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Sammanfattning 
 

I mäklarnas annonser både i tidningar och på nätet ser man allt fler datormodellerade hus till 
försäljning och vi tror att detta är ett av visualiseringens största användningsområden. När 
tiden och tekniken är redo tror vi att visualisering kommer användas mycket mer och till fler 
skarpa projekt där man ”litar” på det som är visualiserat.  
 
För vårt examensarbete ville vi arbeta med vår inriktning Byggvisualisering på 
byggnadsteknikprogrammet på Linköpings Universitet. Vi lyckades genomföra detta med 
byggföretaget Peab i Linköping som ville effektivisera sin marknadsföring av sitt projekt 
Manstorp som byggs i egen regi av Peab i Linghem. De bilder som arkitektkontoret White 
hade tagit fram för att visualisera området ansågs inte tillräckliga eller ge den rätta bilden över 
området. Målet var att vårt examensarbete skulle hjälpa Peab sälja samtliga fastigheter innan 
området var färdigbyggt. 
 
Vi fick kontinuerligt underlag från Peab och arkitektkontoret för att visualisera fram en så 
verklighetstrogen bild som möjligt för potentiella köpare. De modifieringar i underlagen som 
uppstod var det förhållandevis enkelt att genomföra vilket visar en av datorvisualiseringens 
främsta fördelar, nämligen möjligheten att korrigera färgsättning, placering, storlek med mera 
till skillnad från andra klassiska metoder som handritade skisser, fysiska modeller och 
datormanipulerade bilder. Vi ville visa hur samarbetet mellan visualiserare, byggföretag och 
arkitektkontor kan fungera, var problem uppstår och vilka lösningar och metoder som är att 
föredra.  
 
Målet var att vi skulle modellera upp de enskilda husens exteriör och interiör i den slutgiltiga 
miljön och visa upp dessa med stillbilder på Peabs och mäklarens hemsida. Vi uppnådde detta 
mål och resultatet ligger nu uppe på: 
 
http://www.peab.se/Bostader_lokaler/Bostader/ostergotland/Linkoping/Manstorp
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Abstract 
 

In real estate ads in both newspapers and on the Internet, there are more and more computer 
modeled houses for sale. We believe that this is one of the biggest markets for visualization 
today. When time and technology are ready, we expect that visualization will be used a lot 
more to create projects where people can “trust” in what is being visualized.  
 
For our final thesis we wanted to work with Visualization, our concentration within the 
Construction Engineering program at Linköping University. We managed to do this with the 
construction company Peab in Linköping, who wanted to make their marketing of their 
project Manstorp in Linghem more efficient. The pictures that the hired architect firm used to 
visualize the property with were not sufficient enough, according to Peab, in giving the true 
picture of the area. The goal for our thesis was to create more realistic and living images, and 
thereby help Peab sell all of the real estates before completing the constructions. 
 
We were continuously given material from Peab and the architect firm White in order to 
visualize a realistic set of pictures for potential clients. One of computer visualizations biggest 
advantages is that it is easy to modify the models according to changes in the material given. 
Compared to classic design methods such as hand-drawn sketches, physical models and 
computer manipulated pictures it was easy for us to change features such as color, 
displacement and size. We wanted to show how the cooperation between people who 
visualizes, construction companies and architects could work, where problems could evolve 
and which solutions and methods are to be preferred. 
 
The goal was to create a model of the exterior and interior of the individual buildings in their 
final environment and display this with pictures on Peab’s and the real estate agent’s website. 
We achieved this goal and the result can be seen at: 
 
http://www.peab.se/Bostader_lokaler/Bostader/ostergotland/Linkoping/Manstorp
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Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Vi har valt inriktningen Byggvisualisering där vi ska bli länken mellan ingenjörer och 
arkitekter genom en ingenjörsutbildning och färdigheter i 3D-visualisering. Vi ville skriva 
vårt examensarbete om byggvisualisering för flera syften: för att marknadsföra oss själva, vår 
utbildning samt själva se hur ett skarpt projekt med visualisering fungerar. 
 
Sverige lider idag av bostadsbrist. Anledningen är delvis på grund av att bostadsbyggandet 
under 1990-talet låg på samma nivå i Sverige som på 1940-talet, det vill säga under andra 
världskriget, och delvis för att miljonprojektens hus från 60-talet är i stort renoveringsbehov. 
Byggnadsbranschen ligger därmed lite efter och det byggs nu som aldrig förr fast metoderna 
under projekteringen och byggandet har fortfarande inte ändrats speciellt mycket. Det har 
kommit en del nya byggmaterial och maskiner för att underlätta och hålla ner kostnaderna, 
men branschens erkänt konservativa inställning har inte släppt in IT-åldern helt och hållet. De 
verktyg som används ger 2D-ritningarna högre precision men de skrivs fortfarande ut på 
papper och används som vanliga fasad eller planlösningsritningar. 3D-ritningar används 
nästan uteslutande av arkitektkontor för att åskådliggöra och marknadsföra byggnaderna. Vår 
utbildning är tänkt att vara den länk mellan arkitekter och ingenjörer som saknas och som kan 
ge stora fördelar vid projekteringen och byggandet av komplexa konstruktioner där problem 
kan vara svåra att se i förhand. 

1.2 Syfte 
 
Vi tog kontakt med Benny Johansson, arbetschef på Peab i Linköping som hade flera förslag 
på projekt som vi kunde visualisera. Examensarbetets mål blev att hjälpa Peab med 
marknadsföringen av deras bygge i eget regi i Manstorp, Linghem. Området utgörs av 35 
bostäder bestående av friliggande villor, kedje- och radhus. De ville gärna att alla hus skulle 
vara sålda innan projektet var färdigbyggt och förhoppningen var att vår visualisering skulle 
locka fler intressenter än arkitektkontoret Whites bilder hade gjort hittills. Radhusen var de 
hus de hade haft mest problem med att sälja och vår fokus låg på dessa. En viktig punkt var 
att vi inte skulle försköna området eller byggnader utan ge en så verklighetstrogen bild som 
möjligt till de potentiella kunderna. Målet var att vi skulle modellera upp de enskilda husens 
exteriör och interiör samt hela området och visa upp dessa med stillbilder och kameraåkningar 
på Peabs och mäklarens hemsida. Målet var att vårt examensarbete skulle hjälpa Peab sälja 
samtliga fastigheter innan området var färdigbyggt. 

1.3 Metod 
 
Vi har använt oss av datorprogrammet Autodesk 3ds Max 9 vilket är det visualiseringsverktyg 
vi använt oss av tidigare för andra kurser för visualiseringsinriktningen. Vi har utgått från de 
fasadskisser och planlösningar vi fått från Peab samt perspektivbilder från arkitektkontoret 
Whites visualisering som användes i Linköpings mäklarbyrås broschyr. Vi har blivit 
kontinuerligt uppdaterade när ändringar gjorts och vi har fått feedback av Benny Johansson 
och Anna Tunemar, våra kontaktpersoner på Peab. Vi har använt oss av stillbilder av både 
exteriörer och interiörer för husen placerade i befintligt område för att marknadsföra helheten. 
Vi har jobbat med Linköpings Universitets datorer och licenser för programmet. 
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2 Underlag 
 
Det är arkitektkontoret White som har stått för ritningarna för de tre olika husen i Manstorp i 
Linghem. Vi har fått deras planlösningar och fasadritningar i pdf och dwg format (dwg är ett 
filformat från Autodesk för en bild eller på engelska ”drawing”) som stöd och underlag till vår 
modellering. Pdf-formatet känner nog de flesta till men dwg filerna kan beskrivas som det 
format man får ut från CAD-ritningar och som kan tas in i och användas skalenligt i 3ds Max 
för att underlätta modellerandet av väggar och få rätt placering av bland annat dörrar och 
fönster. Detta beskrivs mer utförligt i nästa kapitel. 
 
 

Figur 1 Pdf fil över planlösningarna för de   
friliggande husen 

 
Figur 2 Pdf fil över fasadritningarna för de 
friliggande husen 

 
 
De underlag vi fick från början räckte långt men ändrades med tiden eftersom den slutgiltiga 
produkten ännu inte var framtagen när vi kom in i handlingen. En av de största ändringarna 
var när carporten till de friliggande husen flyttades ifrån huset och blev ett fristående garage 
och när det tillkom ett trädäck bakom husen som vi aldrig fick dimensionerna eller 
materialvalen till.  
 
En annan stor förändring var att från början fick vi inte veta vilken typ av ytterpanel som 
husen skulle ha. Vi gjorde därför en uppskattning utefter de fasadritningar vi fått för att vi 
skulle kunna sätta igång med modelleringen. Senare fick vi dock veta att det skulle vara 
träpanel av typen z-panel med bestämda mått vilket innebar att vi fick göra om all panel. Det 
var ett ganska omfattande arbete men också något som ingår i ett projekt som detta där man 
inte har alla underlag klara och förändringar under tidens gång är en naturlig del av processen.  
 
Det underlag som vi använde direkt i 3ds Max var planritningarna som vi importerade in och 
använde som grund. De andra ritningarna använde vi mer som referenser och för att få fram 
olika mått och avstånd. De användes också för att bestämma bakgrunden på områdesbilderna 
för att se vilka hus som låg bakom husen i fokus vilket ger bilderna mer djup och realism. 
 
I bilaga 3 visar vi hur de olika planlösningarna för respektive hustyp och plan såg ut. 
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Övriga ändringar i projektet var mindre omfattande och innebar bland annat förändringar i 
kulörer och placering av husen som inte var speciellt svåra för oss att ändra. Ibland var det 
dock frustrerande att vilja göra en ändring eller ett tillägg som man visste om men inte visste 
måtten på eller placeringen för att underlagen inte hade skickats till oss än. Ett annat 
frustrerande men samtidigt viktigt och lärorikt moment var att vi personligen inte fann husen 
tilltalande av olika anledningar men eftersom vi skulle göra husen realistiska så följde vi 
skisserna fullt ut. När man gör ett projekt vill man gärna att det ska se snyggt, modernt och 
stilfullt ut men husens arkitektur tyckte vi inte alltid om som till exempel den bakre väggen 
med två små toalettfönster som förvisso inte ger insyn men som samtidigt måste vara väldigt 
tråkiga att se på för grannarna. Vår uppgift var dock att skapa färdiga bilder utefter gällande 
underlag. 
 

 
Figur 3 Situationsplan över området Figur 4 Ny revision av situationsplanen. Placering 

av kedjehusen har förändrats 

 
Ovan kan vi se hur man har förändrat läget av kedjehusen i förhållande till varandra. Den 
senare revisionen är den som blev slutgiltig, där alla kedjehusen är roterade åt samma håll. 
 
Vi använde oss till en början mycket av Whites modelleringar av husen för att få grepp om 
hur husen skulle se ut estetiskt men efter ett tag tog vår egen smak mer eller mindre ofrivilligt 
över. Att visualisera något innebär ju att man ger sin egen syn på objektet och våra åsikter 
tillsammans med Bennys och Annas var det som formade slutresultatet. Vi har också fått hjälp 
av vänner eftersom man lätt blir blind på vad som ser bra ut och vad som sticker ut för 
mycket.  
 
I broschyren för Manstorp, gjord av Linköpings Mäklarbyrå finns förutom en beskrivning av 
området också flera 3D bilder på interiör och exteriör över husen och området samt 
planlösningar. Dessa perspektivbilder är inte i samma klass som Whites andra visualiseringar.  
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Figur 5 Situationsplan över Manstorp från 
broschyren 

 
Figur 6 En exteriör visualisering av White från ett 
av husen i broschyren 

 
För att få tillgång till bra och verkliga bakgrundsbilder och en bättre uppfattning av området 
så var vi i ett tidigt skede ute på området i Manstorp och fotade. När vi var på plats tittade vi 
även på omgivningen för att få ett helhetsintryck av området. Detta besök var en viktig del av 
vårt arbete, främst för att vi kunde använda fotografierna från platsen som bakgrund till de 
modeller vi senare skapade men också för den helhetssyn vi fick av området. 
 

 

 
Figur 7 Bilder från området 
(Manstorp) 
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3 Modellering 
 
När vi har modellerat fram våra hus och alla detaljer har vi i grund och botten använt oss av 
tre objekt: boxar, cylindrar och plan. Dessa har böjts, kapats och formats så att de liknar 
stuprör, glasrutor, gatsten, lampor, element, handtag med mera. Det svåra är inte att forma om 
objekten utan att ge dem ett realistiskt material med rätt grad av texturering samt reflektioner. 
Många material finns färdiga i programmet men de flesta har vi fått skapa själva med bilder vi 
ritat eller bilder vi sökt och laddat ner från Internet. När modellerna och objekten är klara så 
skapar man en ”sol” i form av en lampa med dussintals parametrar som man justerar tills det 
ser ut som och beter sig som en riktig sol och ger objekten en realistisk skugga och bilden en 
realistisk belysning. För att uppnå detta finns det ytterligare flertalet parametrar som påverkar 
renderingen. När en bild renderas så räknar datorn ut vart ljuset kastar skuggar och hur 
ljusstrålarna reflekteras eller absorberas av de olika materialen och objekten i bilden. 
Renderingstiden för bilden på titelsidan på denna rapport tog ungefär 8 minuter medan 
bilderna som ligger uppe på hemsidan tog ca 2 timmar, men tiderna varierar naturligtvis 
beroende på vilken kapacitet man har på sin dator. 
 

3.1 Exteriör 
Vi utgick ifrån de planlösningar i dwg-format som vi fick av Peab. Det första vi gjorde var att 
skapa husens väggar. Vi har provat tre olika sätt att modellera väggarna, utifrån planlösningen 
som importerades till 3ds Max. 
 

 
Figur 8 Planlösning i 2D 

 
Ett sätt är att man använder extrudering för väggarna, då man höjer ”linjerna” till lämplig 
höjd. Ett annat sätt är att man skapar en box för varje vägg och får dessa på korrekt plats 
genom att använda ”snap”-funktionen. Det tredje sättet vi provade var att använda det färdiga 
objektet ”wall” som finns i 3ds Max. Där definierar man väggens tjocklek och höjd och 
snappar sig runt. Detta sätt är snabbast och enklast och skapar också de väggar som bäst går 
att använda med de färdiga dörrar och fönster som finns i 3ds Max. 
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Figur 9 Väggar gjorda med extrudering 

Figur 10 Inställningar, höjd 
250 cm 

 
Figur 11 Väggar med flera "boxar" 

 
Figur 12 Val av objekttyp, 
väggarna består av 8 olika 
"boxar" 

 
Figur 13 Väggarna gjorda med "wall" 

 
Figur 14 Inställning av bredd 
och höjd 
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När väggarnas position var korrekt användes pdf-filerna över fasaderna som hjälp samt de 
korrekta höjderna på våningar och tak för att få klart stommen av husen med väggar, tak och 
hål för fönster och dörrar.  
 
Efter det följde det tunga arbetet med att få till en snygg panelfasad, takpannor, hängrännor, 
fönsterkarmar med mera. Det är detaljerna såsom fästen för stuprännorna, fönsterbläck, 
dörrhandtag, ventiler med mera som får en bild att ”leva”. Vi modellerade dessa detaljer 
utifrån hittade bilder på Internet med hjälp av Google eller från egen uppfattning. För att öka 
objektens ”riktighet” har vi använt oss av en textureringsmetod som kallas för ”bump” som 
simulerar att objektets yta har struktur som följer mönstret på bilden den visar eller något 
annat såsom trädstrukturen på de gråvita panelerna på husets fasad. Vi använde en skiva från 
3D-modelleringsföretaget Dosch för att importera vissa objekt, som till exempel bilarna. 
Dessa gick inte att använda direkt utan krävde en hel del ändringar såsom tillägg av en 
registreringsskylt och i materialval för bland annat bakljusen som bilderna nedan visar. 
 
 
 

 
Figur 15 Bakljus original 

 

 
Figur 16 Bakljus efter första modifieringen 

 
Figur 17 Bakljus efter andra modifieringen Figur 18 Bakljus slutresultat 
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Andra detaljer som höjer realismen på en bild 
av ett hus med omgivning (se figur 43-45) är 
dels de objekt som sitter på fasaden som t.ex. 
utelampor och bevattningsslang dels vad 
tomten består av. Vid infarten till huset finns 
nästan alltid en postlåda och soptunnor och 
utmed infarten valde vi att sätta dit 
markplacerade utelampor. På uteplatsen har vi 
valt flera olika detaljer som en grill, hammock 
och blomkrukor. 
 
Vi ska titta lite närmare på postlådan. Den är 
uppbyggd av boxar och cylindrar och 
innehåller inte mer än totalt 10 st. objekt. 6 st. 
boxar och 4 st. cylindrar. 
När man är nöjd med formen på postlådan så 
tillsätter man struktur och färg. Postlådan är av 
metall och grönfärgad. Metallmaterialet har en 
viss grad av reflektion men med en slät yta. 
 

 
Figur 19 Postlådans olika objekt 

 

 
Figur 20 Postlåda - låsanordning 

 
Figur 21 Postlåda - brevinkast 

 

 
Figur 22 Postlåda - "wireframe 
view" 

 
Figur 23 Postlåda - "smooth + 
highlights view" 

Figur 24 Postlåda - renderad i sin 
rätta miljö 
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Här ser vi fler renderade bilder på de objekt vi själva skapat och använt i vår miljö. 

 
Figur 25 Grill  

 

 

 
Figur 26 Grill i sin slutgiltiga miljö 

 
Figur 27 Soptunnor 

 
Figur 28 Soptunnor vid infarten 

 
Figur 29 Utelampa - väggmonterad 

 
 

 
Figur 30 Utelampor på marken 
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Figur 31 Hammock på uteplatsen 

 
Figur 32 Vattenslang med anslutning och vägghållare 

 
Figur 33 Stege med väggfäste 
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Att modellera husen och detaljerna på fasaden kräver tålamod och noggrannhet men det var 
gräset, träden och ljussättningen som var svårast att få till när det gällde att få bilderna att se 
verkliga ut. Vi har använt oss av en bild (se figur nedan) från 3ds Max som vi repeterat på en 
box eller ett plan och som representerar marken. Detta leder oftast till att man får ett mönster i 
gräsmattan som ser onaturligt ut och som kräver att man inte visar alltför mycket av 
gräsmattan samtidigt. Också färgen är svår att få realistisk då den ofta blir onaturligt ljus eller 
färgglad. Det andra sättet att göra gräs på är via ”Hair and Fur” som redan finns i 3ds Max. 
”Hair and Fur” skapar ”riktiga” grässtrån vilket kräver mycket lång renderingstid och innebär 
att filen blir tung att jobba i. Eftersom våra gräsmattor var för stora gav vi efter många försök 
upp detta då det tog för lång tid och för mycket minne för att det skulle vara praktiskt. Vi 
provade även med den externa plug-in applikationen ”Super Grass” men upplevde samma sak 
där, bilden med gräset tog 45 minuter att rendera till skillnad från åtta minuter med 
repeterande jpg-bild. Eftersom resultatet ändå var ganska lika ansåg vi att det inte var värt det 
och valde alltså till slut att använda en bild från 3ds Max som vi repeterade i funktionen ”tile” 
på en box. 
 
Till slut bestod det friliggande huset av nästan 4000 olika objekt som tillsammans hade över 
400 000 sidor (eng. faces). Till exempel de fem cylindrar som utgör ett stuprör har 18 sidor 
var för att stupröret ska se någorlunda runt ut vilket ger 90 sidor på enbart de raka delarna av 
stupröret. Utöver det tillkommer de böjda delarna av stuprören som har 216 sidor var eftersom 
den är uppdelad i fem delar för att få till böjen. 
 

  
Figur 34 Gräsbilden som användes 

 
Figur 35 Bild på ett stuprör 

 
 
Ljussättningen i bilderna är lite olika. För de friliggande husen används en fotometrisk sol 
kallad SUN med Ray Traced Shadows och en logaritmisk ”Exposure Control”. En fotometrisk 
sol gör bilden mer realistisk då den enbart visar de ljusvågor som det mänskliga ögat kan 
uppfatta. Ray Traced Shadows är som det låter, skuggor som blir bestämda exakt vart 
ljusstrålarna träffar eller rättare sagt inte träffar objekten.  En logaritmisk kontroll av hur 
mycket vår SUN strålar ut ökar också realismen då ljuset inte är lika starkt överallt efter att 
det har reflekterats. Detta kan låta som enkla val men varje val ökar antalet parametrar som 
kräver justering för att bilden ska få en realistisk sol. En viktig parameter är antalet gånger 
som datorn ska följa varje enskild ljusstråles ”studsar” i bilden. För få studsar kan leda till 
väldigt mörka hörn eller ogenomskinliga glaspartier. Det gäller att pricka rätt med antalet 
studsar för att få till en realistisk bild men alltför många ökar renderingstiden. Vi använde oss 
av 6-8 studsar.  
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De träd och buskar som vi använt är faktiskt från samma bild, bara satt på plan i olika 
storlekar. De är alltså i 2D men vända mot solen och med en svart-vit bild i alfakanalen så att 
de kastar realistiska skuggor och ger bilderna mer djup och realism.  
 
 

Figur 36.  3ds Max träd, med 21123  st ”faces” Figur 37.  2D-bild, med 2 st ”faces”. Skugga med hjälp 
av alfakanalen 

 
 
Det finns otroligt mycket att vinna i renderingstid om man använder 2D bilder istället för 3D 
objekt. Ett träd i 3D träd som vi testat har över 21000 ”faces” jämfört med 2D bildens två 
stycken ”faces”. Använder man många träd i scenen så kommer det att vara stora skillnader i 
renderingstid. Vad man måste tänka på vid användandet av 2D bilder är att man måste 
använda skuggtypen ”Ray Traced Shadows” för att få fram skuggan. Det finns också sätt att 
komma runt det problemet genom att använda 3D trädet för skuggan, men göra så att trädet 
inte är synligt vid renderingen och istället använda 2D trädets bild som synligt. Vid de fall 
solen och kameran inte är placerad från samma håll får man använda två stycken ”planes” 
med trädbilden. Det ena ”trädet” används som synligt vinkelrätt mot kameran utan att kasta 
eller ta emot skuggor medan det andra ”trädet” är osynligt för kameran men med skugga och 
vinkelrätt mot solen. 
 

 

Träd 1
Träd 2

Sol Kamera

               Figur 38 Topvy över träd, kamera och sol 
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Figur 39 Vy från kamera, över två träd (planes) 

 
Figur 40 Vy från kamera, i annat ”utseende” 

 
 

Ovan till vänster ser vi den vy som kameran 
ser i ”wireframe view” enligt den kamera-
placering som föregående figur visar. Den 
föreställer de två träden i form av objekt- 
typen ”planes” och till höger ser vi samma vy 
i ”smooth + highlights view”. Till vänster är 
den renderade bilden som är tagen med den 
kameran. Man ser alltså bara ”Träd 2” men 
det är ”Träd 1” som ger skuggan. 

 

 
Nedan ser vi de 2 olika trädbilderna vi använt 
oss mycket av i våra scener. 

Figur 41 Renderad bild med träd och skugga  
 

                   
Figur 42 Bilder från de 2D-träd vi använt oss av, alfakanalbild till höger 
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När man börjar bli färdig med sina objekt, i vårt fall hus med tillhörande detaljer så är det 
viktigt med en bra bakgrund. Vi löste detta genom att lägga bakgrundsbilder under 
Environment - Background i 3ds Max. Bilderna vi använde var de vi tog under vårt besök i 
Manstorp. Vi har även redigerat vissa bilder genom att skapa nya bilder från 3ds Max med de 
hus vi gjort i förgrunden och foton i bakgrunden och på så sätt skapat en ny bakgrund. 
 

 
Figur 43 Foto från Manstorp 

 
Figur 44 Ny bild skapad i 3ds Max med bakgrundsfoto och hus 

 
Figur 45 Den nya bilden använder vi nu som bakgrund 
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3.2 Interiör 
 
Vi fick en lista, en ”rumsbeskrivning”, av Peab där det stod vad väggarna, golvet och taket 
bestod av för material och vilken kulör de hade i de olika rummen. Vi bestämde tillsammans 
med Benny och Anna att det viktigaste var köket och vardagsrummet i radhusen. För köket 
var listan längre eftersom den beskrev de vitvaror som skulle finnas där såsom diskmaskinen, 
kyl/frys och spis med fläkt. Vi letade upp bilder och dimensioner på dessa på Internet och 
använde dem för att göra 3D-modeller av vitvarorna. Detta gällde även handfatet men 
blandaren hittade vi i 3ds-format från Mora Armatur som kunde importeras direkt i modellen. 
Vi hann aldrig riktigt få ett svar på vilka luckor som skulle användas i köket förutom att det 
skulle vara Ballingslöv Solid och av ek så vi tog en luckvariant som passade kraven och fanns 
på Ballingslövs hemsida. Därifrån fick vi också inspiration att modellera vissa detaljer som 
kan finnas i ett kök såsom Ballingslövs diskställ, knivhållare mm. Stekpannorna och bordet 
med stolarna är hämtade från 3D-Internet Café där de kan laddas ned gratis och sedan har vi 
modifierat dem lite och ändrat deras material och skala. Allt annat har vi modellerat själva 
utifrån egna uppfattningar eller dimensioner hittade på Internet, mycket på Electrolux 
hemsida. 
 

 
Figur 46 Köket 

 
Figur 47 Närbild köket 

 
 
 

 
Figur 48 Jpg-bilden som användes för golvet  

  
Figur 50 Electrolux logga som användes på 
samtliga Electrolux vitvaror i köket Figur 49 Bilden på den Electrolux-spis som skulle 

användas i köket och som vi replikerade 
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Tanken var att först göra klart hela husets interiör utan möbler, det vill säga själva 
planlösningen med rätt kulörer på väggar och tak. Den enda ljuskällan i bilderna nedan är en 
”sol” som sitter utanför fönstren och därför blev väggarna och speciellt taket initialt väldigt 
mörka. För att ljusa upp dem har deras nästan helvita färg en självlysande effekt. Golven 
krävde mycket arbete för att bli bra. Resultatet består av en liten bild (se figur 48) som är noga 
repeterad för att få rätt skala och dimensioner. Den är också lite självlysande och bilden i sig 
har även ljusnats upp och fått lite glans för att reflektera ljuset korrekt. Fler detaljer i rummen 
som lyfter upp hela bilden är lister, dörrkarmar och fönster som har starkare självlysande 
effekt för att verka ännu vitare. Med dessa detaljer började rummen se klara ut och nästa steg 
blev dörrhandtag, element och alla olika uttag som finns i hemmet för el, telefoni, Internet och 
för taklampor. Slutresultatet såg riktigt bra ut enligt oss och var inte alltför tungt för att 
rendera en film av men vi valde ändå att visa möblerade rum då det ger ett hemtrevligare 
intryck. Gardinerna och gardinstängerna, bordet med stolar, byrån och spiskaminen har vi 
modellerat och designat själva medan soffan, soffbordet lamporna och stereon har hämtats 
gratis från 3D-Internet Café. Alla de modeller vi hämtat har vi sedan modifierat estetiska 
detaljer på såsom soffans ben och tygets struktur och färg, metallen på taklampan och 
soffbordet. Motiven på tavlorna och gardinens samt mattans mönster har vi hämtat från 3ds 
Max bibliotek av material.   
 
För att öka bildens realism har vi lagt till terrassen på baksidan och lagt på en montagebild av 
ett friliggande hus i bakgrunden (beskrivet i ovanstående kapitel Exteriör och visat i figur 43-
45) För att få mer djup i bilden har vi även här liksom i exteriörbilderna lagt en växt nära 
kameran, i detta fall en inomhuskaktus. 
 
För interiörbilderna använde vi ljusberäkningsmetoden Radiosity istället för enbart Light 
Tracer som användes i nästan alla exteriörbilder. Radiosity ger ett mjukare ljus och diffusare 
skuggkanter vilket ibland ger en mer realistiskt bild.  
 
Det finns två varianter av ljussättning i radiosity-menyn. I den ena så använder man det ljus 
som applikationen räknat ut och i den andra så beräknas det direkta ljuset ännu en gång. 
Skillnaden illustreras i figurerna nedan (figur 51 och 53) som använder det beräknade ljuset 
medan figur 52 och 54 beräknar ljuset igen mer likt Light Tracer-metoden. Detta går att se 
under soffbordet på bilden ovan där benen inte ger skugga med Radiosity beräkningen 
eftersom benen är för smala. Problemet med Radiosity är att det finns väldigt många 
parametrar som vi inte lärt oss, ett problem som syns på bilden (figur 53) är att det bortre 
hörnet har blivit upplyst av okänd anledning.  
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Figur 51 Vy ett med radiosity beräkningen Figur 52 Vy ett utan radiosity beräkningen 

  
Figur 53 Vy två med radiosity beräkningen Figur 54 Vy två utan radiosity beräkningen 
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4 Resultat 
 
Enligt vår överenskommelse skulle vi ta fram material i form av bilder som visade de enskilda 
husen; friliggande, kedje- och radhus. Dessa skulle framställas så att de såg realistiska ut med 
både exteriör- och interiörbilder. Hela området med 35 hus skulle också sättas ihop samt visas 
med en film. Vi började med de friliggande husen och kedjehusen eftersom fokus skulle ligga 
på de fortfarande osålda radhusen i mitten av området. På detta sätt kunde vi öva på hur huset 
skulle se ut och när vi började var det bara att flytta över de delar som behövdes till radhusen. 
Vi hade valt några vinklar som vi utgick ifrån när vi modellerade upp husen och lade sedan dit 
detaljer så dessa hus är alltså de mest genomarbetade och användes i presentationen som 
resultat.   
 
När vi började närma oss slutet av vår tid för arbetet märkte vi att det skulle bli svårt att hinna 
göra några rörliga bilder över området. Så i samråd med Peab kom vi fram till att vi skulle 
skippa filmsekvenserna och koncentrera oss på bilder över de tre olika hustyperna samt några 
interiörbilder. Att vi fick tidsbrist berodde till stor del på de ändringar i underlagen som 
skedde under resans gång och att vi inte blev underrättade över alla revideringar i god tid. Där 
var det kanske en liten brist i kommunikationen mellan Peab och oss och vi har lärt oss att 
kommunikationen bör vara tätare och ännu mer strukturerad. Vi skulle också gärna ha varit 
delaktiga vid projekteringsmöten för att ta del av de underlag och åsikter som förmedlades där 
av olika parter. Det skulle ge oss en större förståelse och bättre information över vad som sker 
i processen. Vi skulle också få tillfälle att ställa frågor direkt till dem som har bäst möjlighet 
att svara på våra frågor. 
 
Tills sist var det dags att rendera de slutbilder vi hade fått i uppdrag att skapa. Vi presenterade 
sedan bilderna med hjälp av en dator och projektor på plats hos Peab. Vi förklarade vilka 
vinklar vi valt och de var väldigt nöjda med resultatet. Vi hade valt att ta med ca 40 olika 
bilder där vissa var i stort sett identiska med bara små skillnader och sedan fick de själva 
avgöra vilka bilder de ville använda i sin marknadsföring. Redan dagen efter så fanns 
resultatet på Peabs hemsida och finns att se på under ”Bostäder till försäljning”. 
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5 Diskussion 
 
Vi är nöjda med vårt resultat och även Benny Johansson och Anna Tunemar på Peab var 
nöjda. I Bilaga 2 finns den feedback vi bad att få från Peab på vårt arbete och samarbete med 
dem. Bilderna lades upp på Peabs hemsida dagen efter att vi lämnat över dem och de har 
använts i tidningen Östgöta Correspondenten vilket indikerar att syftet med ex-jobbet 
uppnåddes. Arbetet löpte på bra, vi kontaktade Peab när vi behövde material, information och 
underlag och de kontaktade oss för att informera om ändringar i kulör- och materialval och i 
underlagen. Vi har i skrivandets stund inte fått några siffror från Peab om huruvida 
försäljningen eller intresset för fastigheterna ökat till följd av de nya bilderna på husen i det 
ännu ej färdigbyggda Manstorp. Vi vet dock att vi har gett Peab bra marknadsföringsmaterial 
samt sparat dem mycket pengar då de annars anlitar arkitekter/konsulter till att visualisera 
bostäder. Peab har alltså inga egna visualiserare och när vi frågat dem om de är intresserade 
tror Benny och Anna att det kan finnas ett behov fast i så fall på Stockholmskontoret. En 
positiv aspekt är att de visualiserade Manstorp-husen kunde användas för att göra en likartad 
visualisering för ett liknande område som heter Borensberg. Eftersom Peab var nöjda fick vi 
förtroendet att även visualisera Borensberg som en projektanställning under sommaren. 
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Bilaga 1 Slutresultatet från Peabs hemsida www.peab.se  
  

 
Internet, Startsidan över bostäderna i Manstorp (interiör bilden är ej skapad av oss) 
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Internet, Startsidan under rubriken; Bilder 
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Internet, Kedjehusen 
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Internet, Radhusen 
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Internet, Friliggande villa 
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Internet, Kök 
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Bilaga 2 Peabs syn på hur arbetet har fortskridit och deras 
åsikter om hur resultatet har uppnått sitt syfte. 
 

1. Vad var målet med projektet från Peabs sida?  
Att få hjälp med ett bildunderlag till en presentation och marknadsföring av ett 
planerat småhusområde i Östergötland. Området omfattar 35 småhus fördelade på 3 
hustyper, friliggande, kedje- och radhus. Försäljning pågår och markarbetet har 
påbörjats under sommaren 2007. 

 
2. Har resultatet uppnåtts? 

a. Är ni/Peab nöjda med resultatet? 
Resultatet är helt klart godkänt. Det känns bra att kunna få hjälp med teknik 
som vi själva inte kan hantera, särskilt när det gäller ett område där den 
tekniska utvecklingen snabbt går framåt. Bilderna är tilltalande och de 
presenterar husen och området på ett trevligt sätt. Det är så här som vi vill 
kunna presentera våra projekt! 
 

b. Vad tyckte ni om resultatet med hänsyn till kvalité, er inblandning, våra 
krav och tidsperspektivet? 
Tiden var knapp med nedanstående förutsättningar. Tim och Kristoffer träffade 
oss på kontoret i Linköping under mitten av april med målsättningen att vara 
klara till i början av juni. Peab hade precis innan första träffen tagit beslut om 
att göra vissa justeringar av planlösning etc. i 2 av de 3 hustyperna och innan 
alla ritningar var uppdaterade med samtliga förändringar hade några veckor 
gått och vi var inne i mitten av maj. I och med att parhusen ändrades till 
kedjehus påverkades även husens placering på tomterna, vilket i sin tur 
påverkade markplaneringen. Handlingarna som har legat till grund för den 
slutliga visualiseringen har med andra ord arbetats fram samt justerats 
parallellt med visualiseringsarbetet, och med tanke på de förutsättningarna 
uppfyller resultatet verkligen våra förhoppningar. Bildkvalitén är vi verkligen 
nöjda med! 

 
c. Vad tyckte ni om resultatet jämfört med att lämna över det till en konsult 

eller arkitektfirma? 
Resultatet håller en hög nivå i förhållande till motsvarande jobb där vi har tagit 
hjälp av andra lokala aktörer som inte är fokuserade och utbildade på 
visualisering. Fördelen är att ni verkligen kan hantera era program, eller såg till 
att lära er finesser som höjde resultatet. Ljussättningen blev fin i bilderna. 
 

3. Har ni/Peab tjänat på samarbetet? 
a. Skulle ni vilja fortsätta samarbetet? (Borensberg..) 

Självklart skulle vi vilja fortsätta samarbeta för våra kommande projekt. Det är 
ofta viktigt att kunna presentera olika byggprojekt på ett informativt och 
tilltalande sätt så att intressenter/spekulanter/köpare kan skapa sig en bild av 
vad projektet avser. 
 

b. Kan ni se några fördelar med att ha en egen ”visualiserare”?  
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Javisst, men ur vårt perspektiv i Region Linköping (d.v.s. geografiskt 
motsvarande Östergötland) är tjänsten ganska ”smal” och samarbete med andra 
i Peab vore nödvändigt. 
 

c. Om det gick, skulle ni vilja fortsätta samarbetet? 
Ja 
 

4. Tyckte ni att vi krävde mer eller mindre från er i form av underlag, kontakt och 
information etc. jämfört med att ha anlitat en konsult eller arkitektfirma? 
Det är alltid viktigt att träffas och stämma av målsättning och underlagsmaterial, så i 
det stora hela krävdes det inte mer tid från vår sida. Däremot hade vi inte allt material 
som ni efterfrågade, exempelvis punkter i 3-dim för områdets markplanering.  

 
5. Har ni stött på problem i och med detta samarbete som ni inte gjort förut? Om, 

vilka? 
Nej 
 

6. Egna reflektioner, mm!!! 
Kul att komma i kontakt med studenter under utbildning, särskilt när vi kan få utbyte 
och hjälp med praktiska lösningar som vi verkligen har nytta av! 
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Bilaga 3 Planlösningar 

  
Planritning Friliggande villa plan 1 Planritning Friliggande villa plan 2 

  
Planritning Kedjehus plan 1 Planritning Kedjehus plan 2 
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Planritning Radhus plan 2 Planritning Radhus plan 1 
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