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Sammanfattning 
 
3D-grafik och visualiseringar vanligare för varje dag och företagen tycker numera att det är 
värt att betala för. Tack vare utvecklingen av mjukvaror är det idag möjligt att åstadkomma 
visualiseringar som för några år sedan krävde stor kunskap i 3D och programmering.  
 
Syftet med rapporten är att ge ett typexempel på hur en visualisering kan gå till och hur man 
går tillväga. De vanligaste programmen presenteras och man får följa arbetets gång från 
början till slut. Detta examensarbete undersöker hur komplicerat eller enkelt det kan vara att 
göra en visualisering av ett hus, i detta fall ett punkthus på 8 våningar. Utifrån några enkla 
skisser från en arkitekt skapas ett helt hus och även det närliggande området.  
 
Den praktiska delen i arbetet har resulterat i en 3D-modell på huset och även miljön runt 
huset, retuscherade bilder från byggplatsen där huset har klippts in och slutligen en VR-värld 
av hela modellen gjord i Turntool som kan ses av vem som helst på Internet via en 
webbläsare. 
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1. Inledning 
 

Detta kapitel är en introduktion till examensarbetet och kommer att beskriva bakgrunden till 
uppdraget och dess problem. Vidare behandlas den teknik och de program som ligger till 
grund för arbetets syfte och problemformulering. 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
De senaste åren har många delar i byggprocessen blivit moderniserade och användandet av 
datorer har ökat, men inte alls i den utsträckning som är tekniskt möjligt. Sanningen är den att 
arbetsdagen för en byggnadsarbetare ser ut ungefär som den gjorde för 50 år sedan. 
Projekteringsdelen ser däremot annorlunda ut. Idag finns det mycket hjälpmedel i form av 
datorer och programvaror som hjälper både arkitekter, projekterare och konstruktörer. Idén till 
mitt exjobb kommer ifrån de byggvisualiseringskurser som jag läst de senaste åren. Många av 
dagens bygg- och fastighetsföretag är intresserade av den nya tekniken men samtidigt är de 
osäkra på om det finns någon ekonomisk vinst i användandet av visualiseringar.  
 
 

1.2 Syfte 
 

Möjligheten till 3D-visualiseringar har funnits i flera år men det är för många fortfarande 
väldigt främmande. Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilken nytta en beställare 
kan ha av en visualisering. Med hjälp av ett eller flera av de större 3D-programmen på 
marknaden ska jag skapa en visualisering av ett punkthus. Detta ska sedan med hjälp av fler 
program klippas in i verkliga bilder. Visualiseringen resulterar i bra och verklighetstrogna 
bilder som kan ge både kunder, beställare och t.ex. statsbyggnadskontoret en bra uppfattning 
om projektet och dess utseende. Förhoppningsvis mycket bättre än vanliga 2D-ritningar som 
fortfarande är väldigt vanliga. Även om arbetet i huvudsak är praktiskt inriktat innefattar det 
även en genomgång och studie av de olika 3D-programmen. 
 
 

1.3 Problemformulering 
 
Uppdraget är att åt uppdragsgivaren Friggeråkers Fastighets AB visualisera ett större 
punkthus på 6-9 våningar som eventuellt ska byggas 2007-2008 i Skultorp utanför Skövde.  
Med hjälp av en arkitekt ska jag skapa en modell på huset. Byggnaden kommer att ligga i ett 
mindre centrum och det planeras för butikslokaler på entréplanet.  
 
Målet är att få en ordentlig 3D-modell på huset och klippa in den i dess framtida miljö. 
Bilderna och modellen som produceras skall användas av uppdragsgivaren vid förhandlingar 
och vid försäljning av bostadsrätterna och lokalerna i byggnaden. Det förväntas bli ett bra 
komplement till vanliga planlösningar och 2D-ritningar då man vill sälja runt 70 % av 
bostadsrätterna innan byggstart.  
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Det finns även önskemål om interiör av en lägenhet och det kommer att göras i mån av tid. 
 
 
 
För att genomföra arbetet krävs det svar på följande: 
 

• Hur skapar man en 3D-visualisering? 
• Vilket program är lämpligast att använda sig av? 
• Vilken sorts program krävs för att klippa ihop en verklig bild med en virtuell bild? 
• Hur mycket skisser och/eller ritningar krävs för att producera ett godtyckligt resultat? 
• Kan man enkelt skapa en virtuell VR miljö? 

 
 

1.4 Avgränsningar 
 
Syftet med rapporten är att få en överblick på visualisering och hur det går till. Den kommer 
bara att behandla det praktiska tillvägagångssättet kring detta och utelämnar teorin bakom 3D-
grafik. 
 
 

1.5 Rapportens disposition 
 
Rapporten inleds med bakgrunden till hela arbetet och vilka problem som finns. I kapitel 2 
specificerar jag vad som ska göras och i vilken ordning. Det tredje kapitlet behandlar dagens 
vanligaste visualiseringsprogram och även en motivation till mina val. Kapitel 4 är 
huvuddelen av rapporten där jag går igenom mitt arbete och man får följa processen från 
början till slut. Här bjuds även på flertalet bilder för att enkelt ge läsaren en inblick hur det 
kan se ut under arbetets gång. Det femte kapitlet innehåller en diskussion där jag går igenom 
mina resultat, problem och förväntningar på arbetet.  
 
 

1.6 Resurser 
 
Under genomförandet av arbetet har följande resurser använts. 
 

1.6.1 Hårdvara 

 
Under arbetets gång har jag huvudsakligen använt mig av två datorer utöver de som erbjuds i 
skolans datasalar. Detta är en AMD Athlon 64 3500+ 2.2GHz med 1 Gb internminne. 
Grafikkortet är ett Sapphire Radeon X800GT 256MB GDDR3 med drivrutinen Catalyst 6.4 
och operativsystemet är Windows XP SP2. Under renderingen har jag använt mig av 
ytterligare en dator. Denna har exakt samma hårdvara samt mjukvara men har bara agerat 
renderslave då jag använt mig av nätverksrendering. 
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1.6.2 Mjukvara 

 
De program som jag använt mig av under arbetets gång är följande:  

• Microsoft Word 
• Autodesk ADT 2006 
• Autodesk 3ds Max 8 
• Turntool 
• Adobe Photoshop 
• Adobe Acrobat Reader 

 
 

1.7 Företagspresentation - Friggeråkers Fastighets AB 
 
Bolaget startades år 1960 med namnet AB Centrumbostäder och med 4 delägare. Delägarna 
var vår far Evert Friggeråker, rörentreprenör, Sven Johansson, byggmästare, Manne Rutman, 
fabrikör, Slutarpskök och Olof Nilsson, kommunalordf. och landstingsman. Under åren 1960-
61 byggdes en hyresfastighet på inköpt tomt i centrala Skultorp med 14 lägenheter och en 
butik. Endast efter några år avled hastigt Sven Johansson och hans aktier fördelades därefter 
på sönerna till delägarna, Lennart Friggeråker och Lennart Rutman. 
 
Under 1980-talet ändrades bolaget namn till Friggeråkers Fastighets AB. Efter det att samtliga 
bolagsbildare avlidit ägs numera bolaget av bröderna Lennart och Roland Friggeråker med  
50 % vardera. Under senare år har ytterligare några fastigheter tillkommit i bolagets ägo. En 
två-familjsfastighet och en f.d. Servusbutik som ligger i samma tomtområde som den större 
fastigheten. 
 
Bolaget har ett aktiekapital på 100.000 kr och ett eget kapital på ca 900.000 kr. 
 
Falköping den 2006-06-07 
Friggeråkers Fastighets AB 
// Lennart och Roland Friggeråker   
 
 

1.8 Förutsättningar 
 

För att läsa denna rapport behövs egentligen inga förkunskaper alls. Det hjälper dock om man 
har grundläggande kunskaper om datorer och hur 3D-program fungerar. Har man inte några 
tidigare 3D-kunskaper ska man inte bli avskräckt. Denna rapport ligger inte på en svår nivå 
och innehåller bara ett fåtal tekniska ord. Det bör inte vara några problem att läsa denna 
rapport och förstå innehållet.  
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2. Specifikation 
 

I detta kapitel behandlas arbetet med att specificera det önskade resultatet. De önskade 
effekterna och egenskaperna på visualiseringen kommer att beskrivas.  
 
 

2.1 Mål 
 
Visualiseringen ska resultera i ett flertal bilder på den planerade byggnaden. Huset planeras 
bli på 8 våningar och ska byggas i Skultorp strax utanför Skövde. Uppdragsgivaren 
Friggeråkers Fastighets AB äger sedan tidigare marken och det finns redan tre befintliga 
byggnader på tomten. Förhoppningsvis resulterar visualiseringen i bra och verklighetstrogna 
bilder som kan ge både kunder, beställare och t.ex. statsbyggnadskontoret en bra uppfattning 
om byggnaden och dess utseende. 3D-modellen som skapas ska sedan klippas in i verkliga 
bilder som är tagna på den planerade byggnadsplatsen. Denna kombination förväntas ge en 
mycket bättre och mer exakt bild om byggnadens storlek och dess utseende. Om tid finns 
kommer det även att skapas ett antal interiörbilder. Dessa kan då bli ett exempel på hur en 
lägenhet skulle kunna komma att se ut. Eftersom byggnaden planeras att bli av det lyxigare 
slaget kan detta bli en bra utmaning som samtidigt visar vad programmen går för även 
interiört. Möjligheten att kunna gå runt i en virtuell värld är så klart alltid ett önskemål men 
detta brukar också vanligtvis vara relativt krångligt. Speciellt då jag personligen inte har 
någon erfarenhet av något sådant tidigare. Ett försök ska ändå göras och detta med 
programmet Turntool.  
 
 

2.2 Prioritetsordning 
 

För att få bra struktur på arbetet skapades en prioritetsordning för de olika delarna i 
examensarbetet. 
 
 

2.2.1 Första prioritet – Exteriör 3D-modell av huset 

 
Denna del anser jag är viktigast. Den innefattar hela grundarbetet till visualiseringen med 
byggandet av en 3D-modell med hjälp av skisser och annat underlag ifrån arkitekten. Det är 
ännu inte bestämt hur detaljerad modellen kommer att vara. Form, fönster och tak är de större 
relevanta delarna för modellen. Arkitekten kommer bara att rita huset ifrån två vyer och detta 
leder till att två sidor kan bli likadana eller att jag få improvisera. Handledaren har 
rekommenderat att endast fokusera på den exteriöra delen till att börja med. 
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2.2.2 Andra prioritet – Webbaserad VR-miljö med Turntool 

 
När jag fick kännedom om detta program ville jag genast ha med det i mitt examensarbete. 
Programmet kräver endast en webbläsare med en plugin som automatiskt installeras. Med den 
kan du sedan gå runt i en 3D-värld och titta på modeller i alla tänkbara vinklar. Detta ger 
personen som tittar på modellen en helt annan känsla och man kan t.ex. gå runt i hela hus för 
att få en bra uppfattning om t.ex. material och färger. Jag har ingen tidigare erfarenhet av detta 
program och det kommer att bli en spännande utmaning att lära sig hur det fungerar.  
 
 

2.2.3 Tredje prioritet – Inklipp i riktiga bilder 

 
Flera foton är redan tagna på den planerade byggplatsen och i dessa ska modellen passa in i. 
Tekniken för hur detta görs på bästa sätt är ännu inte fastställt utan bestäms senare under 
arbetets gång. Helst ska detta göras på flertalet bilder för att ge en bättre uppfattning på hur 
byggnaden påverkar den nuvarande statsbilden och dess miljö.  
 
 

2.2.4 Fjärde prioritet – Interiör  

 

Uppdragsgivaren har även visat intresse för en interiör visualisering. Men eftersom det i 
nuläget inte finns mer än skisser på planritningar blir det inte direkt något resultat mer än att 
man visar vad tekniken går för. Eftersom hela projektet fortfarande är i tidigt 
planeringsstadium kommer dessa bilder inte vara till någon större nytta. Ett alternativ hade 
varit att göra en flygning eller skapa en VR-miljö i en typlägenhet. Interiör visualisering är 
fortfarande intressant men denna del lämnas till slutet av arbetet om det finns tid över.  
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3. Teknik och program 
 
Syftet med detta kapitel är att snabbt ge läsaren en överblick över de programvaror och 
alternativ som finns på marknaden. Det finns en hel del olika program som lämpar sig bra för 
3D och just arkitektvisualisering, men denna rapport kommer bara att ta upp några av dessa. 
 
 

3.1 Autodesk 3ds Max 8 
 
Det är en av världens mest kända 3D 
program och fick bl.a. sitt genombrott 
när det användes för att göra filmen 
Johnny Mnemonic. Programmet hade 
på den tiden många kraftfulla 
funktioner för att hantera 3D och var 
ett populärt program. Många år har 
gått sedan dess och 3ds Max har bara 
vuxit sig starkare. Detta program är det 
vi får lära oss i våra 
visualiseringskurser och programmet 
har en enorm kapacitet med allt ifrån 
modellering av små detaljerade 
konstruktioner till animationer. Med 
ökad popularitet kommer också mer 
tillägg. Det finns idag en uppsjö med 
olika plugins, script, renderare osv, till 3ds Max.  
 
 
Kostnad för en licens: cirka 40 000 kr exkl. moms 
 
Operativsystem:  Windows XP 
 
 

Figur 1. Visualisering gjord i 3ds Max 
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3.2 Maxon Cinema 4D 
 

Detta är i mina ögon nykomlingen på 
marknaden. Programmet har funnits i 
flera år och har t.ex. stöd även för 
Macintoshdatorer vilket har lett till att 
programmet är populärt bland just 
dessa användare. Jag kunde aldrig tro 
att Cinema 4D skulle kunna 
konkurrera med 3ds Max men efter att 
ha sett visningar av programmet är jag 
inte lika säker längre. Programmet är 
ett utmärkt alternativ med många 
smarta och användarvänliga lösningar. 
Det har en mycket bra renderare som 
renderar ut flera olika grafikkanaler 
vilket uppskattas av folk som jobbar med reklam och film. Detta gör det lättare för dem att i 
efterhand ställa om färger och ljus.  
 
 
Kostnad för en licens: cirka 25 000 kr exkl. moms 
 
Operativsystem: Windows XP & Mac 
 
 

3.3 Autodesk Maya 
 

Autodesk köpte förra året även Maya 
och stärker därmed sin position 
ytterligare på marknaden när det gäller 
3D-program. Liksom 3ds Max har 
Maya varit med länge på marknaden 
och det är mycket populärt. Det har ett 
lite annorlunda arbetssätt jämfört med 
3ds Max och detta uppskattas av 
många.  
 
 
 
 
 
Kostnad för en licens:  
 
cirka 25 000 kr inkl. moms 
 
 
Operativsystem: Windows XP, Mac & Linux 
 

Figur 2. Visualisering gjord i Cinema 4D 

 

Figur 3. Visualisering gjord i Maya 
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3.4 Lightwave 
 

Lightwave är precis som föregående 
exempel ett väldigt populärt 3D-
program som används i bl.a. filmer, 
spel och television. Även detta 
program har ett lite annorlunda 
arbetssätt vilket älskas av många. 
Programmet är betydligt billigare än de 
övriga och detta kan mycket väl 
påverka valet av programvara för 
många. 
 
 
 
Kostnad för en licens: cirka 6 700 
kr inkl. moms 
 
Operativsystem: Windows XP & Mac 
 
 

3.5 ArchiCAD 
 
ArchiCAD är ett program som funnits i många år från början endast till Mac. De senaste åren 
har det även funnits till Windows och 
det har vuxit och blivit en av de stora 
verktygen för arkitekter och 
projekterare. Programmet har en helt 
egen genre då det är helt anpassat för 
byggnader och har flera inbygga 
hjälpmedel för att få ut bygghandlingar 
direkt. Man kan t.ex. plotta ut 
ritningar, planlösningar och 
sektionsritningar med ett enda klick. 
Detta är bara ett exempel och det kan 
göra så mycket mer. Självklart har 
programmet också en renderare och 
det går att producera relativt fina bilder 
i programmet. Vill man ha det där lilla 
extra bör man jobba vidare i något av 
de andra 3D-programmen. ArchiCAD 
har förberett för exportering till de 
flesta 3D-programvarorna och detta 
går väldigt smidigt. 
 
 
Kostnad för en licens: cirka 55 000 kr inkl. moms 
 
Operativsystem: Windows XP & Mac 

Figur 4. Visualisering gjord i Lightwave 

Figur 5. Visualisering gjord i ArchiCAD 
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3.6 SketchUp 
 
SketchUp är ett relativt nytt program på marknaden och har även det en helt egen genre. I 
detta program kan man mycket enkelt skissa, skapa och modifiera volymer. Det finns inga 
supersnygga material och renderare 
utan det är enkelheten som utmärker 
sig i SketchUp. Det är av just denna 
anledning många arkitekter har valt att 
använda detta program då det är enkelt 
och egentligen bara är 3D skisser. Den 
renderare som finns kan även skapa 
väldigt många olika skissvarianter och 
trots det enkla programmet finns det 
mer inställningar och effekter än man 
tror. Senaste genombrottet för 
SketchUp var när de blev uppköpta av 
Google och numera används för att 
bygga upp hus till GoogleEarth. 
Programmet finns i en gratisversion 
som är helt fri att ladda hem. 
 
 
Kostnad för en Pro licens: cirka 3 500 kr inkl. moms 
 
Operativsystem:  Windows XP & Mac 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Bild gjord i SketchUp 
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3.7 Turntool 
 
Turntool är en ActiveX kontroll som kan integreras med alla program som stödjer ActiveX 
kontrollen, till exempel Internet Explorer eller Firefox. TurnToolBox som är plugindelen till 
programmet stödjer de flesta 3D-programmen som till exempel 3ds Max, Autodesk Viz, 
Cinema4D , ArchiCAD och MicroStation. I sitt favorit 3D-program exporterar man sedan 
scenen till en VR-miljö som kan ses och hanteras via webbläsaren. Detta är mycket kraftfyllt 
då kunden inte behöver ha något dyrt 
program för att kunna följa arbetet. 
Turntool kräver heller inte så mycket 
datorkraft och kan utan problem 
användas på de flesta datorer idag. Den 
enklaste varianten av exportering gör 
att man kan titta ifrån sin kamera runt i 
hela scenen. Vidare kan det 
konfigureras med hjälp av Java och 
inställningar i 3D-programmet till ett 
kraftigt VR-verktyg som klarar av 
flygningar, flera kameravinklar och 
promenadeffekt i scenen. 
 
 
Kostnad för en licens: cirka 9500 kr inkl. moms 
 
Operativsystem: Alla som har program med stöd för ActiveX kontrollen  
 
 

3.8 Val av program och motivering 
 

Valet av program var egentligen inte svårt. 3ds Max är det programmet vi använt oss av i 
skolan och det är även i det programmet jag har mest erfarenhet och kunskap. Skolan har köpt 
in detta program vilket även förenklade valet avsevärt. Detta projekt ska ju göras på en 
begränsad tid och man måste använda tiden väl. Det tar alltid tid att lära sig nya programvaror 
och då gäller det att använda den kunskap man har på bästa sätt. Jag kommer dock att göra ett 
mindre undantag och använda mig utav Cinema 4D till vissa bilder. Programmet har en 
mycket bra sketch funktion som jag vill använda mig av. Sketch ger bilden en verkligare 
känsla och man får bort stelheten som ofta finns i databilder. 
 
Nätverksrendering är en annan bra funktion med 3ds Max, det finns också liknande 
hjälpmedel i de andra programmen men denna behärskar jag redan och det betyder mer tid åt 
annat. Om jag själv skulle välja ett nytt program idag utan några förkunskaper hade det 
antagligen blivit ett annat. Priserna sträcker sig från 6700 kr upp till 48 000 kr inkl. moms och 
detta kan verkligen påverka valet av program för hemanvändare. Självklart kan man ju se 
priset på ett annat sätt, att man kanske får det man betalar för.  
 

Figur 7. Bild i TurnTool Viewer 
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4. Praktik / Genomförande 
 
I detta kapitel kommer jag beskriva hur arbetet gått till från början till slut för att ge läsaren en 
bra inblick i hur en visualisering kan gå till. 
 

4.1 Insamling av information  
 
Informationen i ett projekt är alltid viktig och man bör alltid göra en noggrann förstudie. I 
april hade jag första mötet med min uppdragsgivare och det resulterade i att vi direkt ändrade 
på de planerna vi hade från början. Istället för att jag skulle rita och designa huset helt själv 
kopplade vi in en arkitekt som skulle göra några skisser och utifrån detta skulle jag sedan 
skapa huset i 3D. Tyvärr innebar detta en grov försening då arkitekten inte kunde göra 
skisserna så pass snart som vi hade hoppats på. Under tiden jag väntade på skisserna satte jag 
mig istället och lärde mig grunderna i de nya program som jag tänkt använda i projektet. Jag 
var även och besökte platsen 
där man planerar att bygga 
huset för att få en känsla av 
dess omgivning. På figur 5 till 
höger kan man se platsen där 
huset skall stå. Den blåa 
nyansen visar på ett ungefär 
siluetten av huset.  
 
Tillsammans med 
uppdragsgivaren studerade vi 
även hus med liknande 
byggnadssätt som han önskade. 
Detta gav lite extra inspiration 
och bra idéer till det nya huset. 
Skisserna från arkitekten 
kommer endast vara skisser 
och inget mer. Det blir upp till 
mig själv att sedan 
vidareutveckla dessa i princip 
hur jag vill.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8. Karta över Skultorp med blå prick som markerar 
den planerade platsen 
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Figur 9. Foto taget på platsen där huset ska byggas med en blå box som markerar formen på 
nya huset 
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4.2 Skisser 
 
Arkitekten har hittills gjort två skisser på fasaden, en mot söder och en mot väst. Resterande 
sidor får jag rita upp själv. Detta bör inte bli några problem då huset är näst intill symmetriskt 
i formen. Utöver fasadskisserna fick jag även en planlösning och en situationsplan på 
området. Detta var allt material jag fick, vilket nog kan ses som ganska lite, men så kan det 
nog också vara med sådana här uppdrag. Projekten är ofta bara i idéstadiet och det finns 
kanske inte mycket mer än några skisser på idén.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10. Situationsplan över området med det nya huset markerat i rött 
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Figur 11. Förslag på planlösning från arkitekten, från denna skiss fick jag även formen 
på huset 

Figur 12. Fasadskiss från väst Figur 13. Fasadskiss från söder 
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4.3 Planskiss i Autodesk ADT 
 
Eftersom det inte fanns något digitalt material alls fick jag göra om ritningarna för hand i 
ADT. Tanken att först scanna in dem gick bort ganska fort eftersom kvalitén på 
planlösningsritningen var ganska låg. Den var helt handritad och någon linjal hade man inte 
använt. Med hjälp av de andra fasadskisserna som faktiskt var ritade i skala 1:100 kunde jag 
mäta fönster och väggar någorlunda noggrant. Nu var jag tvungen att på något sätt få dessa 
mått in i datorn.  
 
Valet stod mellan två olika alternativ: 

• Bygga modellen från start i 3ds Max och använda mig av de mått jag fått ut 
• Rita en 2D CAD-ritning i ADT som jag sedan importerar till 3ds Max för att jobba 

vidare på.  
 
Valet föll på det andra alternativet p.g.a. att huset hade en sned vinkel som jag inte hade något 
exakt mått på. I ADT är det väldigt enkelt att rita in alla mått och få fram formen på huset helt 
korrekt. I figur 14 visas ritningen som jag skapade i ADT, de utstickande delarna är 
balkonger. Den innehåller även en del mått för enkelhetens skull.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Varför valde jag att först göra en 2D-ritning i ADT? 
 
Jo, för att när jag sedan importerar denna DWG filen till 3ds Max kan jag direkt använda mig 
av funktionen ”Extrude” och på så sätt få en färdig vägg direkt med exakt den höjd jag 
önskar. Tjockleken på väggen bestäms av de måtten jag satte i ADT. Detta går betydligt 
fortare än att bygga upp hela väggen direkt i 3ds Max. Där hade jag varit tvungen att ha 
järnkoll på måtten hela tiden.  

Figur 14. Formen på huset gjord i ADT 
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4.4 Importera DWG-fil till 3ds Max 
 
DWG filen som jag skapade importeras nu till 3ds Max. I version 8 av 3ds Max som jag 
använder fungerar importeringen bra och jag stöter inte på några problem. Sedan Autodesk 
köpte upp programmet har detta stöd ständigt utvecklats är numera väldigt stabilt. Som jag 
skrev ovan blir det nu väldigt enkelt att 
snabbt få upp en form av huset.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 Modellering del 1 
 
Med den extruderade väggen som bas fortsatte jag att bygga vidare på huset. Jag kopierade 
väggen och skapade ytterligare en våning. Efter att ha läst en del guider på Internet har jag lärt 
mig en del bra kommandon och funktioner som jag tänkte använda mig av i detta projekt. Den 
första är funktionen ”Symmetry” och som självklart betyder symmetri. Eftersom huset är 
symmetriskt behöver jag bara bygga halva huset, den andra halvan kan jag sedan enkelt 
kopiera spegelvänt med hjälp av denna 
funktion. Den kopierade delen är en 
instans av originaldelen vilket innebär 
att om jag gör ändringar i originaldelen 
förändras de övriga delarna 
automatiskt vilket sparar mycket tid. 
Samma gäller sedan när jag kopierar 
upp flera våningar. Allt är länkat bakåt 
vilket gör att en liten ändring på varje 
våning bara behöver göras på ett ställe.  
 
Balkonger har också blivit 
modellerade och även här använde jag 
symmetry-funktionen eftersom hälften 
av alla balkonger är spegelvända men 
för övrigt ser likadan ut. Med 
instanskopiering kopierade jag alla 
balkonger och placerade ut dem på 

Figur 15. Bild på första väggen efter extrudering 

Figur 16. Första enkla modellen på hela huset 
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sina respektive positioner. Den översta våningen krävde lite modifiering då den har andra 
mått upp emot taket. Taket är gjort efter skisserna men jag är inte nöjd med det och 
byggnadstekniskt ser det även konstigt ut. Det blir eventuellt att ändra på det efter behag då 
uppdragsgivaren gett mig i princip fria händer på visualiseringen. En pool och en takterrass 
har det även pratats om och för att få in det snyggt måste jag nog ändra utseendet en del på 
huset.  
 
 

4.6 Modellering del 2 
 
Arkitektens val av färger tyckte jag personligen var mindre passande och därför har jag valt 
att ta bort den gröna färgen helt och ersätta den med en gråare nyans. 

 
Jag har modellerat om hela entréplanet och lagt till fönster och en entrédörr. Tanken är att 
företag ska kunna etablera sig på första våningen och därför har den en annorlunda 
uppsättning med fönster. Vidare har jag modellerat en del mindre saker som antenner, 
husnummer och lister på huset. Taket har fått ett annorlunda utseende och balkongerna på 
översta våningen har inte längre något tak. 
 
 
 

Figur 17. Nästa version på huset med de nya färgerna 
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Himmel och gräsmaterial på marken har lagts till för att öka på verklighetskänslan en bit och 
på fönstren har jag skapat ett raytrace material som dels är blått men som även reflekterar 
omgivningen för att få en lite livligare känsla på fönstren. Balkongväggarna har fått ett 
genomskinligt material som ska likna frostat glas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 18. Ytterligare en bild på huset 
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4.7 Modellering del 3 
 
Senare i arbetet ska jag använda mig av programmet Turntool. Med detta kommer man att 
kunna gå runt i en enkel VR-miljö endast med hjälp av en webbläsare och ett ActiveX plugin 
från Turntool som automatiskt installeras. Eftersom det blir ganska tråkigt att bara gå runt 
huset och titta på väggarna valde jag att även modellera de närliggande husen. Dessa är bara 
enkla boxar då det är det nya huset 
som är i fokus. Boxarna visar endast 
husens lägen och dess ungefärliga 
storlek. Avstånden och 
lägesförhållandena mellan husen ligger 
antagligen på plus minus 1-2 meter då 
jag fått mina mått ifrån en handritad 
skiss på området. För att man lättare 
ska få en uppfattning om husets storlek 
och dess betydelse på områdets 
utseende skapar jag en del objekt som 
man kan referera till. Detta kan till 
exempel vara en bil, människa eller 
något liknande som har en känd 
storlek. Notera att bilderna fortfarande 
ser väldigt mörka och trist ut. Detta 
beror på att jag ännu inte lagt till några 
ljuskällor för att simulera dagsljus, 
solen och skuggor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 19. Huset och området omkring 

Figur 20. Översikt på området med namn på vägarna omkring 
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Området börjar få lite mer liv nu i och med att objekten ökar och detaljerna blir fler. Man bör 
dock ha i baktanke att scenen ska användas i Turntool och därför inte bör innehålla onödigt 
många objekt. Målet med denna VR-värld är inte att visa upp snygga effekter och verkliga 
material utan att ge kunden en bra inblick i hur miljön påverkas och kommer att se ut med det 
nya huset på plats. Förhoppningsvis blir resultatet bättre och mer användbart än en vanlig 
enkelt arkitektskiss.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 21. Bild på huset ifrån parkeringen 
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4.8 Ljussättning 
 
Hela scenen är i nuläget i realstorlek vilket betyder att varje objekt har samma mått som de 
skulle ha haft i verkligheten. Anledningen till detta är att modelleringen blir mycket smidigare 
och det är enklare att få rätt storlek på objekten man skapar i scenen. Detta kan dock skapa 
problem då stora mått eller stora modeller kan få problem med ljussättningen. Ljuskällorna 
har svårt att simulera bra ljus när geometrierna blir väldigt stora och det blir många 
beräkningar vilket självklart påverkar renderingstiden i slutändan.  
 
3ds Max har två stycken renderare som följer med från början, självklart finns det flera andra 
att lägga till med de två som följer med programmet är Scanline och MentalRay. Scanline är 
den som är helt klart enklast och minst komplicerad, och av denna anledning har jag valt att 
använda denna tillsvidare. Hade jag haft som mål att få så snygga bilder som möjligt eller att 
skapa en riktigt verklig visualisering hade jag nog valt en annan renderare med fler 
möjligheter och finesser, men nu är situationen annorlunda och jag ska skapa en användbar 
modell och en VR-värld till Turntool.  

Figur 22. Bild på huset med ljussättning, skuggor och himmel 
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I scenen har jag använt mig av två ljuskällor. Den första är en Sky lampa som ger ljus från 
alla riktningar i hela scenen. För att få en simulering av solen och dess ljus använder jag mig 
även av en Free Direct Spot som fungerar som en vanlig spotlight. Den har riktat ljus och det 
är den egenskapen jag använder för att simulera solljuset och få bra skuggor i scenen. För att 
få ett bra resultat på skuggorna ändrade jag inställningarna till Ray Traced Shadows.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 23. Bild på entrén till huset med ljussättning och skuggor 
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4.9 TurnTool 
 
Turntool installeras enkelt som ett plugin till 3ds Max som är det program jag använde mig av 
i detta fall. Det stödjer även de flesta andra 3D-program om man önskar att använda sig av 
något annat. Hela idén med Turntool är att kunder ska kunna titta på 3D-modeller direkt på 
Internet utan att behöva köpa några dyra program. Det enda som krävs är en webbläsare och 
att man laddar hem ett plugin.  
 
I inställningarna för Turntool ställer man sedan in vilka egenskaper man vill scenen ska ha. 
Det kan vara till exempel upplösning på Internetsidan, texturer, huvudkamera, mm. Man kan 
ha flera kameror vilket gör att tittaren enkelt kan se huset från flera olika vinklar och med ett 
knapptryck svävar kameran runt huset till en annan position. Användaren ges också möjlighet 
att själv flytta på kameran och zoom in eller ut på objekten.  
 
Utöver dessa funktioner finns det väldigt mycket mer, men då krävs det djupare kunskap om 
hur Turntool fungerar då man måste koda det mesta själv med JavaScript och HTML. Jag har 
försökt mig på detta och läst en del i script manualen som är på 43 sidor men har inte lyckats 
med alla de saker jag önskade från början. Det som saknas i nuläget är en VR kontroll som 
gör att man kan gå runt i VR-världen som en människa, väldigt likt ett datorspel.  
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5. Diskussion 
 
I denna avslutande del kommer jag att diskutera mitt resultat och hur det kan komma att 
användas i framtiden. Utöver detta går jag även igenom önskade förbättringar, brister och 
framtiden. 
 
 

5.1 Resultat 
 
Jag har skapat en visualisering av ett punkthus på åtta våningar. Detta var första prioritet och 
jag tycker själv jag klarat av det relativt bra. Denna gång handlade det inte om att få till så 
snygga bilder som möjligt utan att skapa bilder och modeller på relativt kort tid som 
uppdragsgivaren sedan kan dra nytta av. Bilderna kan senare användas till ansökningar och 
möten med statsbyggnadskontoret när man söker bygglov för huset. Vidare finns det ju 
oändliga möjligheter med reklam och försäljning/uthyrning av lägenheter i byggnaden.  
Det kan även vara intressant då man säkerligen kommer att söka efter fler investerare i detta 
projekt.   
 
I dagsläget har områdets detaljplan en gräns på 3 våningar vilket är ett problem när man söker 
bygglov för huset. Men med denna visualisering kan man visa på att man undersökt hur 
byggnaden passar in i området och hur ett åttavåningshus skulle påverka kringliggande hus. 
När man har en 3D-modell på området och närliggande hus kan man med ett knapptryck till 
exempel göra en solstudie för att se hur skuggor faller på husen hela året runt.  
 
Eftersom detta projekt fortfarande bara är i idéstadiet är byggherrarna fortfarande inte helt 
säkra angående utseendet på byggnaden och detta är mer en fingervisning på hur det skulle 
kunna se ut. Notera dock att modellen bygger mestadels på det som arkitekten ritat och jag har 
utefter hans idéer spunnit vidare på vissa detaljer. Detaljerna är ändå ganska få jämfört med 
ett riktigt hus men detta beror som sagt på att projektet fortfarande är i idéstadiet och att det 
egentligen inte finns några konkreta detaljer. Det enda som finns i dagsläget är tre till fyra 
skisser och utefter dessa förutsättningar är jag nöjd med projektets resultat. Det är helt klart en 
bra erfarenhet att även ha arbetat med ett projekt helt utan digitalt material.   
 
I kapitel 3 skrev jag om programval och även att jag tänkte använda mig av Cinema4D för att 
skapa bilder som såg skissade ut. Tyvärr hade jag inte tid att sätta mig in i Cinema4D och dess 
sketch funktioner och lämnar detta till framtiden, men fortfarande tycker jag att det är en 
utmärkt finess som programmet har och jag kommer säkerligen att lära mig hur den fungerar i 
framtiden.  
 
Nedan följer en genomgång av de mål jag satte upp innan jag startade med examensarbetet. 
Här går jag igenom de resultat jag fått fram och hur det gått med respektive del.  
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5.1.1 Första prioritet – Exteriör 3D-modell av huset  

 
Detta mål klarades av utan problem inom tidsramen och jag är nöjd med resultatet. Givetvis 
hade jag räknat med att hinna med detta utan större problem då det hade första och störta 
prioritet. Figur 24 visar resultatet på min 3D-modell av huset. Jag har frångått arkitektens 
skisser när det gäller vissa färger men formerna är i princip desamma. Personligen är jag nöjd 
med huset och i framtiden tror jag mycket väl att det kan bli ett trevligt och lite mera lyxigt 
boende.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 24. Det färdiga resultatet av 3D-modellen med ljussättning och skuggor 
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5.1.2 Andra prioritet – Webbaserad VR-miljö med Turntool 

 
Denna uppgift var helt klart svårare i och med att jag aldrig tidigare använt Turntool. 
Dessvärre hade inte några av mina lärare det heller, varefter jag var tvungen att försöka lösa 
allt på egen hand. Turntool är egentligen inte så komplicerat med har samtidigt många 
möjligheter. Fortfarande får man scripta det mesta med JavaScript och självklart hade det 
varit mer tacksamt med ett gränssnitt till konfiguration utöver det som finns i 3ds Max.  
 
I skrivande stund har jag lyckats göra en VR-värld som ger tittaren möjligheten att titta på 
huset från flera olika vinklar och samtidigt röra sig runt huset i viss mån. Det finns även 
möjlighet att till exempel zooma in på delar man tycker är mer intressanta. Ganska fort märkte 
man att Turntools starka sida är VR-delen. Den grafiska delen är egentligen inte i nivå med de 
andra 3D-programmen men är ändå helt okej med tanke på att den kan ses av vem som helst 
via en enkel webbläsare. Det finns även en funktion som gör att man kan gå runt i VR-
världen, likt ett datorspel och titta runt precis som man själv vill. 
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5.1.3 Tredje prioritet – Inklipp i riktiga bilder  

 
Denna del nämner jag inte i kapitel 4 då den inte var speciellt komplicerad. En riktig bild 
tagen på plats har retuscherats och huset har blivit inklippt i bilden. Självklart kommer det 
inte se ut så här om huset byggs då marknivåer med stor sannolikhet kommer ändras o.s.v. 
men det ger ändå en bra bild på hur det skulle kunna se ut på ett ungefär.  
 
 

 

5.1.4 Fjärde prioritet – Interiör 

 
Interiören verkade spännande till en början när jag förberedde mitt examensarbete, men efter 
första mötet med min handledare lades denna idé mer eller mindre åt sidan. Den skulle göras 
om jag fick tid över i slutet. Tyvärr blev det aldrig så och någon interiör del har inte skapats. 
Detta skulle kunna bli en eventuell vidareutveckling av arbetet, men då bör det göras i ett 
senare skede när det finns färdiga ritningar att utgå ifrån.   

Figur 25. Huset inklippt i ett riktigt foto taget på den planerade byggplatsen 
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6.1 Personliga 
 
Michael Pääbo, Handledare, PCG AB 
 
Mikael Jern, Examinator, Linköpings universitet 
 
Ted Boardman, Föreläsare 
 
Lennart Friggeråker, Friggeråkers Fastighets AB 
 
 

6.2 Elektroniska 
 
www.animate.se, Svenskt support forum för 3ds Max 
 
www.cgarchitect.com, Community för visualiserare 
 
www.turntool.com, TurnTools officiella hemsida 
 
 

6.3 Övrigt 
 
Turntool manualer 
 
3ds Max hjälpfiler 


