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Sammanfattning 

På Storängen i Söderköping bygger Bygg GG i Norrköping i samarbete med G Gunnarsons Fastighets 

AB ett hus innehållande 14 ägarlägenheter. Då försäljningen av lägenheterna startade innan huset var 

färdigt bestod den största delen av säljunderlaget av ritningar och skisser.  

Syftet med examensarbetet var att utföra en visualisering av det blivande husets yttre i form av en 

digital 3d-modell samt att visa hur några av de blivande lägenheterna skulle komma att se ut. Då 

många av lägenheterna i huset liknar varandra togs beslutet att visualisera tre av husets lägenheter.  

Rapporten beskriver hur arbetet med att ta fram visualiseringen genomförts. Den ger även en inblick i 

visualiseringsprocessen samt de programvaror som använts för projektet.  

Projektet kan delas in i två delar. En exteriör del och en interiör del.  

I den exteriöra delen byggdes en 3d-modell av huset i 3d-programmet Google SketchUp som är ett 

lättanvänt program för att skapa digitala skisser och 3d-modeller. Modellen som kopplades samman 

med programmet Google Earth som är en ”digital jordglob” visar hur husets yttre skulle komma att se 

ut.  

Till den interiöra delen, som var projektets huvuddel byggdes en ny modell i samma program som den 

tidigare modellen. Modellen exporterades till 3d-programmet Autodesk 3ds Max där texturering, 

ljussättning och rendering för tre av de fjorton lägenheterna i huset genomfördes. 3ds Max som är ett 

mer avancerat program än SketchUp, ger användaren möjligheten att göra verklighetstrogna 

visualiseringar.  

Från 3ds Max renderades totalt 36 olika bilder fram från de tre lägenheterna. Ett urval av bilderna 

användes senare som säljunderlag för lägenheterna.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

At Storängen in Söderköping the building company “Bygg GG i Norrköping “ in cooperation with “G 

Gunnarssons Fastighets AB” is  building a real estate containing 14 owned apartments. As the sale of 

the apartments started before the real estate was finished, the bulk of the sales base was drawings and 

sketches. 

The aim of the thesis was to perform a visualization of the future building's exterior in the form of a 

digital 3d model, and show how some of the future apartments would look like. As many of the 

apartments in the house are similar, the decision was made to visualize three of the building's 

apartments. 

The report describes the process of developing the visualization. It also gives an insight into the 

visualization process and the software used for the project. 

The project can be divided into two parts, an exterior part and an interior part. 

In the exterior part a 3d model of the house in the 3d program Google SketchUp was created. Google 

Sketch Up is a user friendly software for creating digital sketches and 3d models. The model that was 

linked to the program Google Earth, which is a "digital globe", shows how the building's exterior 

would look like. 

For the interior part, which was the project's main body, a new model was created in the same program 

as the previous model. The model was exported to the 3d software Autodesk 3ds Max where texturing, 

lighting and rendering for three of the fourteen apartments in the house was made. 3ds Max which is a 

more advanced program than SketchUp, enables users to make realistic visualizations. 

From 3ds Max a total of 36 different pictures were rendered from the three apartments. A selection of 

the images was used as a sales base for the apartments. 
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1.1 Bakgrund 

På Storängen i Söderköping byggs ett fem våningar högt hus innehållande 14 ägarlägenheter. Planerad 

inflyttningsdag är 2011-11-01. Storängen är ett vackert område i utkanten av Söderköping (Se Figur 

1). Från huset har man fin utsikt över Söderköping och omkringliggande natur. 

 

Figur 1 Storängen Söderköping. Källa: Hitta (1) 

G Gunnarsons Fastighets AB är det företag som ligger bakom projektet. Ansvariga för själva 

byggnationen på Storängen är Bygg GG i Norrköping. De två ovan nämnda företagen hör båda till 

Gunnar Gunnarsons fastigheter. Inom Gunnar Gunnarsons fastigheter finns det fyra företag, vilka är: 

G Gunnarsons Fastighets AB, G Gunnarsons fastighetsförvaltning, Bygg GG KB samt Bygg GG i 

Norrköping AB. (2,3) 

Gunnar Gunnarsons fastigheter äger och förvaltar ett 20-tal fastigheter utspridda i Norrköping, 

Linköping, Söderköping, Vadstena samt Katrineholm. (2) 

Huset som för tillfället byggs kommer bestå av fem våningar. Tanken är att ytterligare två liknande 

hus med fyra våningar vardera ska byggas. Byggstart för dessa hus är ännu inte bestämt då man från 

Bygg GG valt att avvakta och se hur efterfrågade lägenheterna blir i det första huset innan man börjar 

bygga resterande hus. (4) 

När försäljningen av lägenheterna startade bestod säljunderlaget till största delen av ritningar. Det kan 

för ett ovant öga göra det svårt att bilda sig en uppfattning om hur lägenheterna kommer att se ut. 

Utifrån det fick jag i uppdrag av Bygg GG i Norrköping att under våren 2011 utföra en visualisering 

av de tre blivande husen på storängen. Syftet med visualiseringen var att komplettera det befintliga 
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säljunderlaget vid försäljning av lägenheterna. Arbetet med att utföra visualiseringen samt att med 

hjälp av den ta fram bilder av hur lägenheterna kommer att se ut beskrivs i rapporten.  

Under sommaren 2011 stod en visningslägenhet klar i huset, i rapporten går det att se en jämförelse 

mellan några av de visualiserade bilderna och fotografier från visningslägenheten.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med rapporten är att redovisa arbetet med att ta fram visualiseringen. Rapporten ger bland annat 

inblick i de olika delarna av visualiseringsprocessen samt de programvaror som använts. Syftet är även 

att ge en uppfattning om hur verklighetstrogna bilder det går att ta fram med relativt enkla medel och 

under den begränsade tiden som ett examensarbete har.   

 

1.3 Frågeställningar 

 Hur går man tillväga för att genomföra visualiseringen på bästa sätt för att uppnå ett bra 

slutresultat inom tidsramen för projektet? 

 Hur står sig de visualiserade bilderna jämfört med riktiga fotografier? Vad är de stora 

skillnaderna och likheterna mellan bilderna? 

 

 

1.4 Förutsättningar 

Under ett första möte med Bygg GG fastställdes förutsättningar och omfattning för projektet. Projektet 

kan delas upp i två delar, en exteriör del och en interiör del där störst fokus lagts på den sistnämnda 

delen. 

Den exteriöra delen bestod av att göra utvändiga modeller av de tre husen för att kunna se hur husen 

ser ut utifrån. Bygg GG hade även önskemål om att kunna koppla modellerna till Google Earth då det 

kan vara ett intressant komplement till att bara se på en karta var husen byggs.   

Det huvudsakliga projektet bestod som tidigare nämnts av att ta fram visualiserade bilder från de 

blivande lägenheterna i det ena huset. För att få de visualiserade bilderna mer intressanta så skulle 

även fotografier på den blivande utsikten från huset tas och läggas in i fönstren på de visualiserade 

bilderna för att på så sätt visa utsikten man kommer ha från lägenheterna.  

Det material som fanns att tillgå innan projektet var ritningar på de tre husen i form av planritningar, 

fasadritningar, sektionsritningar och situationsplan. Ritningarna var både i pappersformat och digitalt i 

bl.a. dwg-format. En materialbeskrivning för husen fanns att tillgå där allt från vilken typ av golv det 

kommer att vara i rummen till vilken typ av köksluckor det kommer att vara i köken stod specificerat. 

Arkitekten till husen hade även gjort fyra modeller i SketchUp som jag fick tillgång till, en modell 

över köksinredningen, en modell över badrumsinredningen samt två påbörjade utvändiga modeller av 

de tre husen.  

1.5 Avgränsningar 

Störst fokus har lagts på den interiöra delen av projektet. Därför har inga exteriöra bilder av de tre 

husen renderats fram. Anledningen till detta är att det är tidskrävande och att arkitekten till husen 

redan hade gjort skisser på hur det kommer att se ut utvändigt. 
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Bilder har renderats fram till tre lägenheter i ett av husen. Anledningen till att tre lägenheter i ett av 

husen har visualiserats istället för att visualisera alla lägenheter i alla husen är att många av 

lägenheterna liknar varandra. Tack vare detta så är många av de visualiserade bilderna möjliga att 

använda för flera av lägenheterna.  

 

1.6 Struktur 

I kapitel 1 av rapporten ges en inledning där bakgrund, syfte, förutsättningar och avgränsningar för 

projektet och rapporten redovisas. Efterföljande kapitel ger mer information om de blivande husen och 

lägenheterna, övergripande fakta om ägarlägenheter samt de programvaror som använts till projektet. I 

kapitel 3 redovisas arbetsgången för projektet samt kringliggande teori. Rapporten avslutas med 

resultat- och diskussionsdel där bland annat de renderade bilderna presenteras och analyseras. 
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Husen och lägenheterna 

De tre husen kommer att förhålla sig till varandra enligt situationsplanen nedan. 

 

Figur 2 Situationsplan. Källa: PDF-fil från Bygg GG (9) 

Huset benämnt Hus 2 på situationsplanen är det huset som för tillfället byggs. Hus 2 innehåller 14 

lägenheter och är något större än hus 1 och 3 som är identiska men spegelvända och innehåller 13 

lägenheter vardera. På bottenplan i hus 2 finns inga lägenheter istället finns teknikrum, förråd och 

cykelrum. De fyra övriga planen i huset innehåller fyra lägenheter per plan bortsett från det översta 

planet som har plats för två större lägenheter på 124m² respektive 110,5m². Fasadritningar och 

planritningar för hus 2 kan beskådas i Bilaga 1.  

Hus 1 och 3 har stora likheter med hus 2. På bottenplanen i husen kommer det att finnas tre lägenheter 

samt förrådsutrymmen. Plan 2 och 3 kommer likt hus 2 innehålla fyra lägenheter vardera. Plan 4 i 

husen kommer även de likt hus 2 innehålla 2 större lägenheter vardera på 124m² respektive 110,5m². 

Fasadritningar och planritningar för hus 1 och 3 kan beskådas i bilaga 1. Lägenheterna i de tre husen 

kommer variera i storlek från 61m² fördelat på 1,5 rum och kök upp till 124m² fördelat på 4 rum och 

kök.  
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2.2 Ägarlägenheter 

Ägarlägenheter är en vanlig boendeform utomlands men i Sverige är det ett relativt nytt sätt att bo på. 

Sedan maj 2009 då det infördes lagregler om boende i ägarlägenheter har det bildats cirka 350 

ägarlägenheter i Sverige. De flesta ägarlägenheterna finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. (5) 

Ägarlägenheterna som byggs på Storängen i Söderköping är unika, då det är de första 

ägarlägenheterna som byggs i Östergötland. (3) 

En ägarlägenhet är en egen tredimensionell fastighet till skillnad från till exempel bostadsrätter där det 

är flera bostadsrätter på samma fastighet. Med tredimensionell fastighet menas att fastighetens gränser 

är bestämda i både x-, y-, och z- led, till skillnad mot andra fastigheter vars gränser är bestämda i två 

dimensioner (x- och y- led). Exempelvis kan två likadana ägarlägenheter som ligger på våning 1 och 2 

i ett hus ha samma x- och y- koordinater i fastighetsregistret men för att skilja dessa åt så bestäms även 

gränserna i höjdled (z- led). (5,6,7,8) 

Idag går det att skapa ägarlägenheter antingen genom nyproduktion av byggnader eller genom att 

bygga om befintliga lokaler som använts för annan verksamhet än bostäder. För att få göra om 

befintliga lokaler till ägarlägenheter får inte lokalerna ha använts som bostäder under de senaste 8 

åren. Det är alltså i dagsläget inte möjligt att göra om bostadsrätter till ägarlägenheter på samma sätt 

som det är möjligt att göra om hyresrätter till bostadsrätter, vilket kan vara en orsak till att det 

fortfarande är ganska ovanligt med ägarlägenheter i Sverige. (6,7) 

En av de stora skillnaderna mellan ägarlägenheter och bostadsrätter är att man inte betalar någon 

månadshyra. De avgifter man betalar är driftskostnaden och en så kallad samfällighetsavgift. 

Samfällighetsavgiften betalar man för skötseln av den gemensamma egendomen i huset till exempel 

trappor, hissar, fasader och yttertak. (3,7) 

En annan skillnad mellan bostadsrätter och ägarlägenheter är att ägaren själv kan bestämma om han 

vill hyra ut, pantsätta eller överlåta lägenheten, vilket är svårare för en bostadsrätt då det ska 

godkännas av bostadsrättsföreningen. (5,6) 

En vanligt förekommande beskrivning av ägarlägenheter är att det är ”som radhus fast på höjden”. (3) 

 

2.3 Programvaror 

Under projektet har främst tre programvaror använts vilka är: Google Earth 6, Google SketchUp 7.1 

samt Autodesk 3ds Max design 2011. Det finns många alternativ till de två sistnämnda programmen 

men anledningen till att jag valt att använda mig av dessa program är att det är de programmen som 

jag har tidigare erfarenhet av från visualiseringskurser jag läst under utbildningen. En annan anledning 

är att programmen finns tillgängliga i skolan vilket underlättar arbetet då det krävs snabba datorer 

under bl.a. renderingsprocessen.  

Google Earth är ett program från Google. Programmet finns både som gratisversion och som 

betalversion, där betalversionen är mer riktad till företagsanvändare. En licens för betalversionen av 

programmet kostar knappt 3000 kronor. Till projektet har gratisversionen använts då dess funktioner 

var tillräckliga för projektet. Google Earth kan kortfattat beskrivas som en digital jordglob som ger 

användaren möjlighet att utforska terräng, städer, bilder och byggnader över hela jordklotet. 

Programmet innehåller även mängder av 3d modeller av byggnader över hela världen. Med hjälp av 
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Google SketchUp kan vem som helst skapa en modell av en befintlig byggnad och sedan koppla den 

till Google Earth. Programmet som har kunnat användas av allmänheten sedan 2005 har släppts i flera 

versioner under åren. I version 6 som är den senaste är en av nyheterna något som kallas Street View 

vilket innebär att man kan zooma in på gatunivå och ”promenera” runt på gatorna. (10) 

SketchUp är även det ett program vars rättigheter ägs av Google. SketchUp är ett lättanvänt program 

för att skapa modeller och skisser i 3d. Det går inte att göra lika realistiska visualiseringar och 

animeringar i SketchUp som det går att göra i t.ex. 3ds max, men programmet går betydligt snabbare 

att lära sig att hantera än 3ds max därför har både SketchUp och 3ds Max använts under projektet. 

SketchUp är liksom Google Earth ett gratisprogram men det finns även här en betalversion som 

öppnar upp fler möjligheter bl.a. att exportera och importera andra filformat till programmet än 

standardformatet (.skp) som används i SketchUp. Till exempel så kan ritningar i formatet (.dwg) som 

är standardformat för AutoCAD importeras till betalversionen (SketchUp-pro) vilket är något som 

gjorts under projektet. (11,12)     

3ds Max är ett 3d-moddelerings-, animerings- och renderingsprogram från Autodesk som är en stor 

tillverkare av mjukvaror. Autodesk har bland annat gjort programmen AutoCAD, Maya och Revit som 

är vanligt förekommande CAD- och 3d-program. 3ds Max finns i två olika programversioner: 3ds Max 

och 3ds Max design. Den version som använts för projektet är 3ds Max design. Versionerna liknar 

varandra men 3ds Max design innehåller anpassade verktyg för arkitekter, konstruktörer och 

visualiserare medans 3ds Max riktar sig mer mot spelutvecklare och grafiska formgivare. Till skillnad 

från SketchUp så finns inte 3ds Max som gratisversion annat än som 30-dagas testversion. En licens 

till programmet kostar omkring 40 000kr. (13)   

 

3 Genomförande 
Efter mötet med Bygg GG gjordes en tidplan över projektet för att få bättre koll på hur tiden skulle 

disponeras på bästa sätt för att hinna leverera bilder och modeller till Bygg GG i rimlig tid. Det kändes 

viktigt att kunna leverera materialet i tid så att det verkligen kunde komma till användning innan den 

blivande visningslägenheten stod klar. Detta eftersom det då blev möjligt att visa riktiga fotografier 

och anordna visningar av lägenheten istället för att använda datorkonstruerade bilder och modeller. 

Projektet inklusive rapportskrivning omfattar 14 högskolepoäng vilket motsvarar drygt 9 veckors 

arbete, då en veckas arbete beräknas som 1,5 högskolepoäng. Första mötet hos Bygg GG var i början 

av vecka 13, varefter en tidsplanen gjordes enligt följande: 

 v. 13-14 Examensarbetsbeskrivning, introduktionsmöte, planeringsrapport samt tilldelning av 

examinator och handledare. 

 v.15-17 Modellering 

 v.17-20 Texturering, rapportskrivning, halvtidsrapport (slutet v.18) 

 v. 21-22 Ljussättning, rapportskrivning, rendering 

 v. 22-23 Förbereda samt genomföra framläggning 

Tidsplanen delades inte upp i exteriör- och interiördel då jag ansåg att den exteriöra delen endast 

skulle ta ett par dagar att göra och den andra delen var det huvudsakliga projektet.  
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3.1 Exteriör del 

Under den exteriöra delen av projektet användes SketchUp och Google Earth som hjälpmedel. När 

SketchUp öppnas upp ser programmet ut som i figuren nedan. 

 

Figur 3 Google SketchUp Källa: Johan Jennergren 

Programmets typsnitt har likheter med andra CAD- och 3d program med mängder av olika verktyg 

och funktioner utmed sidorna av själva ritytan. De tre axlarna är markerade med linjer i olika färger 

där X-axeln är den röda linjen, Y-axeln den gröna linjen och Z-axeln är den blåa linjen. Vill man rita 

ett objekt i två dimensioner istället för tre går det enkelt att ändra vyn så att man ser allt i två 

dimensioner t.ex. utmed X- och Y-axeln.  

Som tidigare nämnts fick jag tillgång till påbörjade SketchUp-modeller som arkitekten gjort. Jag hade 

två modeller att utgå ifrån och därmed två olika alternativ för att skapa modellen för Google Earth. 

Det ena alternativet var att använda den ena modellen (se figur 4) som var en påbörjad modell av hus 

2. En sida av huset var färdig (vänstra delen av figur 4) och de övriga tre skulle behöva kompletteras 

med bl.a. dörrar, fönster, balkonger och detaljer. Modellen var bra för Google Earth då den endast 

bestod av husets ”skal”, dvs. det fanns inga väggar eller bjälklag utritade inne i huset vilket är bra då 

modellerna som ska laddas upp till Google Earth ska ha så få segment som möjligt då det minskar den 

slutliga filens storlek och därmed risken för att det går långsamt att använda filen i Google Earth.  
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Figur 4 Påbörjad modell i SketchUp Modell av: AG Arkitekter 

Det andra alternativet var att använda mig av modellen som visas i figur 5. Modellen innehöll de tre 

huskropparna utplacerade i rätt förhållande till varandra genom att situationsplanen för området hade 

lagts in som grund i modellen. Även i den här modellen bestod husmodellerna av husens ”skal”. 

Husen hade rätt yttre form men de saknade helt texturer. T.ex. så bestod balkongräcken bara av linjer, 

dörrar och fönster var endast utritade som linjer på fasaden. Modeller som ska laddas upp till Google 

Earth ska visserligen ha lite detaljer men den här modellen ansåg jag innehöll för lite detaljer.  

 

Figur 5 Den andra påbörjade modellen över de tre husen. Modell av: AG Arkitekter 

Jag bestämde mig för att utgå från modellen i figur 4 för att skapa modellen till Google Earth. Jag 

började med att göra färdigt formen på huset genom att förlänga takterrasserna så att den fick rätt form 

utmed huset. Ett smidigt verktyg som underlättade detta var verktyget som heter Push/Pull. Istället för 

att rita hela terrassen så kunde jag förlänga den befintliga genom att markera den sida som skulle 

förlängas och sedan antingen dra i terrassen tills den fick rätt längd eller skriver in den längd jag ville 

ha. Räckena utmed terrasserna behövde inte heller ritas om, istället förlängdes dessa med hjälp av 

verktyget Scale. Med Scale kan man skala upp och ned objekt utmed vilka axlar man vill. Eftersom 



9 
 

räckena till terrasserna skulle förlängas horisontellt så skalades de utmed X-axeln respektive Y-axeln. 

Eftersom balkonger och balkongräcken bara fanns i två av de fyra hörnen i huset så kopierades dessa 

till de två hörnen som saknade balkonger och räcken. Detta gick väldigt enkelt då balkonger och 

räcken var ett objekt, vilket innebär att om man klickar någonstans på en balkong så markeras hela 

balkongen och hela räcket. Detta är betydligt enklare än att behöva markera eller rita om varje del 

enskilt. De tre sidorna av huset som saknade dörrar och fönster fick detta genom att de befintliga 

dörrarna och fönstren kopierades och placerades ut på fasaden så att det stämde överens med 

fasadritningarna över huset.  

När huset från figur 4 var färdigt så gjordes en kopia av huset. På ett av husen togs en av 

mittenvåningarna bort så att husen hade fem respektive fyra våningar. Huset på fyra våningar 

kopierades igen och spegelvändes eftersom hus 1 och 3 kommer att bli identiska men spegelvända. För 

att kunna placera ut husen i rätt förhållande lades situationsplanen från modellen i figur 5 in som hjälp. 

Även sophus och garage lades in som detaljer. För att modellen ska hamna på rätt plats i Google Earth 

så krävs att man talar om var modellen ska vara någonstans. Detta görs i SketchUp med hjälp av en 

funktion som heter Geo-location som visar en världskarta som en satellitbild. Med hjälp av bilden kan 

man zooma till rätt position och markera det område som modellen ska stå på. Bilden läggs 

automatiskt in som bakgrundsbild i SketchUp där finjusteringar av modellens position kan göras. Efter 

att detta gjorts såg modellen ut som i figur 6.  

 

Figur 6 Modell redo för Google Earth. Modell av Johan Jennergren. Ursprunglig modell av AG arkitekter.  

Då Google Earth visar hur terrängen lutar så ställdes husen på en varsin grundplatta så att det inte 

skulle se ut som om husen ”svävade” när modellen visades i programmet.  

Nu var modellen redo att laddas upp till Google Earth vilket även detta görs genom SketchUp. För att 

ladda upp en modell permanent, dvs. så att alla som öppnar Google Earth kan se modellen på den 

aktuella platsen krävs att modellen först laddas upp till Google 3d-warehouse. 3d-warehouse är en 

webbsida där det är möjligt att dela 3d-modeller gjorda i SketchUp med andra. När en modell laddats 

upp är det fritt fram för andra att ladda ner modellen och t.ex. bygga vidare på den i SketchUp. (15) 
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När modellen skulle laddas upp till 3d-warehouse upptäcktes att modeller som ska laddas upp till 

Google Earth var tvungna att representera färdiga konstruktioner, vilket inte modellen gjorde då husen 

inte är färdigbyggda. Istället valde jag att trycka på knappen ”preview model in Google Earth” i 

SketchUp. Det som händer då är att modellen öppnas i Google Earth som en förhandsgranskning över 

hur modellen kommer att se ut när den laddas upp till programmet. Genom att spara 

förhandsgranskningen som en fil kan vem som helts som har filen och Google Earth installerat på sin 

dator se modellen i programmet. Genom att öppna filen öppnas Google Earth automatiskt och man 

”flygs” till modellen med de tre husen. I figur 7 visas hur modellen ser ut i Google Earth. I 

programmet kan man sedan vrida, vända och zooma hur man vill i modellen. (16)  

 

Figur 7 Modell i Google Earth. Modell av Johan Jennergren. Ursprunglig model av AG Arkitekter.  

  

3.2 Interiör del 

Till den andra delen av projektet valde jag att börja på en ny modell av hus 2 istället för att utgå från 

någon av de befintliga modellerna. Anledningarna till detta var bl.a. att som tidigare nämnts innehöll 

modellerna ingenting inuti själva husen vilket ju inte var så bra då det var insidan som skulle 

visualiseras. En annan anledning var att ytterväggarna till husen inte hade någon ”tjocklek” dvs. de 

bestod endast av plan i två dimensioner, vilket innebar att alla väggar, dörrar och fönster skulle behöva 

ges rätt tjocklek. Jag ansåg att detta skulle ta lika lång tid som att börja om på en helt ny modell.  

Till den här delen av projektet använde jag mig till en början av SketchUp för att sedan flytta över 

modellen och arbeta vidare i 3ds Max.  

Det första som skulle göras var att lägga in planritningar på huset i SketchUp för att kunna använda 

dessa som en mall till modellen. Ritningarna var gjorda i AutoCAD och var därför i formatet (.dwg). 

För att kunna lägga in ritningarna krävdes SketchUp-pro vilket inte fanns på skolans datorer då de 

endast hade gratisversionen. Efter samtal med examinator var först tanken att med hjälp från skolan 
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köpa en pro-licens och installera på en dator i skolan. Efter att ha läst runt lite om programmet 

upptäckte jag att det fanns möjlighet att installera en ”trial” av SketchUp-pro vilket innebar att man 

kunde använda pro-versionen gratis i tio timmar för att sedan välja mellan att gå tillbaka till 

gratisversionen eller betala en licens. Då jag endast skulle lägga in ritningarna vilket går på några 

minuter kändes det onödigt att köpa en licens. Efter kontakt med datatekniker på skolan fick jag en 

”trial” av SketchUp-pro installerat på en dator i skolan.   

Nu kunde ritningarna läggas in i SketchUp. Detta gjordes genom att öppna SketchUp som vanligt och 

sedan välja funktionen import och bläddra fram planritningarna. Totalt importerades sex ritningar. 

Utöver ritningarna för plan 1 till 5 importerades även en ritning över taket för att lättare kunna 

modellera det. 

Längst ner i vänstra hörnet i SketchUp finns en ruta som heter Measurements (mätningar) (se figur 3). 

I rutan visas längder och areor på objekt som man ritar och mäter. Om jag mätte husets längd på en av 

ritningarna som importerats så var längden 1 meter vilket inte stämde så bra eftersom huset är cirka 25 

meter långt. Därför var jag tvungen att skala om ritningarna utmed X- och Y-axeln med hjälp av Scale. 

En viktig sak att tänka på när man börjar med en modell är lagerhanteringen, vilket innebär att man 

ritar objekten i olika lager. När man har arbetat ett tag i en modell och det börjar bli många objekt kan 

det vara svårt att se alla delar av modellen oavsett hur man vänder och vrider på den. Om man då har 

gjort objekten i olika lager kan man med hjälp av lagerhanteraren (se figur 8) gömma vissa lager dvs. 

göra dem osynliga och därmed lättare kunna arbeta i modellen utan att det blir så rörigt.  

Genom att klicka på den blåa symbolen som den 

orangea pilen pekar på i figur 8 öppnas dialogtutan 

Layers. I dialogrutan visas alla lager som finns i 

modellen. Genom att trycka på plus- eller 

minussymbolen går det att lägga dit respektive ta 

bort lager. Om rutan Visible bockas ur för ett lager 

döljs alla objekt i modellen som är ritade i det lagret. 

När ritningarna importerades till SketchUp uppstod 

det cirka 100 olika lager vilket troligtvis berodde på 

att alla lager som fanns inlagda i AutoCAD även 

importerades. Istället för de 100 lagren skapades 6 

nya lager där ett lager motsvarade underlagsritningen 

för en våning. Även takritningen fick ett eget lager. 

Figur 8 Lagerhantering i SketchUp Källa: Johan Jennergren 

Det lager som i dialogrutan i figur 8 heter Layer0 är ett grundlager som alltid finns med när man 

öppnar programmet. Layer0 är det lager som man ritar i om inget annat lager skapas och väljs. Lagret 

går inte att ta bort från lagerhanteraren men det går att flytta objekt från lagret till andra lager så att det 

inte innehåller några objekt. 

Nu när lagerhanteraren såg ut som i figur 8 kunde jag börja bygga modellen av huset. Det sex 

ritningarna låg utlagda bredvid varandra på X- och Y-planet, jag valde att göra varje våning enskilt 

och sedan sätta ihop våningarna på varandra i slutet.  
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Jag började med att skapa ytterligare fem lager som döptes till ytterväggar plan 1, ytterväggar plan 2 

osv. Detta för att enkelt kunna dölja väggarna på en våning. Ytterväggarna ritades upp genom att först 

dra linjer utmed väggarna på planritningen tills det blev en sluten figur i X- och Y-planet för varje 

våning. Väggarna gavs sedan rätt höjd i Z-led genom att använda verktyget Push/Pull. Rumshöjden 

för samtliga våningsplan är 2,6 meter. På samma sätt som för ytterväggarna konstruerades 

inneväggarna, även dessa lades i olika lager för att lätt kunna skiljas åt.  

Mellanbjälklagen ritades på i princip samma sätt som väggarna, dvs. genom att rita ut konturerna med 

hjälp av underlagsritningen och sedan ge dem sin tjocklek på 300 mm genom att använda Push/Pull. 

Då balkongerna skulle vara 200 mm tjocka gjordes dessa inte i samma lager som mellanbjälklagen 

utan istället gjordes ett separat lager för balkonger. När innerväggar, ytterväggar, bjälklag och 

balkonger gjorts för de olika våningarna såg våningarna ut som i figur 9.   

 

Figur 9 Våningsplan. Källa: Johan Jennergren 

Med hjälp av ritningarna gjordes taket till huset. Att få taket att se ut precis som på ritningarna var inte 

det viktigaste eftersom modellen bara skulle användas till interiöra bilder. Pelarna på första planet fick 

ett eget lager liksom balkongräckena.  

I SketchUp finns en enklare materialhanterare vilket ger möjlighet att ge objekten material istället för 

att se ut som i figur 9. Då materialhanteraren som finns i 3ds max är betydligt bättre med bl.a. fler 

material och anpassningsmöjligheter än i SketchUp så valde jag att göra det mesta av 

materialsättningen i 3ds Max. 

Nu när alla våningsplanen hade fått rätt former var det dags att sätta ihop våningarna vilket gjordes 

genom att helt enkelt stapla våningarna inklusive mellanbjälklag på varandra. Här var det viktigt att se 

till att våningarna verkligen låg kant i kant så att huset var helt tätt. Om huset inte är helt tätt kan det 

bli problem i 3ds Max på grund av att ljus kommer in i skarvarna mellan t.ex. väggar och bjälklag. 

Vilket i sin tur kan resultera i att de renderade bilderna inte ser ut som det är tänkt.    

Nästa steg var att sätta in dörrar och fönster i modellen. Med hjälp av materialbeskrivningen för husen, 

ritningar och modellen i figur 4 fick jag en uppfattning om hur dörrar och fönster skulle vara 

utformade. Till den här delen av projektet kom 3d-warehouse till stor användning då jag istället för att 



13 
 

modellera dörrar och fönster från grunden kunde ladda ned en dörrmodell och en fönstermodell som 

jag kunde utgå ifrån. (se figur 10).  

I figur 10 visas den dörr och det fönster som jag 

utgick ifrån vid skapandet av de andra dörrarna och 

fönstren till modellen. På 3d-warehouse finns väldigt 

många modeller att välja på, men jag ville ha två så 

enkla modeller som möjligt att utgå ifrån för att 

sedan enkelt kunna göra om dem. Därför valdes 

modellerna i figur 10.  

 När modellerna laddades ned från 3d-warehouse var 

fönstret i en SketchUp-fil och dörren var i en annan 

SketchUp-fil. För att få in fönstret och dörren i filen 

med modellen av hus 2 markerades objekten i sina 

respektive filer och kopierades och klistrades in i 

”huvudmodellen”.  

   

 

Eftersom dörren och fönstret låg i Layer0 till en början så skapades två nya lager, ett lager för dörrar 

och ett för fönster. Fönstret och dörren var två objekt, dvs. klickade man någonstans på fönstret så 

markerades hela fönstret med glas, karm, båge osv. Som tidigare nämnts så är det ofta bra att flera 

delar bildar ett objekt (som när balkongerna skulle flyttas i den exteriöra delen) men i det här fallet var 

det mindre bra då det inte går att modifiera objektet på samma sätt som om karmen skulle varit en del 

och glaset en del. Detta åtgärdades dock enkelt med hjälp av ett verktyg som heter Explode, som fås 

fram genom att markera ett objekt och högerklicka för att sedan välja Explode. Genom att använda 

Explode på fönstret och dörren kunde jag modifiera fönstret och dörren tills de såg ut som de skulle. 

Till exempel så kopierade jag dörren i figur 10 för att sedan vrida karmen 45 grader utmed X- och Y-

planet för att på så sätt skapa en stängd dörr, något som inte skulle ha gått om hela dörren varit ett 

objekt eftersom både dörren och karmen skulle ha roterat och förhållandet mellan dörr och karm skulle 

ha varit oförändrat.  

När fönstren och dörrarna modifierats klart är det enkelt att skapa ett objekt av delarna igen genom att 

markera de delar man vill ska ingå, högerklicka och välja Make component.  

På samma sätt som modellerna av dörren och fönstret i figur 10 importerades till SketchUp 

importerades även de modellerna som arkitekten gjort över badrums- respektive köksinredningen i 

lägenheterna. I figur 11 visas en bild av hur modellerna såg ut efter att ha importerats.  

Figur 10 Fönster och dörr. Ursprungsmodeller från: 

3d-Warehouse (18) 
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Figur 11 Badrumsmodell samt köksmodell. Modell av: AG Arkitekter. 

Eftersom väggar och golv redan fanns i köken och badrummen i huset kopierades inte golven och 

väggarna från modellerna. Utan istället kopierades endast bänkar och skåpen i köket samt 

badrumsinredningen. Objekten placerades sedan ut i de olika lägenheterna i huset. Då objekten redan 

fått olika material lät jag dessa sitta kvar. När en modell importeras till 3ds max följer materialen från 

SketchUp automatiskt med in i 3ds Max. Materialen från SketchUp går sedan enkelt att byta ut mot 

material från 3ds Max. Köken och badrummen kompletterades med modeller innehållande bland annat 

kylskåp och vattenkranar, även dessa hämtades från 3d-warehouse. 

När kök och badrum lagts in i lägenheterna var modellen redo att importeras till 3ds Max där 

texturering, insättning av möbler, ljussättning samt rendering skulle ske. En bild av den färdiga 

SketchUp-modellen går att se i figur 12.   

Vid en första anblick syns kanske ingen 

större skillnad mellan modellen i figur 4 

och modellen i figur 12. Vilket kan göra 

att man kan tycka att det var onödigt 

arbete att göra en ny modell, men 

skillnaden är väldigt stor om 

modellerna jämförs närmare. Bland 

annat så är det stor skillnad i 

uppbyggnaden av väggar, fönster och 

dörrar vilket skulle komma att 

underlätta arbetet i 3ds Max då det tar 

betydligt längre tid att modellera och 

ändra saker i 3ds Max än i SketchUp. 

Därför var det viktigt att göra modellen 

ordentligt i SketchUp för att hinna 

slutföra projektet i tid. 

Figur 12 Modell klar för 3ds max. Källa: Johan Jennergren 
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I figur 12 visas en bild av hur 3ds Max ser ut när programmet öppnas. Ritytan är uppdelad i fyra 

rektanglar (viewports) vilket ger möjligheten att se objekten från olika vinklar samtidigt utan att 

behöva vrida modellen. Viewporten som är markerad med gult är den som är aktiv. Genom att 

högerklicka i någon av de andra viewportsen så ändras vilken ruta som är den aktiva. Med hjälp av 

kuben som är innanför den röda kvadraten i figur 12 går det att ändra vilken vy modellen ska ses ifrån 

för de olika viewportsen.   

 

Figur 13 3ds max. Källa: Johan Jennergren 

Programmet är stort och innehåller många funktioner och verktyg. Innanför den orangea rektangel 

finns verktygspalletter med de verktyg som använts mest till projektet. T.ex. verktyg för att skapa och 

modifiera objekt, verktyg för ljussättning och verktyg för utsättning av kameror som bilder renderas 

ifrån. 

För att få in filen från SketchUp in till 3ds Max valdes knappen import från huvudmenyn uppe i högra 

hörnet i 3ds Max. Det går att importera flera olika filformat till 3ds max bl.a. dwg-filer och skp-filer.  

Efter att filen importerats var nästa steg att 

skapa ett Daylight system (se figur 14) vilket 

innebär att en sol och himmel skapas för att 

kunna simulera ljuset från solen på ett 

realistiskt sätt. För att få en så korrekt 

simulering som möjligt angavs modellens 

geografiska position. Då Söderköping inte 

fanns med i listan med platser valdes 

Stockholm som position. Solens position kan 

justeras ytterligare genom att skriva in 

datum och tid för scenen.   

Figur 14 Daylight system. Källa: Johan Jennergren 
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Så här långt i projektet hade lika mycket gjorts på alla lägenheter i huset dvs. dörrar, fönster, kök- och 

badrumsinredning hade satts in för alla 14 lägenheter i huset. Hädanefter lades störst fokus på de tre 

lägenheter som jag hade kommit överens med Bygg GG om att visualisera, dessa var (för planritning, 

se bilaga 1):  

 Lägenhet 212, 3 rok 90,5 m² 

 Lägenhet 244, 1,5 rok 61 m². 

 Lägenhet 251, 4 rok 124 m². 

Då lägenheterna inte innehöll några möbler bortsett från badrums- och köksinredningen var nästa steg 

att möblera de tre lägenheterna. Möblering tillsammans med att ge möblerna material skulle senare 

visa sig bli den delen av projektet som var mest tidskrävande.  

Möbler och annan inredning som blommor och tavlor till de tre lägenheterna hämtades delvis från 3d-

warehouse och delvis från turbosquid (18)som är en sida liknande 3d-warehouse fast innehållande 

modeller för bl.a. 3ds Max och Maya. På samma sätt som för fönster och dörrar importerades 

modellerna och modifierades tills de blev som jag ville ha dem. Att modellera möblerna helt från 

grunden skulle varit allt för tidskrävande. Möblerna innehöll redan material när de importerades till 

3ds Max men för att passa in bättre ändrades materialen på många av möblerna med hjälp av Material 

editorn i 3ds Max.  

En av de stora skillnaderna mellan 3ds Max design 2010 och 3ds Max design 2011 är just 

materialhanterarens utformning. Materialhanteraren i 2011-versionen är utformad på ett helt nytt sätt 

mot tidigare versioner. I figur 15 visas en bild av hur materialhanteraren ser ut.  

 

Figur 15 Materialhanteraren 3ds Max design 2011. Källa: Johan Jennergren. 

I menyn åt vänster i figur 15 finns mängder av olika material att välja på. Materialen är indelade i 

olika kategorier som tyg, sten, trä, glas osv. När ett material valts kan det dras från menyn åt vänster 

till rutnätet i mitten av figur 15. Genom att göra detta kan materialets uppbyggnad beskådas. I figur 15 
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visas uppbyggnaden av ett blått tyg. Varje material består av olika Mappar (figurerna som är 

sammankopplade med röda streck i figur 15)som ger materialet sina egenskaper. Genom att ändra på 

inställningar i de olika Mapparna ändars materialets egenskaper som t.ex. färg och struktur.  

När ett material ska appliceras på ett objekt i scenen kan det göras på flera olika sätt. Ett sätt är att dra 

materialet från materialhanteraren till det objekt som ska ha materialet. Ett annat sätt är att markera 

objektet i scenen, markera den mapp som är längst åt höger i materialhanteraren och sedan välja 

knappen Assign Material to Selection som finns uppe i vänstra hörnet av materialhanteraren.  

Materialen som finns inlagda i 3ds max räckte gott och väl till projektet, men om man av någon 

anledning vill ha något annat material går det att bygga upp egna material eller ladda ner färdiga 

material från t.ex. turbosquid och importera till 3ds Max. När lägenheterna fått material och möbler 

såg de ut som i figur 16 där en bild av lägenhet 251 visas.  

 

Figur 16 Lägenhet 251 efter möblering. Modell av: Johan Jennergren 

Nästa steg i projektet var att ljussätta modellen då ljuset från Daylight systemet inte räckte för att ge 

alla rummen i lägenheterna ljus. I 3ds Max finns två huvudgrupper av lampor: Standard lights och 

Photometric lights. (19,20) 

Den största skillnaden mellan de två grupperna med lampor är att Standard lights inte är fysiskt 

korrekta vilket Photometric lights är. Med fysiskt korrekta menas att de ger ifrån sig ett ljus som 

motsvarar hur ljuset avtar ju längre ifrån ljuskällan det kommer. Fenomenet att ljuset avtar kallas light 

decay vilket innebär att ljuset tunnas ut inverterat i kvadrat. (19,20) 

För att få en så realistisk ljussättning som möjligt använde jag mig endast av lampor tillhörande 

kategorin Photometric lights. I 3ds max går det att ge ljuskällan (lampan) olika former och egenskaper 

för att kunna ljussätta på olika sätt. Bl.a. går det att bestämma att ljuset ska komma från t.ex. en 

rektangel, cylinder, sfär eller endast från en punkt. 
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Efter ljussättningen var det dags att sätta upp kameror i lägenheterna. Kameror sätts upp för att tala om 

för programmet från vilken vy de färdiga bilderna ska renderas fram ifrån. För varje bild placerades en 

kamera ut i modellen. För att renderingsprocessen inte skulle ta allt för lång tid bestämde jag mig för 

att rendera fram 10 bilder från lägenhet 212, 10 bilder från lägenhet 244 och 16 bilder från lägenhet 

251 som är något större än de andra två. Totalt sattes alltså 36 kameror ut i modellen.  

Kameror sätts ut från menyn create. I 3ds max finns det två typer av kameror: Target och Free. 

Skillnaden mellan dessa är att en Target camera sätts ut genom att först placera ut kameran i modellen 

och sedan placeras en kub ut som visar vad kameran ”siktar” på.  

En fördel med Target camera är att man kan flytta runt på kameran utan att kamerans ”mål” ändras. 

En Free camera består endast av en kamera som man själv får vrida och vända på tills den visar den 

vy som önskas.  

Genom att trycka på C på tangentbordet kommer en lista upp på de kameror som finns utplacerade i 

scenen. Utifrån listan går det att välja en kamera och visa vyn som kameran visar. Detta kan vara till 

hjälp då det kan vara enklare att justera vyn som kameran visar om man hela tiden ser det som 

kameran ser. I figur 17 visas en bild från en vy från en av de utplacerade kamerorna i lägenhet 251.  

 

Figur 17 Vy från kamera i lägenhet 251. Källa: Johan Jennergren 

Figur 17 visar köket i lägenhet 251. De gula figurerna i taket och vid köksinredningen visar var lampor 

är uppsatta. Liksom för kameror finns det lampor som är av typen Target och av typen Free. 

Lamporna som syns i figur 17 är av typen target vilket syns då de har streck ut från ljuskällan som 

visar vart lampan är riktad. Till projektet användes både Target- och Free-lampor men just i köken 

tyckte jag det var bäst att använda target lampor då det var lättare att rikta ljuset dit jag ville ha det.  

Det sista som skulle göras innan det var dags att rendera var att lägga in bilder utanför fönstren i 

modellen för att visa hur den blivande utsikten från lägenheterna skulle komma att se ut.  

Under ett besök på byggplatsen i Söderköping togs fotografier på utsikten från huset. Då huset var 

under byggnation var det svårt att ta fotografier från exakt rätt plats i de tre visualiserade lägenheterna. 

Istället togs de flesta bilderna högst upp i huset där det var lättare att få fri sikt. Tanken var att vid 
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behandlingen av bilderna förskjuta bilderna uppåt så att det motsvarade utsikten från våningarna 

längre ner i huset.  

För att få bilderna på utsikten att visas i kamerorna i programmet var tanken att rita plan lika stora som 

varje kameras vy och placera ut ett plan för varje kamera så att kamerorna skulle visa planet som 

bakgrundsbild. På varje plan skulle sedan en utsiktsbild läggas på i form av en bitmap som är en map 

där en bild laddas in. Bitmappen appliceras på planet på samma sätt som ett material. I figur 18 visas 

ett exempel på hur det ovan beskrivna ser ut i 3ds Max.    

 

 
Figur 18 Plan med bitmap 3ds max. Bild från 3ds max.  

För att inte planen skulle påverka eller påverkas av ljussättningen i scenen skulle planen göras 

självlysande och ljusgenomsläppliga.  

När ett plan satts upp och bilden applicerats såg det ut som i figur 18 med skillnaden att kameran var i 

husmodellen och planet utanför huset.  

Innan jag skulle göra samma sak för de resterande kamerorna och planen ville jag testa att rendera 

fram en bild från den färdiga kameran för att se att allt fungerade som det var tänkt, vilket det inte 

gjorde då planet endast blev svart och ingen bild visades. Efter flera timmars ändrande på inställningar 

i programmet och hjälp från handledare på universitetet visades fortfarande ingen bild vid rendering, 

detta trots att bilden syntes i modellen och alla inställningar såg ut att vara korrekta. 

Då detta inträffade sent i projektet och jag gärna ville kunna leverera bilderna i tid till Bygg GG togs 

beslutet att rendera fram bilder utan fotografierna med utsikten.  



20 
 

Renderingen är den del i visualiseringsprocessen då digitala bilder skapas från modellen. Bilderna kan 

skapas i flera bildformat som t.ex. JPEG, BNP och PNG. Jag valde att spara bilderna i JPEG-format. 

I 3ds Max finns flera renderare att välja på. Till projektet valdes renderaren som heter mental ray då 

det är den renderaren som jag arbetat med tidigare.  

När renderingsfönstret öppnas ser det ut som i figur 19. 

 

Figur 19 Renderingsfönster i 3ds max. Bild från 3ds max. 

I den svarta rutan i mitten skapas bilden stegvis allteftersom renderaren ”skjuter ut” strålar som läser 

av hur modellen ser ut. Kvaliteten på de färdiga bilderna påverkas av flera inställningar såsom 

precisionen på de strålar som skjuts ut, noggrannheten i avbildningen av ljus och skuggor och antalet 

bildpunkter i den färdiga bilden. 

Tiden det tar att rendera fram en bild kan variera väldigt från bild till bild, men generellt kan man säga 

att ju högre renderingsinställningarna är desto längre blir renderingstiden. 

De flesta av de inställningar som går att ställa in från renderingsfönstret i figur 19 sträcker sig på en 

skala från low till very high. Jag valde att till en början rendera fram de 36 bilderna med medium 

inställningar och i upplösningen 800x600 bildpunkter. Efter önskemål från Bygg GG renderade jag om 

30 av bilderna i upplösningen 1920x1080 bildpunkter. 
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4 Resultat 
Projektet resulterade i en modell av husets yttre samt 36 visualiserade bilder från tre av lägenheterna i 

det ena huset. Bygg GG liksom mäklaren för projektet fick tillgång till Google earth-modellen för att 

kunna visa den för spekulanter. Ett urval av de visualiserade bilderna publicerades som säljunderlag på 

mäklarhusets hemsida samt på sidan: www.boistorangen.se. Några av bilderna användes även vid 

annonsering i Norrköpings tidningar.  

För att kunna illustrera var någonstans i de tre lägenheterna bilderna visualiserats ifrån valde jag att 

rita ut de 36 kamerorna på planlösningarna över lägenheterna. I figur 20-22 visas var bilderna är 

visualiserade ifrån.  

 

Figur 20 Bilder lägenhet 251 (plan 5). Källa Johan Jennergren. 
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Figur 21 Bilder lägenhet 212 (plan 2). Källa: Johan Jennergren. 

 

 

Figur 22 Bilder lägenhet 244 (plan 4). Källa: Johan Jennergren 
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För att få med så mycket av rummen som möjligt på bilderna sattes många av kamerorna i hörnen av 

rummen. Kamerorna sattes på höjden 1,7 m över golv för att motsvara höjden som en människa ser 

rummen ifrån.  

Under ett besök i visningslägenheten som är lägenhet 211 togs fotografier för att kunna jämföra med 

de visualiserade bilderna från lägenhet 212 som är en spegelvändning av lägenhet 211. Nedan följer en 

bildserie med några av de visualiserade bilderna samt bilder tagna på visningslägenheten. De 

resterande visualiserade bilderna går att beskåda i bilaga 2. 

 

Figur 23 Kamera 1 plan 2. Källa: Johan Jennergren 
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Figur 24 Kamera 2 plan 2. Källa: Johan Jennergren 
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Figur 25 Kamera 3 plan 2. Källa: Johan Jennergren 
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Figur 26 Kamera 7 plan 2. Källa Johan Jennergren 
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Då visningslägenheten och lägenhet 212 är likadana fast spegelvända gick det inte att ta fotografier 

som visar exakt samma som de visualiserade bilderna. De visualiserade bilderna ger en betydligt bättre 

uppfattning om storleken på rummen än om endast ritningar finns att tillgå. De stora skillnaderna 

mellan de riktiga bilderna och de visualiserade bilderna är kontrasten och färgerna som är bättre och 

skarpare i de riktiga bilderna. Hade högre inställningar valts och mer tid lagts på texturering och 

ljussättning hade skillnaderna troligtvis blivit något mindre. 

 

Figur 27 Kamera 5 plan 4. Källa Johan Jennergren. 
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5. Diskussion 
Vid valet av examensarbete kände jag att jag ville göra något som verkligen skulle kunna komma till 

användning, därför kändes detta projekt intressant.  

För att bilderna skulle hinna användas som marknadsföring innan visningslägenheten stod klar lades 

stor fokus på att hinna slutföra den praktiska delen av examensarbetet inom tidplanens gränser.  

Nu i efterhand inser jag att projektet möjligen var lite stort för att hinna genomföras optimalt inom 

ramen för tidsplanen. I tidplanen fanns det inte tid för att saker skulle kunna gå fel. Fram tills dess att 

bilderna på utsikten från huset skulle läggas in hade den praktiska delen av projektet flutit på bra, men 

det hade inte funnits någon tid för rapportskrivningen. Så redan där insåg jag att det skulle bli svårt att 

hinna klart med både den praktiska delen och rapporten i tid.  

Att bakgrundsbilderna inte kom med på de renderade bilderna känns tråkigt då jag tror att de hade 

gjort mycket för de renderade bildernas slutresultat att istället för att bara se en himmel och mark se 

naturen och utsikten.  

Att få de uppskattade tiderna i tidplanen att stämma överens med verkligheten visade sig vara svårt, 

inte minst för renderingsprocessen då bilderna överlag tog längre tid att rendera än vad jag från början 

trodde. Renderingstiden varierade även väldigt mycket från bild till bild.  

Sammantaget är jag ändå nöjd med projektet trots att allt inte riktigt gick som det var planerat. Att 

några av bilderna trots detta kom till användning känns roligt då det var syftet med projektet.  
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