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Sammanfattning  

Sanningen är att en bild säger mer än tusen ord, vilket vi idag märker allt mer i 
samhället genom bland annat att byggprojekt presenteras med övertygande 
visualiseringar, eftersom det skapar mer förståelse för vad som är projektets slutliga 
mål.   

Då jag gick byggvisualisering som inriktning på byggteknikprogrammet var det detta 
jag ville arbeta med i mitt examensarbete. Mitt uppdrag fick jag av en privatperson som 
har en obebyggd tomt på fritidsområdet Kvegerö, som ligger cirka 3 mil norr om 
Nyköping. Ägaren ville ha en bild över hur hans tomt med fritidshus och garage skulle 
kunna se ut.   

Med hjälp av befintliga ritningar och foton på byggnader och terräng kunde 
modellerna skapas i det 3-dimesionella ritprogrammet 3D Studio Max och för att få 
slutresultatet så verkligt som möjligt användes verkliga bilder som material.   

Denna rapport baseras inte på en frågeställning utan det är min kunskap som står till 
grund. Resultatet är därför stillbilder som visar terrängen, fritidshuset och garaget 
exteriört.           
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1 Inledning  

1.1  Bakgrund   

Idag krävs det allt mer övertygande visualiseringar och presentationer av byggprojekt 
med visualiseringsverktyg och animeringar i 3d har blivit mer eftertraktat. 
Visualiseringen ger en tydlig och verklighetstrogen bild över hur verkligheten skulle 
kunna se ut innan den finns.   

Rapporten är inte byggd på en frågeställning eftersom det är den inhämtade 
kunskapen och erfarenheten som ska vara grunden.   

1.2  Syfte  

Detta projekt ska ge praktisk erfarenhet av att göra en övertygande visualisering av ett 
nytt fritidshus som ska byggas på Mörtsjötorp 2:58, Sillekrog. Idag finns det ingen 
bebyggelse på tomten och ägaren vill ha en bild över hur det skulle kunna se ut.   

1.3  Metod och källor  

Största delen av den information som används i denna rapport är hämtad från 
Nyköpings kommuns hemsida (www.nykoping.se). Information om Kvegerö 
fritidsområde har hämtats från en mapp som ägaren har fått hemskickad av områdets 
förening.  

Ritprogrammet som använts är 3d studio max, vilket är ett 3-dimensionellt 
vektorbaserat animationsprogram.   

1.4  Struktur  

Rapporten behandlar bestämmelserna för hur man får bygga i Nyköpings kommun, 
information om Kvegerö och arbetets gång.   

Eftersom rapporten bland annat bygger på inhämtad kunskap kommer den att 
innehålla bilder som visar tomtens och fritidshusets olika skeden i modelleringsfasen.    



 
2 Bo och bygga i Nyköping  

2.1   Historia Kvegerö Fritidsområde  

Cirka 3 mil norr om Nyköping, vid rastplatsen Sillekrog, ligger Kvegerö fritidsområde.   
År 1979 upprättades ett förslag till byggnadsplan för Kvegerö och ett år senare godtogs 
denna plan av kommunfullmäktige i Nyköping. Planen omfattar en areal av 178 ha 
(1 780 000 m2) varav 35,5 ha är uppdelad i tomter och resterande areal utgör 
gemensamhetsägda naturområden. Det finns 156 tomter, varav 6 är av befintlig 
bebyggelse. Inom och intill Kvegerö finns det 3 sjöar, där den största, Kvarnsjön, är en 
källsjö med anlagd badstrand.     

Kvegerö Fritidsområde Samfällighetsförening registrerades i mars 1994, då det 
genomfördes en anläggningsförrättning för vägar, grönområde, vattenledningssystem 
och avloppsanläggning som skulle förvaltas av en styrelse.    

    

Figur 1: Flygfoto hämtad från eniro   

2.2  Bygglov och byggbestämmelser  

För att bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar krävs ett skriftligt tillstånd, ett så 
kallat bygglov, som ges av kommunen. För att få bygglov måste vissa förutsättningar 
vara uppfyllda. Dessa villkor framgår av reglerna i plan- och bygglagen samt i 
detaljplanen som gäller för området.   

Utifrån enskilda, grannars och allmänna intressen prövar bygg- och tekniknämnden 
om det som ska byggas är lämpligt. Det är lagar som bland annat plan- och bygglagen, 
och detaljplaner som styr byggandet i Nyköpings kommun.     



 
2.3  Detaljplan  

Detaljplanen omfattar bestämmelser om exempelvis var man får bygga, 
byggnadshöjder, utformning med mera. Hösten 2008 antogs nya bestämmelser gällande 
bland annat byggarean. För Kvegerö gäller numera dessa planbestämmelser: 

 
Huvudbyggnaden ska byggas fristående 

 

På tomten får det byggas en huvudbyggnad och max två komplementbyggnader 

 

Huvudbyggnadens byggarea får inte överskrida 120 m2 och 60m2 för 
komplementbyggnadernas sammanlagda area.  

 

Vind får inte inredas, då endast en våning tillåts att bygga 

 

Huvudbyggnadens byggnadshöjd får inte överstiga 4 meter respektive 3 meter för 
komplementbyggnader.  

 

Minst 14 grader takvinkel och max 33 grader på byggnad över 70 m2.  

 

Max 8 meters byggnadsbredd 

 

Källare får byggas där terrängen tillåter det    

 

         

Figur 2: Detaljplan över Kvegerö där den blåa markeringen  
                               visar tomtens placering.    



 
2.4  Tomtbeskrivning   

Tomtens storlek är 2340 kvm och utgörs av kuperad, barrskogsbevuxen skogsmark. På 
ena sidan löper en brandväg ner till en åker och granntomten tillhör även den 
tomtägaren. Tomten ligger i soligt läge.  

  

Figur 3: Tomtgräns    

           

    

Figur 4: Brandvägen som går ner mot ängen. Figur 5: Bild tagen från Grävlingsvägen   

            

    

Figur 6: Bild mot brandvägen  Figur 7: Bild mot granntomten 



 
2.5 Val av fritidshus och garage  

Tomtägaren ville ha en huvudbyggnad efter den nya byggstorleken. Tillsammans satte 
vi oss ner för att titta bland olika hustillverkare och då ägaren tidigare haft att göra med 
Borohus, startade vi med deras katalog. Där fastnade han för 1-plans huset Blåsippan 
105. Huset har en byggarea på 104,7 m2 och en bredd på 7,77 m vilket är inom 
marginalen över planbestämmelserna för området.   

  

Figur 8: Blåsippan 105, Fasadritning       

Det tomtägaren ville ändra på var 
verandastorleken, som skulle 
sträcka sig över hela husets baksida, 
och fasaden som skulle bestå av 
stående panel istället för liggande.         

Figur 9: Blåsippan 105, planritning    

Ett garage på tomten var en självklarhet för 
ägaren. Garaget skulle ha gott med 
utrymme, men främst passa in i miljön. Det 
blev därför garaget Björkenäs, som har 
plats för två bilar som fick stå modell       

            
        Figur 10: Björkenäs garage 



 
3 Modellering  

Programmet som har använts till detta examensarbete är 3d studio max och ägs av 
företaget Autodesk. Detta tre tredimensionella, vektorbaserade animationsprogram är ett 
av de mest använda 3D-animationsprogrammen idag. Från början utvecklades 
programmet av Kinetix, som slogs ihop med Discreet, som i sin tur blev en del av 
Autodesk. Exempel på filmer som producerats med 3ds max är Armageddon, Ice Age 
och King Kong (2005).   

Eftersom resultatet endast skulle motsvara det exteriöra delades modelleringen upp i 
mindre delar för att förenkla arbetet. Arbetet började med modellering av huset följt av 
garaget och sist terrängen.    

Modelleringsplan:   

Hus och garage 

 

Husgrund och ytterväggar 

 

Takpannor  

Terräng 

 

Vegetation  

Övrigt 

 

Utemöbler och altan 

 

Takavvattning  

3.1  Hus och garage  

Som utgång för husmodellen användes ritningarna och bilderna på fritidshuset, som 
även gav en bra bild över hur huset skulle se ut. Då måtten på ritningen endast stämde i 
x- och y-led fick väggarna standardhöjden 2,4 m, dörrarna 2,10 m och fönstren 1,2 m.  

Upplägget för all modellering följde etapperna vid ett vanligt husbygge, dvs. jag 
började med grunden och jobbade mig uppåt. Först ut var modelleringen av grunden och 
ytterväggarna.   

Modellering av väggar kan göras på olika sätt där ett sätt går ut på att skapa boxar 
som sätts ihop med snap-funktionen. Ett annat sätt, och som även användes i detta 
projekt, är hjälpverktyget wall , där väggens vertex1, segment2 och profil kan 
redigeras. När två väggar skapas och möts i ett hörn avlägsnar 3ds max dubbletter av 
geometrin. Jag använde mig av denna metod eftersom det är ett snabbt och enkelt sätt.   

För att få rätt area på huset användes koordinathjälpen (bild 12) där jag utgick från 
att ett hörn låg i origo och därefter knappade in de andra hörnens x- och y-koordinater. 
Burspråken gjordes av tubes3 vars storlek anpassades efter avstånden mellan de raka 
väggarna.       

                                                

 

1 Vertex = ett hörn i en polygon. Se även bild 13  
2 Segment = Objektet delas upp i mindre delar.  
3 Tubes = Cylindrar med hål i.  



 

             

   

Figur 11: Vägguppbyggnad Figur 12: Wallverktyget,  
där koordinaterna skrivs in   

Taket gjordes av en box, men för att få till lutningen ökades segmenten på boxen. Boxen 
konverterades sedan till en editable mesh4 (bild 13) för att kunna markera 
mittenpunkterna och därefter var det bara att dra upp mittpunkterna till önskad takhöjd. 
Burspråkstaken modellerades på samma sätt.       

       Figur 14: Takuppbyggnad, där mittpunkterna markerats.        

Figur 13: Vertex innebär att modellen omvandlas   
till ett polygonnät, som hålls samman av punkter.   
För att forma nätet dras punkterna i olika riktningar  

                                                

 

4 Editable mesh innebär att man gör sitt objekt omformbart.   



   
För att få öppningar i väggarna för dörrar och fönster finns det ett hjälpverktyg i 3ds 
Max som fixar det automatiskt. Fördelen med denna metod är att dörren/fönstret länkas 
ihop med väggen och om väggen flyttas, skalas om eller roteras följer dörren/fönstret 
med. I detta projekt användes istället verktyget boolean, en metod vars syfte är att skapa 
en ny form genom att kombinera eller subtrahera objekt från varandra. Eftersom jag 
ville att boxarna i figur 15 skulle försvinna och kvar skulle hål för fönster och dörrar 
vara användes grundinställningen move i den booleska operationen.    

        
Figur 15: Objekt som skjutits in väggarna, därefter   
användes boolean.     

  

Figur 16: Resultatet efter boolean   

Fasaden var den del av modelleringen som tog mest tid. Det enklast sättet tyckte jag var 
att rita två boxar med storlekarna 22x120 mm och 22x175mm, som motsvarade en inre 
respektive yttre bräda. Dessa boxar kopierades sedan tills de omgav hela huset.   

För att brädorna skulle passa takets lutning användes boolean igen, fast med 
inställningen copy eftersom taket skulle vara kvar och bräddelen ovanför taket skulle 
bort (bild 17). Detta tog många timmar att få till då endast en bräda kunde väljas och 
kapas åt gången.     



 
                             

Figur 17: Redigering av träfasaden.   

För att få en mer verklighetsuppfattning av huset ville jag ha med takavvattning och 
med hjälp av ritningar från Internet ritades stuprännor, hängrännor, ränngavlar och 
rännkrokar upp från scratch av olika geometrier i programmet.    

               

    

Figur 18: Takavvattning Figur 19: Takavvattning  

Verandan gjordes av en enda stor box, medans trapporna modellerades av mindre boxar, 
där en box motsvarade en bräda. Garaget byggdes upp precis som det stora husets 
väggar, dörrar och tak.   

3.2  Terräng  

Det finns olika sätt att rita terräng på i 3ds max. Ett sätt är hjälpfunktionen terrain , där 
man med hjälp av antingen importerade höjdkurvor eller egna ritade splines5 bygger upp 

                                                

 

5 Spline används ofta då man utifrån bilder vill skapa figurer gjorda av linjer. Kan liknas vid kalkering av 
bilder   med av smörpapper.  



 
terrängen. Ett annat sätt är att rita terrängen som ett plan, som kan konverteras till en 
editable mesh6 och därefter formas efter tycke.      

Med hjälp av planritningen över tomten ritades terrängen upp som ett plan och 
utifrån kort på tomten kunde dess form ges.   

Tomtägaren vill bevara lite av skogsidyllen genom att ha kvar skogen, inte för 
mycket, men att det ändå låg privat. I början av projektet var planen att terrängen skulle 
bestå av träd, buskar, blommor mm, men ju längre tiden gick var det bara att inse att det 
fick räcka med en gräsyta.   
       

3.3 Utemöbler och veranda  

Då tomtägaren ville ha en stor altan och den på ritningen var i minsta laget fick han visa 
hur stor han ville ha den. Därefter modellerades altanräcke och trapporna på fram- och 
baksida efter verkliga mått. För att fylla ut altanen modellerades utemöbler, även de 
efter verkliga modeller.      

  

Figur 20: Färdig husmodell bakifrån   

  

Figur 21: Färdig husmodell framifrån  

                                                

 

6 Man omvandlar modellen till ett polygonnät, som hålls samman av punkter. För att forma nätet dras 
punkterna i olika riktningar 



     

Figur 22: Färdig garagemodell    

4 Texturering   

Texturering är en svår del eftersom man vill efterlikna 
verkligheten så mycket som möjligt eftersom människan direkt 
märker när något i en bild inte stämmer, som exempelvis för 
svaga nyanser. Det gäller då att sätta en gräns för att acceptera 
det material man åstadkommit, eftersom projektet bara 
motsvarar 10 veckor.   

I fönstret material editor  kan man antingen använda sig av 
egna material, så kallade bitmapar7, eller av befintliga material 
som finns i programmet.   

Vid framställning av eget material finns det ett stort antal 
inställningar för att få fram det rätta utseendet, bland annat 
genom att ändra materialets färg, mönster, yta, reflektion och 
opacity8. För att få till rätt nyans på bitmaparna har de 
redigerats i Corel draw photo shop.         

Figur 23: Materialeditorn 

4.1  UVW-mapping  

Då digitalbilderna är i 2D och saknar djup använder man sig av UVW-mapping, där U 
och V står för de två första dimensionerna och W djupet9. Det innebär alltså att man 

                                                

 

7 Bitmap är ett lagringsformat för digitala bilder 
8 Ett mått på materialets genomskinlighet. 
9 http://fordy.planetunreal.gamespy.com/gradientssmeshtutorials/uvw.html   



 
talar om hur materialet ska avbildas på ytan och eftersom det i princip bara har varit 
plana ytor i detta arbete har det inte varit något större problem.     

    

Figur 24: Visar hur en geometri kan se ut när   
man lagt på ett map-material. Den röda   
kvadraten kallas gizmo och det är med hjälp   
av den som materialet kan vridas till rätt läge.     

    

Figur 25: Här har uvw-modifieraren använts   
och bilden har vridits till önskat resultat.     

4.2  Byggnader  

När tomtägaren föreställde huset framför sig såg han den röda stugan i skogen med vita 
knutar. Träpanelen skulle vara faluröd lasyr och för att efterlikna de riktiga färgerna var 
det smidigast att skapa egna material, så kallade bitmapar.  



 

                 

   

Figur 26: Fasadmaterial Figur 27: Material till räcken och lister.    

  

Figur 28: Färdig altan   

  

Figur 29: Färdigt tak   



   

Figur 30: Takavvattning   

4.3 Terräng och utemöbler  

Gräs kan bland annat göras med hjälp av Hair & Fur i 3ds max, genom att man skapar 
grässtråna. Jag prövade detta sätt först, men fick inte till stråna och renderingen tog för 
lång tid. Istället användes en gräsbitmap, som lades på terrängytan. Utemöblerna fick en 
vanlig grå ton från materialeditorn.   
   

  

Figur 31: Färdig gräsyta   



 
      

  

Figur 32: Färdiga utemöbler   

5 Rendering  

Att datorn på egen hand skapar realistiska bilder eller filmer kallas rendering10. I 
inställningarna kan man välja vad som ska gälla för bilden, till exempel hur ljus, 
skuggor, material mm ska påverka resultatet. I 3ds Max finns det två stycken renderare, 
scanline- och mental ray Renderare.  

Scanline är standardrenderaren i 3ds max och är den snabbaste renderaren. Mental 
ray är en mer avancerad renderare och har större möjlighet till bättre skuggning, 
ljussättning och materialegenskaper än Scanline. För att få ett bra resultat måste rätt 
inställningar göras, men bilderna blir snyggare.  

Under verktygsfältet Rendering/Render setup kan önskad renderare, bildkvalitet och 
bildstorlek ställas in. Att rendera en bild kan ta allt från sekunder till minuter och oftast 
får man aldrig det önskade resultatet direkt utan man får pröva sig fram.    

5.1  Bakgrund  

Vid rendering kan bakgrundsbilder som exempelvis hus, skog mm användas, vilket kan 
ge en mer verklighetstrogen bild av slutresultatet. Det finns två sätt att använda sig av 
bakgrundsbilder, det ena sättet är att använda texturerade geometrier, vilket innebär att 
bilden är låst till objektet. Det andra sättet är environment map , där bilden blir låst till 
scenen, dvs om du flyttar ett objekt i en scen följer inte bakgrundsbilden med som den 
gör i första fallet.   

I detta arbete har environment map  använts och nedan visas skillnaden mellan de 
olika sätten:   

         
Figur 33: Texturering av geometri 

                                                

 

10 http://sv.wikipedia.org/wiki/Rendering 



    

Figur 34: Environment map  

Då bakgrundsbilden visar sig i hela scenen, lades en yta till under den befintliga 
gräsytan.  

5.2 Ljussättning  

För att få till en bra ljussättning krävs mycket kunskap och erfarenhet eftersom 
programmet innehåller olika sorters lampor med många inställningar. Då det bara var 
utomhusscener som skulle renderas och tid inte fanns till användes hjälpverktyget 
daylight , som till skillnad från lamporna lyser upp hela scenen. För att få till en 
daylight

 

ställs önskad sun , sky och compass in.   
Solljuset är konstant över alla ytor i scenen och dess riktning och intensitet kan 

ändras, bland annat med kompassen där önskad stad, årstid och tid kan ställas in. Därför 
lämpar sig detta system vid till exempel skuggstudier. Dagsljus kommer inte bara från 
direkt solljus utan även från skylight som sprids genom atmosfären. 3d studio max ger 
stor realism och noggrannhet genom att beräkna både solljuset och skylightens spridda 
ljus.    

   
Figur 35: Här kan önskad stad för solen ställas in      Figur 36: Här kan önskad    

tid för solen ställas in.      



 
Resultat   

Jag och tomtägaren kom tillsammans överrens om vad som skulle vara med i 
visualiseringen av tomten. Det var två byggnader, ett fritidshus och ett garage, och 
terräng med träd, buskar och gräsmatteytor, men ju längre tiden gick fick jag bestämma 
mig för att dra ner tiden för modelleringen av terrängen eftersom fokus skulle ligga på 
fritidshuset. Resultatet blev därför renderade bilder främst på fritidshuset i olika vinklar 
men även garaget för att ge tomtägaren en bild över hur hans tomt skulle kunna se ut.     

Slutligen var det bara att rendera bilderna som visar resultatet nedan.     

  

Figur 37: Slutresultatet ovanifrån  



   

Figur 38: Slutresultatet taget mot väst    

  

Figur 39: Slutresultat framifrån  



   

Figur 40: Slutresultat bakifrån    

  

Figur 41: Slutresultat garage      
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