen.  
 
Det är inte uteslutet att modelleringen kan göras interaktiv redan från start och att den process 
med interaktiv visualisering som beskrivits tidigare kan tillämpas från första början. Vad som 
då skulle kunna göras är att man successivt ändrar den grupp som deltar i den interaktiva 
delen från att bestå av en bred kunskapsbas till mer spetskompetens allt efter som projektet 
fortgår. Att man inleder med en stor grupp där ex representanter från kommun och allmänhet 
deltar och sedan, allt efter som projektet fortskrider ex konstruktörer och stadsplanerare. 
 
6.1.1 Hur påverkar interaktiv visualisering flöden i planeringsprocessen?  
 
I tidigt skede av byggprocessen finns flera fördelar med att sammanställa förslag och koncept 
som tagits fram med hjälp av interaktiv visualisering. 
 
Dels kan det underlätta för parter med olika kunskaper att gemensamt enas om en lösning. 
Detta genom att brister som kan vara svårupptäckta i 2d-ritningar blir enklare att se. Dels ger 
det en möjlighet att se förbättring hos olika förslag och därmed utöka beslutsunderlag.  
 
Metoden att modellera i realtid med närvarande parter på plats ger möjlighet med direkt input 
och möjlighet att utnyttja kunskaper från olika discipliner vid själva utformningen av 
byggnaden. Det är heller inte orimligt att denna metodik skulle kunna öka graden av 
samarbete mellan exempelvis beställare och entreprenör genom att man gemensamt arbetar 
med framtagning av byggnader på plats snarare än telefonsamtal och mejlväxling. Detta 
skulle kunna förkorta tiden för beslutsfattning. 
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Det finns också fördelar i form av mer exponering av projekt för allmänheten. Med 
nybyggnation i stadsområdet är det inte ovanligt med överklaganden ifrån boende eller 
fastighetsägare runtom den tänkta byggplatsen. Genom att tidigare kunna visa hur en byggnad 
kan komma att se ut, passa in den i omgivningen samt sätta den i relation till omkringliggande 
bebyggelsen kan man tidigt få respons ifrån berörda. Det ger även ett annat sätt att uppleva 
rummet i modellen genom att göra det möjligt att vandra omkring i den. 
 
Utöver detta kan modellerna vara ett komplement till ritningar vid beställning av nya modeller 
från andra parter. Det ger bättre resultat genom att man visar förslag i modeller än att lämna 
tolkningen av ritningar och program till konsulter. 
 
Virtuella modeller har också fördelar gentemot verkliga modeller i avseende om tillgänglighet 
och kostnad. Traditionella modeller är ofta dyra och ändras sällan. Med enkla 3d-modeller 
försvinner dessa begränsningar och ändringar kan göras fritt utan att man låser sig vid en viss 
design. 
 
Det som talar emot användandet av denna metod är främst dess förhållande till projektets 
storlek. Med detta menas att den tid som faktiskt måste läggas på en gemensam modell 
motsvarar den effekt det ger på slutresultatet. Är det värt att bemöda sig en modell för ett 
mindre projekt?   
 
Det skulle också kräva en större ansträngning för att organisera och planera den här typen av 
projektering. Möten skulle troligtvis ta längre tid att samordna och genomföra även om man 
skulle få mer gjort i slutänden. Det kommer alltså uppstå problem och krockar vid själva 
planeringen.  
 
När det kommer till hur en gemensam modell tas fram är detta beroende på vilken kompetens 
som finns tillgänglig och vilka resurser som finns. Det är också viktigt att man har kommit så 
pass långt i planeringen att det finns tillräckligt med underlag för att göra en gemensam 
modell. En förutsättning är att åtminstone ha enkla ritningar och preliminära mått på 
konstruktioner.  
 
6.1.2 Vilka programvaror kan användas vid interaktiv visualisering?  
 
Denna rapport utgår ifrån ett fall där 3ds max använts som huvudprogram för modellering och 
Lumion 3D använts som visualiseringsprogram. Dessa programvaror har flera egenskaper 
som gör de lämpliga för denna typ av visualisering men har också flera viktiga nackdelar. 
 
I fallet 3ds-max och Lumion 3D finns det många fördelar med att sköta modellering och 
visualisering i respektive program istället för att göra båda i 3ds-max: 
 
- Vid export av modeller så följer de flesta material inte med utan måste läggas en separat 
mapp och tas med exporten, detta speciellt om man använder sig av bitmaps.  
 
- Materialen är ibland beroende av plugins, scripts och programversion. Det finns en risk att 
parter inte har samma version av programmet. Programlicenser är dyra. 
 
- Visualisering i 3ds-max är en kunskap i sig, vill man ha bättre resultat krävs kompetens. 
men för enkla modeller är 3ds-max fullt funktionsdugligt.   
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- Genom att enbart tilldela objekt färger kan den tid för materialsättning som utförs i andra 
programvaror kortas ned. 
 
- Renderingstiderna i 3ds max är mycket långa om visualisering utförs i 3ds max.  
 
Kombinationen 3ds-max och Lumion 3D gör det även möjligt att kunna modellera i realtid. 
Bland annat på grund av att modellen enkelt kan anpassas för materialsättning i Lumion 3D 
och för enkelhet vid export till Lumion så länge filen inte är mycket stor. Med denna metod är 
det alltså möjligt att göra visualisering interaktiv då ändringar kan göras med direkt input 
ifrån närvarande under exempelvis ett projekteringsmöte. 
 
Fullgoda alternativ till 3ds-max är exempelvis Sketchup som dessuom används inom 
byggbranschen tillsammans med Autocad.  
 
I detta projekt användes modeller gjorda i sketchup främst som referenser för 
omkringliggande byggnader. Men det är fullt möjligt att importera och sketchup-filer på ett 
liknande sätt som det som beskrivits ovan. 
Oavsett programvaror kan det dock inte understrykas tillräckligt att 
möjligheten/användbarheten av tidig visualisering är situationsbaserad. Denna studie tog upp 
ett exempel där båda parterna hade förutsättningarna att jobba på just detta sätt. Kompetensen 
för programvarorna som användes fanns på båda sidor, sådant är inte alltid fallet. 
 
6.1.3 Hur går processen från ritning till interaktiv visualisering till?  
 
Som tidigare nämnts är det lämpligast att använda interaktiv visualisering när grundläggande 
krav och specifikationer tagits fram för projektet. Bäst är att ha uppskattade mått och tydligt 
ställda krav. I detta projekt fanns specifikationer för dragning av spår, höjd på plattformarna 
mm som kunde utgöra en grund för de första modellerna. Det är dock, som tidigare nämnt, 
tänkbart att modellering skulle kunna göras interaktiv från första början. 
 
Utifrån ett sådan underlag kan en första modell göras. I detta stadium kan det även vara till 
fördel att anpassa modellen för export eller användning i andra program. I detta fall skulle 
modellen exempelvis användas i infraworks/urban explorer och därför testades import redan 
när modellen var i ett tidigt stadium. 
Den interaktiva delen påbörjades först när olika alternativ skulle undersökas för användning 
av ytorna under spåren. Vid denna tidpunkt hade modellen anpassats för att kunna användas 
för att visa olika alternativ, de ytor som man ej ännu bestämt hur de skulle se ut var tomma 
och kunde ritas ut på plats med direkt input.  
 
När ytorna under spåren skulle utformas kunde delar av modellen släckas under tiden. I detta 
projekts fall användes enbart modellen i 3ds-max men det är fullt möjligt att redan nu placera 
in exempelvis ett flygfoto eller andra 3ds-modeller runtomkring för att lättare se hur förslag 
passar in i den omgivande bebyggelsen. Alternativt kan man som i detta fall kontinuerligt 
exportera en .fbx-fil till lumion 3d och sedan ha omgivande byggnation där.  
 
Metodiken som använts vid modelleringsarbetet kan sammanfattas i att man medvetet hållit 
polygoner få till antalet under tiden modellering utfördes och väntade med att lägga till fler 
innan input. Denna metod visade sig vara fördelaktig för arbete där parterna hade olika 
förutsättningar i avseende om exempelvis programvaror och hårdvara.  
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Detta förhållningssätt gör dock att detaljnivån inte kan göras allt för hög, i utbyte får man 
istället en mycket hanterbar modell.  
 

6.2 Kritik av metod 
 
Mängden data som kunnat samlas in i tidigare arbeten har varit begränsad. Dels för att arbeten 
främst fokuserar på byggvisualiseringen som ett sätt att marknadsföra snarare än som ett 
verktyg i planeringen och utformningen av själva byggnaderna. 
 
Valet av 3ds-max som modelleringsprogram ger heller inte en klar bild på hur denna process 
skulle kunna utnyttjas vid andra tillfällen i samma byggbransch. Det är mycket vanligare med 
Sketchup, Revit och Autocad i dagens läge. Med den detaljnivå som modeller oftast ligger på 
kan det tänkas vara överdrivet att använda sig av programvaror som 3ds-max eftersom man 
ofta måsta bygga modellen från noll. Program som Autocad/Revit har justerbara modeller för 
exempelvis väggar från start. 
 
Också det slutgiltiga resultatet stämde inte helt överens med de preliminärt uppsatta målen 
som ställdes i början av arbetet (s.14). Istället blev det två alternativ som var anpassningsbara 
för kommunens programvaror och den senare visualiseringen gjordes av kommunen. 
Anledningen till detta var främst begränsningar i material och tid.  
 

6.3 Fortsatt arbete 

 
Detta arbete tog upp ett specifikt fall där denna arbetsmetodik var möjlig men lämnar flera 
andra frågor utan svar vilka kan stå som fortsatt utveckling inom detta område: 
 
- Kvantitativa analyser av exempelvis kostnader för visualisering? Motsvarar visualiseringen 
sin effekt sett till kostnad. 
 
- Analys av hur användbarheten upplevs och i vilken grad det är värt att använda sig av 
visualisering i ett tidigt skede. 
 
- Hur man kan använda sig av modellerna som ett verktyg i fler delar av byggprocessen. Till 
exempel mängdning och logistik. 
 
- Kartlägga vad branschen använder? Vad kommuner använder? Arkitektfirmor? 
Byggföretag? Finns kompetensen? Varför/varför inte? 
 
- Undersöka hur parter upplever vanlig planering gentemot planering med modeller som 
verktyg. 
 
- Att i utveckla metodiken för arbete med 3d-modeller i realtid på ett hanterbart sätt. Man 
skulle kunna ha en modellerare på plats under projekteringsmöten. 
 
- Virtual reality som en del av projekteringen? Att man modellerar samtidigt som man vandrar 
runt i modellen. 
 
 
 
 



 36 

6.4 Referenser 
 
(Idé och vision Norrköpings resecentrum - 
http://www.norrkoping.se/organisation/nyheter/2014/norrkoping-vaxer-bygger-e/bilaga-
vision.pdf) - 2015-06-05 
 
(Fördjupad utredning Norrköpings resecentrum - 
http://www.norrkoping.se/organisation/nyheter/2014/norrkoping-vaxer-bygger-e/fordjupad-
utredning.pdf) - 2015-06-05 
 
(Byggprocessen- Så byggdes staden - Cecilia Björk, Lars Nordling, Laila Reppen, AB 
Svensk Byggtjänst utgåva 2008) - 2015-06-16  
 
(Om Ostlänken- http://framtid.norrkoping.se/portfolio/ostlanken-ny-jarnvag-med-byggstart-
2017/) - 2015-06-22 
 
(Youtube extrude along spline - https://www.youtube.com/watch?v=gCmz5FrL3XI) - 2015-
06-05 
 
(Sketchup - http://en.wikipedia.org/wiki/SketchUp) - 2015-06-05 
 
(Lumion3d - http://lumion3d.com/faq/) - 2015-06-05 
 
( 3ds-max - http://www.autodesk.se/products/3ds-max/features/all/gallery-view) - 2015-06-05 
 
( 3ds-max - http://sv.wikipedia.org/wiki/Autodesk_3ds_Max) - 2015-06-05 
 
(Autocad - http://en.wikipedia.org/wiki/AutoCAD) - 2015-06-05 
 
(Vektorgrafik - http://sv.wikipedia.org/wiki/Vektorgrafik) - 2015-06-05 
 
( Norrköpings resecentrum, en visualisering - Tidigare utfört projektarbete i kursen 
Visualiseringsprojekt, Liu Campus Norrköping, Filip Hadad, Viktor Johansson och Viktor 
Fält) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 37 

6.5 Figurer 
 
Bild 1: Visionsbild och placering av nya resecentrumet. (http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/projekt/resecentrum-sodra-butange/) 
 
Bild 2: Spårens alternativa dragningar. (http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/projekt/resecentrum-sodra-butange/) 
 
Bild 3: Byggprocessen. 
 
Bild 4: Första modellen ovanifrån(vänster), Från sidan (höger). 
 
Bild 5: Första modellen  snett från sidan. 
 
Bild 6: Andra modellen ovanifrån. 
 
Bild 7 Andra modellen snett från sidan. 
 
Bild 8: Andra modellen snett ovanifrån. 
 
Bild 9: Andra modellen, hel modell. 
 
Bild 10: Tredje modellen snett ovanifrån, justerade spår. 
 
Bild 11: Tredje modellen från sidan.  
 
Bild 12: Sista  modellen från sidan.  
 
Bild 13: Sista modellen, justerade spår, korta sidan. 
 
Bild 14: Sista modellen, justerade spår, långa sidan. 
 
Bild 15: Kommunens alternativ, ytorna under spårplattformarna. 
 
Bild 16: Arkitektens alternativ, ytorna under spårplattformarna. 
 
Bild 17: Rättade spår korta sidan. 
 
Bild 18: Rättade spår långa sidan. 
 
Bild 19: Ovanpå plattformarna. 
 
Bild 20: Trapporna ned. 
 
Bild 21: Under spåren sydväst. 
 
Bild 22: Under spåren sydöst. 
 
Bild 23: Under spåren nordöst. 
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Bild 24: Modellen placerad i Butängen. 
 
Bild 25: Modellen placerad i Butängen, vy mot söder. 
 
Bild 26: Ovanpå plattformarna, vy mot spåren. 
 
Bild 27: Bilder från tidigare visualisering av Norrköpings resecentrum i kursen 
visualiseringsprojekt Linköpings universitet Campus Norrköping , Filip Hadad, Viktor 
Johansson och Viktor Fält.  


