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Sammanfattning 
Att kunna visa 3D bilder på internet har länge varit en utmaning. Den främsta 
begränsningen har varit tillgången till tillräcklig bandbredd hos Internetanvändarna. 
Idag har en växande del av Internetanvändarna bredband och det har också kommit 
allt bättre verktyg för att visa 3D bilder på internet.  
 
Det är trots detta mycket sällsynt med riktiga 3D visualiseringar på internet. Det som 
finns är oftast vanliga bilder av 3D visualiseringar, GIF1 animeringar, flashfilm2, 
panoramabilder3 och andra sätt att simulera 3D med. Det går också att använda olika 
webbprogrammeringsspråk för att simulera 3D. 
 
Uppgiften blev att skapa riktiga 3D objekt som kunde roteras och zoomas direkt när 
webbsidan öppnas med hjälp av vanlig html. Den metod som valdes för detta arbete 
var att exportera modellen i filformatet dwf. Med detta val var det bara att koppla 
modellen till den dwf läsare som behöver användas och modellen blev tillgänglig 
med vanlig html. 
 
Den slutsats som kan dras är att det nu är fullt möjligt att lägga 3d modeller på 
internet i marknadsföringssyfte. Är modellen mindre är det ingen skillnad mot en 
vanlig bild. Är modellen större blir det lite svårare om man inte har bredband men det 
är ändå fullt möjligt. 
 
Resultatet visar att 3d modeller är framtiden inte bara i filmvisning och presentationer 
utan för enkel användning på internet. 

                                                 
1 GIF är ett elektroniskt bildformat. 
2 Flash är ett program för att skapa animationer. 
3 En teknik som klistrar 2D foton i en cylinder. Genom att stå i cylindern och titta runt uppfattas det som lite 3D. 
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1. Inledning 
1.1. Bakgrund 
För att kunna se vad högskoleingenjörsutbildningen i byggnadsteknik med inriktning 
visualisering kan tänkas ge för arbete är det viktigt att göra ett examensarbete inom 
visualisering. Visualisering är en ny inriktning där årets byggnadsingenjörer är först ut och 
där arbetsmarknaden inte är helt tydlig. Idag används visualisering inom byggbranschen i 
första hand av arkitekter som ett komplement till de vanliga skisserna. 
 
Det är oftast vid de tillfällen då man förtätar befintlig bebyggelse som man gör någon form 
av visualisering och ofta i syfte att minska mängden överklaganden från kringboende. Man 
gör studier i hur solens skugga påverkar de kringboende, hur det påverkar miljön, om det är 
insynsskyddat eller inte och för att arkitekten, bygglovsnämnd, politiker och andra 
intressenter ska få en uppfattning av hur det kommer att se ut. Trots att det mesta 
visualiseringsarbetet sker i 3d så visas ändå bara 2d bilder i de olika situationerna. 
 
Efter detta inledande skede som nästan alltid är avslutat då förfrågningsunderlaget är klart 
upphör visualiseringen att fungera som verktyg. Byggvisualisering kan användas under hela 
byggprocessen och även utanför själva byggprocessen som t ex vid marknadsföring. Det 
har inte gjorts någon marknadsföringslösning för internet på ett helt bostadsområde i 3D 
utan det som finns på internet är vanliga 2D bilder. Oftast har det varit för att visa upp 
kompetens inom visualisering och någon enstaka gång för att visa lite av ett område. 
 
Arbetet med att modellera Viggebystrand hade redan påbörjats i en tidigare kurs innan detta 
examensarbete kom igång. Under arbetets gång har vi tvingats starta om vissa delar av 
arbetet t ex med terrängen flera gånger. Det var därför intressant att se om man kan skapa 
en komplett 3D modell som kan visa ett helt område på ett dynamiskt sätt i 
marknadsföringssyfte med en tillräcklig hög kvalité. 
 
Viggebystrand är ett projekt över ett bostadsområde utanför Söderköping som ska vara ett 
”mångfacetterat område med integritet och öppenhet kring ett marint värdemönster”. 
Projektet väntar på att få bygglov från Söderköpings kommun där det varit flera olika turer. 
Detta har berott på olika åsikter bland inblandade politiker som just nu när det är valår är 
ovilliga att fatta några beslut. Till saken hör att en av Söderköpings största arbetsgivare 
kommer att bli granne med Viggebystrand. För dem som granne är det viktigt att visa hur 
området faktiskt kommer att se ut för att få en positiv och saklig PR kring Viggebystrand. 
 
Att då ha en webbsida som på ett snyggt sätt visar området i 3d kan vara precis det som 
behövs för att stilla den oro som kan finnas och ge alla inblandade en opartisk bild. En 
fortsatt utveckling av projektet skulle förstås vara att tillföra kommunens och kringliggande 
arbetsgivares önskemål i 3d simuleringen. Modellen är förberedd för det men ingen 
modellering är ännu gjord. Den modelleringen är en visualiseringsuppgift som kräver en 
byggingenjör med inriktning visualisering där hänsyn kan tas både till de ingenjörsmässiga 
delarna såväl som de visuella delarna. 
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1.2. Syfte och frågeställning 
Syftet med examensarbete är att undersöka de sätt på vilket man kan marknadsföra ett 
projekt som Viggebystrand på internet. Denna typ av marknadsföring kräver små 
filstorlekar för att minimera nedladdningstiderna för webbsidan, vilket är svårt då 
visualisering normalt brukar innebära stora filer. Målsättningen är ändå att få med en 
översiktsplan i 3d och om det är motiverat ur användarsynpunkt även flera olika 
animationer på delar av området, på enstaka hus och från olika kameravinklar. Det ska 
finnas ett överskådligt och lättnavigerat bildmaterial för att man ska veta vad man laddar 
ner. Om det är möjligt ska översiktsplanen vara dynamisk precis som husen så att man kan 
interagera och göra olika val av t ex färg, fasadmaterial, storlek på hus, välja från vilken 
vinkel man vill se området eller huset mm. 
 
 På vilket eller vilka sätt kan man som byggnadsingenjör använda visualisering i 
marknadsföring på internet?  
 
I visualiseringsarbete kommer det att dyka upp problem med att hantera en fullskalemodell 
av området med alla hus, texturer, material mm. Här behöver en avvägning göras mellan 
det visuella värdet och komplexiteten av scenen med dess material, ljusberäkningar, 
skuggberäkningar mm för att få en kompromiss lämplig för internet vilket kommer att 
utredas. I arbetet kommer det också uppstå problem med lämpliga sätt att komprimera det 
visuella materialet så det lämpar sig för publicering på internet.  
 
Den dynamiska delen av webbplatsen görs normalt vid skapandet av webbsidan med PHP, 
ASP, JAVA, JavaScript eller kombinationer av dessa. Vår tanke är att skapa en dynamisk 
webbplats för det visuella materialet utan att det ska behövas programmering utöver ren 
html-kod. I detta examensarbete kommer det att undersökas hur den dynamiska delen kan 
läggas i den visuella presentationen för att på ett enklare sätt kunna användas på internet. 

1.3. Avgränsningar 
Avgränsningarna som kommer att göras är att arbetet inte kommer att ha med tekniska 
beräkningar som kan göras med hjälp av visualiseringsverktygen som t ex dimensionering 
av vatten, avlopp, värme, ventilation, el, konstruktion, måttsättning eller dylikt. I 
visualiseringsarbetet kommer vi att begränsa oss till 3ds Max4, ADT 20065 och Autodesk 
Viz 20076 eftersom det inte funnits möjlighet att använda VR4 Max7.  

                                                 
4 Autodesk programvara för visualisering av miljöer, människor mm används av spel och filmindustrin. 
5 Autodesk programvara för 3d ritningar med vissa visualiseringsmöjligheter. 
6 Autodesk programvara för visualisering av miljöer, nästan samma som 3ds max men utan människor. 
7 Programvara för att skapa 3d världar i realtid som man fritt kan röra sig i. 

Sidan 5



 

1.4. Metod 
3d visualiseringar kräver ett 3d visualiseringsverktyg och för det ändamålet har 3ds Max 7, 
Autodesk Viz 2007 och ADT2006 använts. Till webbprogrammeringen har vanlig html-
kod8 skrivits i kombination med CSS9 vilket inte kräver några extra hjälpmedel utan kan 
göras i vilken textredigerare som helst. VR4 Max kunde inte användas då programmet inte 
fanns tillgängligt på skolan eller hos handledaren. Den metod som valts är att modellera 
upp hela modellen i 3ds Max 7. För att göra det har de två andra programmen använts till 
de konverteringar som behövts. De konverteringar som gjorts är bearbetning av cadfiler och 
exportering av den färdig modellen till dwf format. 

1.5. Källor 
De källor som använts är hjälpguiden i programmet 3ds Max, hjälpguiden i Autodesk Viz 
2007, hjälpguiden i ADT2006 och det skriftliga och digitala material som vår kund, 
Torbjörn Lord på Conprodia10, tillhandahållit. Vi har även fått viss hjälp av vår handledare. 

1.6. Struktur 
Rapporten börjar med en inledande del som beskriver hur arbetet gått till och vilken 
bakgrund, syfte och frågeställningen är. Därefter beskrivs de avgränsningar som gjorts, 
vilken metod som valts med tillhörande källor. Rapporten fortsätter med en genomgång av 
det material arbetet baserats på. Därefter börjar rapportens huvuddel som beskriver den 
modellering som gjorts av byggnader och terräng inklusive vägar, trottoarer mm. 
Beskrivningen av modelleringen kompletteras med en genomgående beskrivning av 
texturering, ljussättning och rendering11. Rapportens huvuddel avslutas med en beskrivning 
av hur webbplatsen är konstruerad och sedan följer resultat och avslutande diskussion.  

1.7. Kontaktinformation 
Examinator: Lotta Lanne, LIU, Campus Norrköping, 
E-post: lotla@itn.liu.se, telefon 011-36 31 33 
Handledare: Michael Pääbo, PCG AB 
E-post: michael.paabo@pcgab.se, telefon: 013-10 05 00 
Företag: Torbjörn Lord, Lords Fastighetsförvaltning 
E-post: lord.torbjorn@telia.com, telefon 0121-246 24 
Christer Nannis, Kyrkvägen 1, 591 95 Motala 
E-post: christer@nannis.se, telefon: 0141-712 90 
Kimmo Kirvesniemi, Gamla Rådstugugatan 18, 602 24 Norrköping 
E-post: aemkei@msn.com, telefon: 0707-18 42 88 

                                                 
8 Det första och enklaste programmeringsspråket för att skapa webbsidor. 
9 Cascading Style Sheets är ett sätt att styra vilken design som html koden ska få. Skiljer utseende från innehåll. 
10 www.conprodia.se  
11 Se kapitlet om rendering. 
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2. Bearbetning av råmaterial 
2.1. Digitalt råmaterial 
Av det digitala råmaterialet har enbart en cad fil använts för att skapa själva terrängen med 
vägar, broar, bryggor, entrégångar och uppfarter mm. Det övriga digitala materialet bestod 
av ett antal olika Windows metafiler över de olika sektionerna av översiktsplanen. De 
importerades till ADT2006 och där kunde det konstateras att det inte gick att använda på 
något bra sätt. Inga byggnader, broar, bryggor, armatur eller dylikt fanns i digitalt format. 
Alla byggnader har därför skapats utifrån idéskisser från arkitekten och fått konstrueras från 
början. Det digitala råmaterialet har varit mycket begränsat vilket kan ses nedan i figurerna 
1, 2 och 3. 
 

 
Figur 1: Cadfil på del av den översiktsplan som användes i terrängmodelleringen. 

 
Figur 2: Detaljbild på översiktsplanen. 
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Figur 3: Sektioner i digitalt format. 

 

2.2. Övrigt råmaterial 
Det övriga råmaterialet har bestått av förberedande dokumentation inför skapandet av ett 
förfrågningsunderlag12. Det har varit pappersritningar, listor, beräkningar och 
sammanställningar av olika slag som beskriver området och den tänkta bebyggelsen.  

3. Modellering 
3.1. Byggnader 
Arbetet med att modellera husen började redan under en tidigare kurs där olika sätt att 
arbeta fram husen testades. De erfarenheterna var värdefulla och gjorde att arbetet med 
modelleringen av husen kunde börja om från början men med rätt nivå på detaljgraden av 
geometri. Det sparade en hel del tid och onödigt arbete och innebar en möjlighet att börja 
skapa från arkitektskisserna direkt och veta vilka delar av husen som var viktiga att få 
korrekta och vilka delar som man kunde fästa mindre vikt vid. Trots den kunskapen 
behövdes ytterligare ett antal små justeringar göras på modellerna innan resultatet höll den 
kvalité som önskades. 
 
Det problemet som fanns inför modelleringen av de olika husen var detsamma som i den 
tidigare kursen och det var att det i princip inte fanns någon klar bild av hur byggnaderna 
egentligen skulle se ut. Arkitekten har arbetat fram en hel del skissmaterial som 
översiktsplan med ett antal valda sektioner. Han har också arbetat fram en del fasadbilder, 
en perspektivbild av området och två idéskisser över tänkbara planlösningar. 
 
Vid den typ av modellering som görs manuellt med hjälp av penna och papper är det inte så 
knussligt om det inte stämmer riktigt måttmässigt eller om det finns skillnader mellan de 
olika skisserna, idén visas ändå tydligt. Vid modellering med hjälp av dator måste allt 
överensstämma exakt. Detta är nödvändigt eftersom det annars uppstår synliga defekter vid 
alla ställen där avvikelser förekommer. Detta innebar att alla avvikelser som upptäcktes 

                                                 
12 Förfrågningsunderlag är det material som byggherren lämnar ut för att entreprenörer ska kunna lämna anbud på 
entreprenaden som ska utföras. 
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mellan de olika skisserna fick åtgärdas på ett kreativ och fantasifullt sätt så att den 
ursprungliga idén arkitekten haft fortfarande fanns kvar. 
 
Andra problem som uppstått har varit att geometrin inte alltid varit självklart framgående av 
de skisser eller inte framgått av det befintliga materialet över huvudtaget. Med den kunskap 
kring detaljeringsgraden från tidigare arbeten fanns ändå behov av att bestämma vilka 
detaljer som skulle ges egen geometri och vad som skulle simuleras med hjälp av texturer. 
Det har varit ett omfattande arbete men det har också givit resultat därefter. Dessa problem 
har gett mycket nyttig och användbar erfarenhet för framtiden och har lösts genom ett trial 
and error13 förfarande. 
 
Det resultat som eftersträvats har varit att kunna visa en 3d modell som ligger någonstans 
mellan en arkitektskiss och verkligheten d v s den ska vara tillräckligt precis för att se ut 
som den tänkta verkligheten men det ska ändå framgå att det är en tänkt verklighet. Det kan 
enklast beskrivas med ett par exempelbilder vilka visas nedan. Det är inte helt enkelt att se 
skillnaderna mellan byggnaderna men det går ändå att avgöra att resultatet upplevs som 
bättre för varje förbättring som görs. De byggnaderna som det funnits mest material kring 
har också varit de som har högst detaljeringsgrad. 
 
Flera olika sätt att modellera byggnaderna har använts i modellen. De byggnader med flest 
detaljer har separata vägg-, tak-, dörr- och fönsterobjekt. Detta gör att man slipper göra om 
varje fönster för varje hus. Man skapar ett fönster som kopieras och länkas in i varje 
byggnad. Detta är mest intressant för de villor, rad- och kedjehus som är likadana. De 
övriga byggnaderna där det funnits begränsad mängd information har istället modellerats i 
form av en enkel box14. Denna box har sedan delats så att t ex framsidan har delats in i 
olika polygoner15 motsvarande dörrar och fönster. Varje sådan polygon kan sen ges olika 
material och om så önskas kan man förflytta polygonen i vertikalled så att väggen buktar ut 
eller sjunker in och ger upphov till t ex fönsterkarmar. Det går också att kombinera 
metoderna efter behov. 
 

 
Figur 4: Det här är en enkel modell med en modellerad sida och få detaljer. 

I figur 4 ovan, som visar ett hus av typ B, kan man se hur denna modell som bedömdes ha 
för låg detaljeringsgrad såg ut. Det är enbart en sida som är modellerad och det saknas 

                                                 
13 Trial and error är ett engelskt uttryck för att prova, testa och försöka tills det blir rätt, testa blir det fel gör det igen. 
14 Box är en låda ibland en kub, ibland en rektangulär låda. 
15 Polygon, alla objekt med yta är indelade i polygoner som kan vara trianglar eller kvadrater. 
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vindskivor, trappa och fönster på gavlarna. Skorsten är modellerad liksom karmar kring 
fönster och dörr. Taket och väggarna är släta ytor med olika texturer och material vilka 
beskrivs längre fram. I figur 5 nedan, som visar ett hus av typ C, kan man se hur en av de 
sista testmodellerna såg ut med den detaljeringsgrad som ansågs nödvändig för att få fram 
ett tillräckligt trovärdigt resultat. 
 

 
Figur 5: Den sista testmodellen innan den slutliga modellen bestämdes. 

 
I figur 6 nedan, som visar ett hus av typ D, kan man se hur den slutliga modellens 
detaljeringsgrad såg ut. Här är all den geometri som behövdes för ett trovärdigt resultat 
gjord och dessutom har modellen de material som är tänkta för hustypen. Innan geometrin 
för taket bestämdes testades om det var nödvändigt med takpannor som egen geometri eller 
om det räckte med en tillräckligt bra textur. För de flesta modeller räckte det med en textur 
vilket gav önskat resultat men för denna hustyp har istället en geometri använts för att 
skapa ribborna på taket tillsammans med ett enklare material. 
 

 
Figur 6: Den slutliga modellen med den detaljeringsgrad som gav önskat resultat. 

Denna slutliga modell har kompletterats med lite träd, gräsmatta, gång till huset, altan och 
har ett dagsljussystem16 aktiverat för att man ska få en uppfattning av hur huset kommer att 

                                                 
16 Dagsljussystem består i detta program av ett sky-objekt som simulerar himlens bakgrundsljus och ett sun-objekt som 
simulerar solen. Det är kopplat till platsens geografiska position för att enkelt kunna se hur solen står vid en viss 
tidpunkt. 
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se ut i den faktiska modellen och hur ljus och skuggor påverkar uppfattningen av huset. En 
viktig del i realismen är att faktiskt kunna se in i huset och se att det finns en insida.  

3.2. Markytan och vatten 
Att modellera mark har visat sig vara en utmaning om man bearbetar ett större område och 
det beror på det faktum att de terrängverktyg som finns inte är färdigutvecklade. Den 
terrängskapande funktionen ”Terrain” i 3ds Max 7 bygger terrängen utifrån de höjdkurvor 
som har matats in antingen via en kartfil eller som ritats på frihand utifrån en kartbild som 
lagts som bakgrund. Under ett tidigare projekt optimerades användningen av denna 
funktion vilket kan ses i figur 7 nedan. 
 

 
Figur 7: Den mest utvecklade terrängmodellen var inte tillräckligt bra. 

Det är lätt att se att de färger som finns för respektive höjd på åtskilliga platser skapar hack 
och defekter som är för många och för stora. Detta trots åtskilliga veckors arbete var det 
inte möjligt att med hjälp av höjdkurvor och denna ”terrain” funktion skapa en korrekt 
terrängmodell. Problemet är att funktionen ibland ignorerar enstaka delar av höjdkurvorna 
och ibland interpolerar mellan två eller flera höjdkurvor. Då felet är ologiskt och slumpartat 
gör det funktionen begränsad när man ska modellera ett större område med exakta krav på 
utseende och höjder. Lösningen av problemet har varit att använda det som modellen klarar 
och komplettera övriga delar manuellt. I princip betyder det att de huvudsakliga dragen på 
marken har skapats med ”terrain” funktionen och att den mesh17 som skapats sedan förtätats 
och förändrats där det behövts.  
 
En mesh består av en mängd trianglar vars hörnpunkter, segment och ytor alla kan 
manipuleras för sig. Det är också möjligt att dela en triangel i ytterligare tre trianglar. För 
att detta ska fungera behöver man ha skapat alla de objekt som ska samspela med marken. 
Till exempel vid en brygga visade den ursprungliga placering att vattnet inte nådde pelarna. 
Då marken sänktes så vattnet omgav bryggans pelare fick man också kontrollera att marken 
inte försvann på andra sida så brygga blev hängande i luften. Det finns också begränsningar 
till hur man kan flytta de olika elementen i meshen. Flyttar man t ex en hörnpunkt som 
ligger framför så den istället ligger bakom en närliggande hörnpunkt uppstår svarta 
skuggor.  
 
Modelleringen av vattnet visade sig vara relativt enkelt. Problemet var att det i detta fall 

                                                 
17 Mesh är ett engelskt ord för det triangelnät som bildar en synlig yta inom datorgrafiken. 
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fanns två olika typer av situationer då vatten behövdes. I det ena fallet, modelleringen av 
vattnet som fanns i kanalerna och i andra fallet, modellering av vattnet i poolen. I första 
läget användes ett enkelt foto av vatten men för att höja kvalitén skapades ett riktigare 
vattenmaterial som var delvis genomskinligt, som kunde bryta ljuset, och ge ytan ett 
vågmönster. Detta mer verkliga vatten skapades antingen som en yta med vattnets 
egenskaper eller som en vattenvolym som passade exakt i poolen. 
 
Modellen är egentligen en jättelik gräsmatta där fördjupningarna först fått en plan yta med 
ett sandmaterial och som sedan täckts av en plan yta med ett vattenmaterial, dessa båda ytor 
täcker gräsmattan som därför inte syns. Istället bildar de båda ytorna tillsammans botten 
och vattnet i kanalerna. 

3.3. Vägar, parkeringar, trottoarer, broar, bryggor, altaner mm 
Ovanpå den gräsmatta som nu täckte hela modellen med undantag av de vattentäckta 
delarna byggdes vägar, trottoar, broar, bryggor och altaner i form av olika typer av objekt 
som låg högre än gräsmattan och täckte den. Under arbetet med modellen användes olika 
typer av sätt att skapa de ytor och förhöjningar som behövdes för att ge vägar, 
trottoarkanter mm. De flesta vägarna, entréerna, uppfarterna och trottoarerna är skapade 
som plana ytor eftersom de små höjdskillnaderna som finns för vattenavrinning ändå inte 
kommer att synas.  
 
Det var i början osäkert hur stora och komplicerade figurer som kunde ges yta på en gång 
vilket gjorde att de första ytorna var relativt små. I slutet av modelleringen kunde hela östra 
landets18 trottoar och entréer ges yta som ett objekt istället för uppdelat i 10-12 delar som 
för västra landet19. Mer komplicerade delar har istället formats med hjälp av loftobjekt20. I 
denna modell gäller det enstaka vägar med anslutande trottoarer och trottoarkanter, vägar 
med dubbla grusgångar och trottoarer med högkant. Fördelen med loftobjekt i dessa fall är 
att det underlättar den kommande textureringen. Kravet är förstås att det inte är mer än ett 
mönstrat material. Den kontur som ska följa den tänkta linjen kan indelas och varje del kan 
ges en identitet så att man enkelt kan tilldela materialval.  
 
Det fungerar inte lika bra om man har flera mönstrade material eftersom man enbart kan 
ställa in mönstrets vertikala och horisontella upprepning för hela objektet. 

3.4. Växter, rabatter mm 
Rabatter, vilket i modellen är alla de tänkta planteringarna, har gjorts som loftobjekt för att 
få den välvda geometri som önskats. Det innebar inga större problem utom i de fall då en 
avfasning fanns i någon ände av rabatten. Utöver detta har ingen annan växtlighet än träd 
och enstaka häckar använts i modellen. Träd är i nödvändiga i modellen eftersom de tillför 
ett element av verklighetsanknytning. De har därför modellerats med grenar och löv med 
hjälp av programmets inbyggda träd. De kräver inget arbete utan man väljer enbart vilket 
träd man vill ha och placerar ut det. Därefter kan man ställa in olika parametrar som höjd 
mm. Det finns dock ett begränsat antal träd att välja på och det är viktigt att tänka på att de 
gör hela modellen mycket långsam eftersom de tillför en mycket stor mängd ytor. 
 
I modellen ökar antalet ytor med ca 5 miljoner vilket är en mycket stor mängd då modellen 

                                                 
18 Östra landet är den högra delen av området som inte är en halvö i figur 7. 
19 Västra landet är den vänstra delen av området som inte är en halvö i figur 7. 
20 Loftobjekt skapas genom att man t ex låter en cirkel följa en linje vilket ger en cylinder. 
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i övrigt innehåller drygt 1 miljon ytor. De häckar som använts i modellen är loftobjekt för 
att få en hyfsat enkel geometri och istället har extra tid lagts på att skapa ett material som är 
tillräckligt trovärdigt på håll.  

3.5. Byggnadskonstruktion, exempel 
Arbetet med att konstruera byggnaderna har skett i flera olika steg och för att ge en djupare 
förståelse kommer arbetet att beskrivas i fyra illustrerade steg. 

3.5.1. Det första steget 

I det första steget av konstruktionen skapar man de block som representerar byggnadens 
volym d v s huskropp och tak. För att göra det enklare att se hur modelleringen går till är de 
flesta bilderna gjorda av den trådstruktur som binder ihop ytorna med varandra. De bildar 
en enkel form av mesh. Ytorna kan enkelt göras synliga vilket kommer att visas på några 
bilder nedan. Byggnadens volym bestående av huskropp och tak visas i figur 8 här nedan. 
För att inte missa vilket som är fram eller bak på huset så har en boll lagts på framsidan. 

 
Figur 8: Startvolym för byggnaden bestående av huskropp och tak. 

 

3.5.2. Det andra steget 

I det andra steget konstrueras de större enheter som hör till byggnaden. Det kan till exempel 
vara trapphus och balkonger. Dessa justeras därefter in på sin plats invid byggnaden. För att 
förenkla textureringen börjar man nu att koppla ihop de olika boxarna till en större enhet 
som sen omvandlas till en mesh. Genom att ge de olika polygonerna i meshen en 
materialidentitet är det sedan lätt att skapa ett material bestående av det önskade antalet 
undermaterial. I figur 9 kan man se den byggnaden med balkonger. 
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Figur 9: Perspektivbild av trådmodell från framsidan med balkonger. 

 

3.5.3. Det tredje steget 

I detta steg påbörjas modelleringen av själva huskroppen. Det behövs fönster på rätt ställen 
och möjlighet att ge fasaden olika material. Det kan göras på olika sätt men för att spara tid 
har vi valt att ta hål i huskroppen där fönstren ska vara och sedan kopiera och klistra in 
färdig fönsterobjekt som konstruerats. För att kunna bestämma färg på vissa fält på 
huskroppen behöver meshen förfinas vilket kan göras på flera olika sätt. I denna byggnad 
har huskroppen skurits rakt igenom vilket ses som parallella streck på ovansidan på tre 
sidor. De ger fälten under de små fönstren som begränsas av de skurna linjerna och hålen 
för fönstren vilket ses i figur 10 och 11. 

 
Figur 10: Perspektivbild av trådmodell med hål tagna för fönster. 
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Figur 11: Perspektivbild av trådmodell med hål tagna för fönster med ytorna synliga. 

 

3.5.4. Det fjärde steget 

I detta fjärde och sista steg sätter man in fönstren. Det är tid för ihopkoppling av alla delar 
som fortfarande är separata. Delarna som är separata är objekt som skymmer och försvårare 
installation av fönster och dörrar mm. Men när alla delar är på plats och ihopkopplade så är 
det äntligen dags för lite material och en sista rendering för att se slutresultatet. Det sista 
stegets delar visas i figurerna 12, 13, 14 och 15. 
 

 
Figur 12: Perspektivbild av trådmodell med alla fönster på plats fast utan balkonger. 
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Figur 13: Perspektivbild av byggnad med fönster och balkong. 

 
Figur 14: Perspektivbild av komplett modell utan material. 

 
Figur 15: Perspektivbild av färdiga byggnaden med material. 
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4. Texturering 
4.1. Byggnader 
Texturering av byggnader har inneburit en hel del problem eftersom det är omöjligt att 
faktiskt veta vilken färg det egentligen är. Det som varit viktigast är att efterlikna det som 
skisserna föreställer, nämligen antingen puts, vilket syns i figur 16 nedan, eller trä, vilket 
syns i figur 17 nedan. 
 
Det mest intressanta är att det material som bäst efterliknar puts på de avstånd som 
modellen kommer att visas i är ett textilmaterial. Det har bearbetats i Photoshop för att 
färgen ska stämma bättre överens. 
 

 
Figur 16: Den valda texturen för puts. 

 
Figur 17: Den valda texturen för träpanelen. 

Träpanelen har också bearbetats i Photoshop för att få den struktur som bäst motsvarade det 
som framgick av arkitektens skisser. Även här har utgångsmaterialet varit ett befintligt 
material i 3ds max 7. Material hanteras på lite olika sätt i 3ds max 7 beroende på hur de ska 
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se ut och på vilket sätt man väljer att skapa bilderna21. I denna modell har i första hand de 
medföljande byggmaterialen22 använts. I vissa fall har dessa anpassats för att passa de 
behov som funnits enligt tidigare beskrivning. 
 
Det finns också möjlighet att konstruera material från början själv och det finns ett mycket 
stort antal parametrar att använda bland annat för materialets färg, mönster, reflektion, 
refraktion23, opacitet24 och ytstruktur25. Ytstruktur kan förkomma i olika former både 
sådana som påverkar geometrin och de som inte gör det utan som simulerar förändringen av 
geometrin. De material som skapats är i första hand av enklare typ och har använts till 
häckar, träytor och de glasytor som inte kommer att ses på nära håll 

4.2. Markytan med objekt som vägar, trottoarer, vatten, bryggor mm 
Textureringen av marken har inte inneburit några problem utan har enbart krävt en hel del 
eftertanke och experimenterande. Eftersom marken har ett gräsmaterial har det varit viktigt 
att materialet ser verklighetstroget ut på tillräckligt nära håll. På avstånd ser man ändå inte 
enskilda grässtrån, det blir bara en grön färg. Vattnet har inte inneburit några problem heller 
annat än själva skapandet. 
 
Trottoarer har haft ett plattmönster av 400*400 mm plattor vilket på en 1200 mm bred 
trottoar innebär tre plattor i bredd vilket varit det viktigaste att få till. Mönstrade material 
som plattor innebär att varje objekt måste få en egen inställning över hur mönstret ska 
anpassas till objektets storlek. Ett annat problem är att den UVW-mapp26 som används inte 
kan modifieras hur som helst. Det är inte möjligt att låta ett objekt bestående av båda 
rektangulära och böjda ytor ha ett naturligt mönster som i verkligheten utan det får samma 
mönster. 
 
I verkligheten låter man plattorna följa trottoarlinjen men UVW-mappningen som läggs på 
klarar inte det utan låter trottoarlinjen skära plattorna som de ligger. Enklast är att tänka att 
allt är en stor fyrkantig yta som mönstersätts på önskat sätt. Därefter täcks ytan så enbart 
det man vill se blir synligt. Det är inte heller möjligt att styra exakt hur mönstret ska börja 
vilket ibland syns då två olika trottoarer möts. För att få en korrekt och enhetlig mönstring 
skulle alla trottoarer skapas i ett objekt med en egen mappning. 
 
Har man väl tänkt igenom hur man vill att det ska se ut och kan man acceptera att det ser ut 
så är det enbart att UVW-mappa objekten. Det är dock tidsödande eftersom man måste testa 
att mönstret ser ut som man tänkt sig inte bara på det enskilda objektet utan också hur det 
samspelar med övriga objekt. Det blir lite konstigt om inte plattorna för uppfarten som är av 
en mindre typ inte är mindre än trottoarplattorna. Det kan krävas åtskilliga test innan man 
har ett resultat man är nöjd med. Testen består helt enkelt i att rendera en bild och se om 
resultatet är bra. Om inte så får man prova med nya inställningar och rendera ytterligare en 
bild. Detta gör arbetet tidsödande men resultatet blir bra. 

                                                 
21 Se kapitlet för rendering. 
22 Architectural maps 
23 Brytningsindex d v s på vilket sätt ljus bryts i materialet. 
24 Hur pass genomskinligt materialet är, allt från helt genomskinligt till helt ogenomskinligt. 
25 I programmet benämns detta med maps vilket även gäller mönstren. 
26 UVW-mapp är det sätt på vilket mönstrets koordinatsystem UVW knyts modellens koordinatsystem XYZ. 
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5. Ljussättning 
5.1. Dagsljus 
Ljussättning för dagsljus kan i 3ds max 7 göras på flera olika sätt, dels med lampor som 
imiterar solljus och bakgrundsljus men också med objekt som ska simulera sol och himmel 
på ett mer korrekt sätt. Sol och himmel kan dessutom kopplas ihop i ett dagsljussystem för 
att enkelt kunna animera solens färd över himlen vid en given geografisk plats. I modellen 
fungerade detta alldeles utmärkt i början då en enklare renderingsmotor27 användes som på 
ett enklare sätt skapar skuggor och ljus. Resultatet är inte så verklighetstroget men blir 
hyfsat snyggt och går snabbt. 
 
Efter att arbetet med modellen kom in i slutfasen och då de flesta material blivit klara byttes 
till den renderingsmotor som eftersträvades och då uppstod ett flertal problem. I flera 
veckor testades olika sätt att justera för de fel som uppstod. Som syns i figur 18 uppstod det 
ett oförklarligt fel i ljussättningen. Solen lyser bara som små fläckar på vissa tak och solen 
funkar ju bevisligen inte så. 
 

 
Figur 18: Den här testbilden är med ett dagsljussystem. 

 
Figur 19: Här är en tydligare bild på hur solljuset lyser upp modellen. 

                                                 
27 Se kapitlet om rendering. 
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I figur 19, ovan, syns lite tydligare hur fläckvis solen lyser. Till en början var det 
obegripligt och det var efter mycket experimenterande och med tips från handledaren som 
gåtan fick sin lösning. Modellen är helt enkelt för stor för de normala inställningarna som 
finns för solen, himlen och i dagsljussystemet. Det skickas ut för lite strålar och alldeles för 
glest mellan de strålar som skickas ut i modellen. Det kan lösas på två olika sätt. Det ena 
sättet är att öka antalet strålar och dess täthet men då ljus är en logaritmisk funktion kräver 
det väldigt höga värden och mycket experimenterande för att ge ett bra resultat. 
 
Det andra sättet är förstås att krympa modellen. I första läget krymptes modellen till skala 
1:10 vilket fortfarande var i största laget. I ett andra försökt krymptes modellen till skala 
1:100 vilket genast gav ett bättre resultat. Nu skulle inställningarna bara behöva finjusteras 
för att ge önskat resultat. Och resultatet blev också mycket bra men tyvärr visade sig det 
innebära andra problem. Tyvärr så gick inte loft objekten att skala. De deformerades och 
flyttade omkring i scenen. Att skapa alla på nytt i den krympta scenen hade helt enkelt tagit 
för lång tid. Så en återgång till modellen i skala 1:1 blev nödvändig. Efter en hel del 
experimenterande fick vi följande resultat vilket kan ses i figur 20 nedan. Bilden tog över 
10 timmar att rendera. De finns fortfarande små defekter men de är enkelt att ordna. 
 

 
Figur 20: Här är en tydligare bild på hur solljuset lyser upp modellen. 

5.2. Nattljus 
När modellen fortfarande var i skala 1:1 såg nattljuset också konstigt ut. De lyste 
visserligen men vattnet blev vitt. Det kunde förklaras med att solen fortfarande lyste fast 
underifrån och när den väl släcktes så blev bilderna bättre men vattnet var fortfarande ljust. 
Lamporna i scenen28 är klonade från två ursprungliga. För att göra det enkelt att ställa in har 
ljus och armatur satts ihop med en funktion som kallas ”assembly” vilket ger dig möjlighet 
att gå tillbaka och justera ljuset inställningar.  
 
Det går då att styra alla likadana lampors inställning med hjälp av ett övergripande 
ljusobjekt. För att skapa de lamporna som behövs klonas de ut och är i programmet 
fortfarande bara en lampa men i många kopior. Det uppstod vissa problem i att koppla ihop 
allt så det fungerade som tänkt. Men med en del experimenterande, läsande av instruktioner 
och testande så fungerade det bra. Fortfarande gav det ett konstigt ljust vatten. Vilket kan 

                                                 
28 Scen är ett begrepp som beskriver det man modellerar i maxen. Det kan vara vad som helst och bestå av en eller flera 
objekt. 
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ses i figur 21, nedan.  
 

  
Figur 21: Första testbilden av belysningen nattetid blev lite förvånande. 

Det ljusa vattnet fanns trots att inga andra ljus fanns i scenen mer än de ovan jord. 
Problemet bestod i vattenmaterialet till viss del var självlysande vilket skapar ett trovärdigt 
vatten i dagsljus. Det valda vattenmaterialet var inte möjligt att ha på natten. Istället fick vi 
arbeta med dubbla filer. En för natt och en för dag. I filen för natt byttes vattenmaterialet ut 
mot ett enklare vatten som gav ett mycket bättre resultat. 
 
Problemet som nu återstod var att finna rätt ljusstyrka på lamporna för att det skulle fungera 
i modellen. Efter ett tiotal försök med olika ljusstyrkor hittades den rätta nivå och resultatet 
blev lyckat vilket kan ses i figur 22, nedan. 
 

 
Figur 22: Nattrendering med det nya vattnet. 

Sidan 21



 

6. Rendering29 
6.1. Scanline 
I det inledande arbetet med modellen har vi använt den enklare renderingsmotorn scanline. 
En renderingsmotor är egentligen ett program som utifrån vissa matematiska algoritmer 
skapar de bilder som är resultatet av en visualisering. Scanline renderaren arbetar efter 
enklare algoritmer vilket gör renderingen snabb men resultatet blir inte så verklighetstroget. 
Det fungerar dock bra under det inledande skedet och för bilder som inte kräver ett allt för 
verklighetstroget resultat.  
 
Algoritmerna bestämmer hur ljuset ska uppföra sig och hur skuggor ska skapas. Scanline 
kan kombineras med andra lite mer exakta ljusberäkningar med olika typer av 
skuggberäkningsalgoritmer för att få lite bättre resultat på ljus och skuggor. Det kan i 
många fall vara tillräckligt.  

6.2. Mental Ray 
Mental Ray är en mer avancerad renderingsmotor som kan skapa riktigt bra ljus och 
skuggor. Det är dock mycket svårare att ställa in alla parametrar och det gör också att 
renderingstiderna blir längre, ibland mycket längre. Vill man ha ett verklighetstroget ljus 
och skuggor, vilket var nödvändigt för att ge realism åt den modell som inte var fullt 
verklighetstrogen, är mental ray ett måste. En erfarenhet man kan dra av det arbetet som 
gjorts är att det vid större modeller som omfattar fler än 2-3 hus och mer än 1000 m2 är att 
arbeta i skala 1:10 eller 1:100 direkt för att slippa omfattande arbete med ljussättningen. 

6.3. Filmer och bilder 
Eftersom modellen är så stor och beräkningarna för ljuset så krävande för att få bästa 
resultat har Mental Ray och mental ray material enbart används till de stillbilder som 
behövts. Omfattande tester har genomförts med modellen men för att åstadkomma film 
behöver modellen göras om helt så att enbart enkla material används och krympas. Man 
måste också ta bort de flesta reflektions- och refraktionsmapparna eftersom de är så 
beräkningskrävande även i den enklare renderingsmotorn. Det hade dock resulterat i att 
modellen inte såg något vidare ut. Därför har inget filmmaterial gjorts. Det hade kanske 
varit möjligt med hjälp av nätverksrendering med ett större antal datorer. Den resursen har 
inte funnits tillgänglig. 

7. Webbapplikationen 
7.1. Utformning 
Utformningen av webblösningen är relativt enkel men med en mer professionell design. 
Den ska vara attraherande och på ett enkelt sätt visa upp Viggebystrand som område. Det 
ska vara möjligt att titta på olika hustyper och på själva området. Det ska vara enkelt att 
navigera och man ska snabbt och enkelt få en visuell uppfattning av området och de 
byggnader som ska finnas i området. Utformningen ska också göra det enkelt att få svar på 
de eventuella frågor man kan ha om området och locka kunder att ta reda på mer eller helst 
anmäla sitt intresse för en bostad i området eller för att bedriva verksamhet där. 
 

                                                 
29 Rendering är ett annat ord för att skapa en bild utifrån den geometri, det ljus och skuggor som finns i en modell. 
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Webbsidan är skriven med vanlig html-kod och utseendet styrs av CSS. Tanken har hela 
tiden varit att webbsidan ska vara enkel och att arbetet i första hand fokuserats på en 
lämplig 3d modell. Det har också varit viktigt att sidan motsvarar det som tänkta besökare 
kan tycka är viktigt vilket är anledningen till att det enbart finns en 3d modell. Många små 
3d modeller på t ex byggnader är egentligen inte viktigt för en presumtiv kund då det kan 
ge en felaktig bild av byggnad eftersom så mycket inte är riktigt bestämt än. En vanlig bild 
ger bättre information eftersom den inte uppfattas som ett färdigt, slutligt resultat. 

7.2. Innehåll 
Innehållet ska med relativt enkla medel ge en visuell upplevelse av området. Det betyder i 
dagsläget att det kommer att innehålla en hel del vanliga bilder på byggnader och på 
området. Sidan ska fortfarande innehålla den bakgrundsinformation och 
företagspresentation som kunden önskar. Innehållet ska dock utökas med fler och bättre 
visuella hjälpmedel. På webbsidan kommer det att finnas ett utökat antal bilder över 
området och möjlighet att välja om man vill ladda ner en 3d modell över Viggebystrand. 3d 
modellen visas som en vanlig bild för att inte göra sidan långsam. Om man sedan tycker att 
den internetanslutning man har är tillräckligt snabb kan man välja att ladda ner 3d modellen 
vilket också automatiskt laddar den läsare som är nödvändig. 
 
Det har nämligen visat sig att de metoder för 3d visning som finns på nätet kräver någon 
form av läsare. De övriga formerna av 3d visning är i form av olika panoramabilder och 
360graders bildvisning vilket inte är äkta 3d utan en simulering av 3d med hjälp av 2d 
bilder. Den metod som vi har valt är att lägga ut 3d modellen som en dwf fil. Det kräver en 
dwf läsare som inte är så stor och som ger en mycket stor flexibilitet att både zooma och 
rotera 3d modellen. Då vår modell är ganska stor blir filen också ganska stor men ändå inte 
större än att det är intressant nog att ladda hem. 

7.3. Dynamiken 
Den dynamik som finns på sidan är i första hand fokuserad på den 3d modell som finns och 
där den dynamiken åstadkoms av dwf läsaren. På så sätt är det inget som kräver någon 
större kunskap. I läsaren finns enkla och tydliga symboler för zoom (förstoringsglas), 
rotering (en glob med pilar runt) osv. De test vi har gjort visar att sidan laddar så snabbt att 
det enbart är internetanvändare med modem som kommer att uppfatta sidan som lite 
långsam i början då den laddar ner sidan. När internetanvändarna kommer till 3d modeller 
visas först en bild och de har sedan valet om de vill ladda modellen eller inte. Väljer de att 
ladda 3d modellen laddas också läsaren automatiskt. 

8. Resultat 
Resultatet av visualiseringen är att det finns en färdig webblösning som kunden kan 
använda sig av. Den visualisering av Viggebystrand som finns ger än god bild över hur 
området kommer att se ut. Visualisering finns i form av en äkta 3d modell. Det kräver i och 
för sig en speciell läsare men den är inte stor och laddas automatiskt när kunden väljer att 
ladda 3d modellen. Webbsidan har gjorts kundvänlig och har bara en 3d modell som visar 
kunden det som är viktigast nämligen hur själva området ser ut. Webbsidan har också 
uppdaterats med en mängd nya bilder över området. 3d modellen av Viggebystrand är 
förberedd för att kunna hantera de industribyggnaderna som är granne till området för att 
underlätta framtida diskussioner med kommunen. 
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9. Avslutande diskussion 
För att ett examensarbete ska fungera bra krävs att man utöver handledare och examinator 
också har en rimlig tillgång på de program och datorer som krävs för att utföra det arbete 
som behövs. Det har för byggnadsingenjörerna funnits mycket begränsat med program och 
därmed datorer att arbeta vid vilket resulterat i att mycket arbete fått utföras på egen hand 
på egna datorer vilket gjort arbetet onödigt svårt och krångligt och tagit onödig tid. Det 
måste förändras snarast.  
 
Trots detta har arbetet flutit bra då båda haft en gemensam syn på slutresultatet och vad 
som skulle åstadkommas. Båda har skaffat den nödvändiga programvaran och lagt mycket 
tid och energi på att bli så kunnig som möjligt. Med täta kontakter via chat, sms och besök 
hos varandra har arbetet ändå kunnat slutföras på det sätt som önskats. Vissa problem med 
ljussättning har löst efter hjälp från handledare. Konstruktiva diskussioner har hela tiden 
förts så fort frågetecken kring arbetet uppstått. Tack vare detta har arbetet fått ett mycket 
lyckat resultat. 
 
Just nu befinner sig den svenska visualiseringen i startgroparna och det finns många sätt att 
lösa visualiseringsuppgifter. Det är många företag som verkar vara på gång med egna 
visualiserare och det finns många olika program att använda sig av för att lösa uppgifterna. 
Vilket val som än görs på företagen så behöver byggingenjörsutbildningen börja med 
datorbaserad visualisering så snabbt som möjligt så att man hinner skaffa tillräcklig 
erfarenhet av de olika sätt man kan lösa visualiseringsuppgifter på. 
 
Den webbsida som skapats är banbrytande när det gäller att på ett enkelt sätt göra 3d 
visualisering till ett verktyg i marknadsföringen på internet. 
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