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Exjobbet består i att visa hur ett nytt bostadsområde kommer att se ut när det är färdigbyggt. Det
aktuella bostadsområdet är Vasastan och ligger i Norrköping. Vi har haft WSP som uppdragsgivare och
har från dem fått ritningar och modeller i form av ADT-filer. Dessa filer har importerats till 3d Studio
Max där kompletterande modellering och texturering har gjorts. 

Arbetet har resulterat i en flygning runt husen, solstudier och stillbilder. Stillbilderna är renderade med
noggrannare ljuskällor och högre kvalitet. Runt de nya husen har volymer av de befintliga husen gjorts
för att få en bild av hur området kommer att se ut i sin helhet.

Man kan med visualiseringstekniken visa hur det t.ex. kan se ut med olika storlekar på träden vid gatan.
Man kan även med en solstudie visa hur solen kommer att nå de olika lägenheterna och hur skuggorna
faller vid olika tidpunkter.

Arbetet visar på hur sådant material kan användas vid bygglovsärenden eller vid försäljning av
lägenheter.

Det som kan underlätta för dig som läsare är erfarenheter från något CAD- eller
3d-visualiseringsprogram. Men med hjälp av begreppslistan hoppas vi att rapporten ska vara förståelig
även utan dessa erfarenheter. 
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Sammanfattning 
 
Exjobbet består i att visa hur ett nytt bostadsområde kommer att se ut när det är färdigbyggt. 
Det aktuella bostadsområdet är Vasastan och ligger i Norrköping. Vi har haft WSP som 
uppdragsgivare och har från dem fått ritningar och modeller i form av ADT-filer. Dessa filer 
har importerats till 3d Studio Max där kompletterande modellering och texturering har gjorts.  
 
Arbetet har resulterat i en flygning runt husen, solstudier och stillbilder. Stillbilderna är 
renderade med noggrannare ljuskällor och högre kvalitet. Runt de nya husen har volymer av 
de befintliga husen gjorts för att få en bild av hur området kommer att se ut i sin helhet. 
 
Man kan med visualiseringstekniken visa hur det t.ex. kan se ut med olika storlekar på träden 
vid gatan. Man kan även med en solstudie visa hur solen kommer att nå de olika lägenheterna 
och hur skuggorna faller vid olika tidpunkter. 
 
Arbetet visar på hur sådant material kan användas vid bygglovsärenden eller vid försäljning 
av lägenheter. 
 
Det som kan underlätta för dig som läsare är erfarenheter från något CAD- eller 3d-
visualiseringsprogram. Men med hjälp av begreppslistan hoppas vi att rapporten ska vara 
förståelig även utan dessa erfarenheter. 
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1. Inledning 
 
På Ljurafältet i Norrköping ska det byggas nya hyreslägenheter. Det är Hyresbostäder och 
Riksbyggen som är beställare och WSP har projekterat husen. 
 
Totalt är det fem hyreshus och två hus för bl.a. äldreboende som ska byggas och området 
kommer att kallas Vasastan. Alla hus ska inte byggas samtidigt utan det ska byggas i etapper 
där byggordningen inte är bestämd ännu. Utöver husen ska även Ljuravägen breddas och 
2:ans spårvagn mot Klingsberg ska förlängas och läggas på en gräsbank i mitten av vägen. 
 
 

        
Figur 1, karta över Norrköping Figur 2, Ljurafältet 

 

1.1 Syfte 
Vi vill visa hur moderna 3-d verktyg kan användas för visualisering inom byggsektorn för att 
åskådliggöra det färdiga resultatet innan det är byggt. Detta kan underlätta för både 
projektören och blivande boende.  
 

1.2 Mål 
Målet med arbetet var att framställa en så verklig bild som möjlig av det färdiga resultatet 
innan det är byggt. Vi ville även visa på möjligheterna att använda 3d-teknik jämfört med en 
fysisk modell i till exempel trä eller frigolit. På så sätt ville vi visa arkitekterna ett nytt sätt att 
jobba med modern 3d-teknik och öka deras kunskaper om byggvisualisering.  
 

1.3 Metod 
Arbetet har till största delen utförts i visualiseringsprogrammet 3d Studio Max. Det är det 
programmet vi har lärt oss under utbildningen men det finns även andra program som 
fungerar på liknande sätt. Vill man lära sig mer om 3ds Max kan man läsa programmets 
hjälpfil som är mycket utförligt skriven.  
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Vi har arbetat mot arkitekterna på WSP och fått kontinuerlig information om projekteringens 
framskridande vad gäller utformning, färger och materialval. De har även kommit med 
synpunkter på hur visualisering kan användas i detta projekt.  
  
Materialet som vi fick att utgå ifrån var en ADT-modell över ett av husen som till största 
delen var färdigprojekterat. Vi fick även 2d-ritningar på bland annat fasader, planlösningar 
och situationsplan över området. ADT-modellen kompletterades med några detaljer, bland 
annat balkongbjälklag, innan den togs in 3d studio Max. I 3ds Max texturerades modellen 
med material för att efterlikna det tänkta resultatet. 
 
Vi arbetade parallellt med olika filer och satte sedan ihop alla modeller till en scen med hjälp 
av x-ref.   
 

1.4 Avgränsningar 
Det här arbetet är i första hand begränsat till exteriör visualisering. Men även en enklare 
inomhusmiljö gjordes för att visa på möjligheten att använda sig av VR-tekniken. Arbetet är 
inte gjort i undersökande syfte utan mer för att tillämpa våra kunskaper på ett skarpt 
byggprojekt. Alla nya hus på Ljurafältet har ännu ej projekterats. Vi valde att ta med tre av de 
andra husen som kommer bli liknande som det första. De hus vi inte har tagit med är höghuset 
och de två husen för äldreboende. 
 

 
1) Höghus 
 
2) Färdigprojekterat hyreshus 
 
3-5)  Ej projekterade hus 
 
6-7)  Äldreboende 
  
 

 
Figur 3, CAD-ritning över de nya husen på Ljurafälet. 
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1.5 Begrepp 
Målgruppen för denna rapport är i huvudsak till de som har använt CAD- eller 3d-
visualiseringsprogram tidigare. För att underlätta för dig som inte har den erfarenheten och 
ändå vill läsa denna rapport har vi gjort en begreppslista nedan. Begreppen har vi lärt oss av 
Matt Cooper och Michael Pääbo samt genom att jobba med programmen har man stött på nya 
ord.  
 
ADT – Architectural DeskTop. Ett 3d-cadprogram som används inom byggsektorn för 3d-
projektering. 
 
Extrudera – göra en yta utifrån en linje där linjen utgör ytan tvärsektion vilken extruderas i 
en specifik riktning. 

 
Figur 4, extruderad yta 
 
Flyby – Göra flygningar i scenen från ett kameraperspektiv som renderas ut till en 
filmsekvens,  
 
Mappning – Lägga på en textur på en yta. 
 
Polygon – Månghörning. En triangel är lägsta formen av en polygon. En yta är uppdelad i 
flera triangelytor. Ju finare form på ytan desto fler triangelytor krävs. 
 

  
Figur 5, skillnad på form beroende på antalet polygoner. 
 
Rendering – En bild av scenen tas där programmet bland annat räknar ut ljus, reflektioner 
och skuggbilder från modellen. 
 
Scen – Programmets arbetsområde där modellen skapas. 
  
Texturera – En yta tillges ett utseende i form av en bild. 
 
VR – Virtual reality, i en VR-modell kan man själv styra hur man vill gå omkring i scenen. 
 
X-ref – En infogad fil som är med i scenen men som enkelt går att ta bort igen.  Underlättar 
när man jobbar med stora scener att ha flera x-ref infogade istället för en stor fil.  
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2. Om WSP 
 

WSP står för William Sayels & Partnership och bildades 1974, under åren har företaget växt 
över hela världen, från 500 medarbetare i början av 90-talet tills dagens drygt 5000, enligt 
WSP:s interna webb. Detta efter flertalet fusioner med olika företag bland annat med J&W 
2001. WSP är ett rikstäckande konsultföretag med ca 1750 medarbetare i Sverige. Även 
globalt är WSP ett av de större konsultföretagen med ca 100 kontor och 5300 medarbetare 
runt om i världen. Verksamheten är störst i Sverige och England men finns på många andra 
platser t.ex. USA, Afrika och övriga Europa. Med en omsättning på 4 miljarder kronor så 
räknas WSP som Europas femte största teknikkonsultföretag.  
 
De affärsområden man arbetar inom på WSP är Arkitektur, Byggprojektering, Environmental, 
International, Management, Samhällsbyggnad och Systems. Dessa områden täcker det mesta 
som man kan kräva av ett konsultföretag inom Byggsektorn.   
Av de kunder man har på WSP är cirka 40 % offentliga, dvs. stat, kommun medan resterande 
60 % är privata företag t.ex. IKEA, Volvo och Skanska. Denna fakta är hämtad från 
www.wsp.se och WSP:s interna web. 
 
Under arbetets gång har vi haft kontakt med Maylis Larsson och Virginia Gonzalo från 
Arkitektur och Ann-Mari Talling och Marie Fredin från Samhällsbyggnad på 
Norrköpingskontoret. 
 

3. Presentationsteknik 
 
I vanliga fall brukar det alltid byggas en modell i trä eller frigolit över byggområdet för att 
visa hur det kommer att se ut när det är färdigt. Fördelen med det är att det ger en snabb och 
enkel överblick över projektet. Oftast är användningsområdet för en sådan modell att visa 
volymförhållanden mellan nya och befintliga byggnader. Det kan däremot vara svårt att 
åskådliggöra utseendet på husen. En annan nackdel är att det bara förekommer en uppsättning 
av modellen vilket ger en begränsad möjlighet för berörda parter att ta del av den. 
 
Genom att istället använda sig av ett visualiseringsprogram för att presentera byggprojektet 
öppnas många fler möjligheter än med traditionella trä- och frigolitmodeller. Den uppritade 
3d-modellen mappas med texturer som i materialeditorn kan göras om till material med 
speciella egenskaper såsom djup, speglingar och reflektioner. Med detta kan sedan 
fotorealistiska bilder framställas över det färdiga resultatet. Möjligheten att göra så kallade 
flyby´s för att få en övergripande bild över området finns också. Dessa kan t.ex. göras med en 
vy som från en helikopter eller en vy som om man själv går i modellen. Då finns också 
möjligheten att gå omkring inne i byggnaden för att få en uppfattning av den invändiga miljön 
och se hur utsikten kommer att se ut från rumsfönstren. 
 
En annan relativt enkel möjlighet med en datormodell är att göra en solstudie. Med den 
funktionen visualiseras hur skuggorna kommer att falla under en dag vid en viss årstid. Detta 
är intressant för grannarna vid nyetablering av nya bostäder för att se om husen eventuellt 
kommer att skugga deras tomter. 
 
  

 7



4. Arbetsgång 

4.1 Informationsinhämtning  
Den första veckan ägnade vi oss åt att inhämta information av olika slag. Bland annat fick vi 
ritningar som var gjorda, både i pappersformat och de som fanns i dwg eller annat dataformat. 
Allt på ritningarna stämde inte riktigt, arkitekterna på WSP visade oss vad som hade ändrats 
och vi noterade det. Vi började strukturera arbetet, vilka filer och ritningar vi skulle använda 
oss av. För att få lite tips på hur vi kunde lägga upp arbetet och vad som var rimligt att göra 
under denna tid så gjordes ett besök på WSP:s visualiseringsenhet i Göteborg. De har jobbat 
med visualiseringar och VR sedan 1997 och har stor erfarenhet inom området. De använde sig 
ofta av VR-modeller, där användaren själv kan gå runt i modellen, i sina presentationer och 
tyckte att vi kunde göra något liknande för Vasastan. Visualiseringsenheten tipsade oss också 
om att ett ortofoto över det aktuella området var mycket användbart för att orientera tittarna. 
För att få tag på ett ortofoto så kontaktade vi GIS-enheten på Norrköpings Kommun. De var 
mycket hjälpsamma och vi fick ett ortofoto över det område vi ville ha.   

4.2  Modellering 
 
4.2.1 Hus 
 
Det material vi fick av WSP när exjobbet startade var en modell av Ljurahuset i 3D. Den var 
ritad i ADT, men det var inte riktigt som vi vill ha den. Modellen hade inredning på varje 
våning i form av stolar, bord och innerväggar m.m. som vi inte behövde eftersom vi i första 
hand skulle visualisera utomhusmiljön.  
 
Första steget blev därför att rensa upp i ADT-filen och ta bort det vi inte skulle använda oss 
av. Det som var kvar efter det var en volym av huset som bestod av fasader och tak. Mycket 
av fasaderna stämde dock inte, fönster var på fel plats eller saknades helt på vissa platser, 
balkonger och entré fanns inte. Detta på grund av att modellen vi fick var aningen föråldrad 
och flera ändringar hade skett mellan WSP och beställaren Riksbyggen utan att man hade 
hunnit uppdatera modellen. Det blev ett flertal turer och diskussioner med arkitekterna på 
WSP innan allt var på rätt plats.    
 

        
Figur 6, En tidig fasadbild.                 Figur 7, Fasad efter viss modellering  
 
Arbetet med att bygga upp entré, balkonger, räcke m.m. skedde främst i 3ds Max. I det 
programmet ljussatte och texturerade vi modellen också. Textureringen gjordes genom att 
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mappa på bilder av liknande färg och mönster som de olika delarna på huset skulle ha. För att 
få texturen på rätt plats använde vi uvw-mappning där olika inställningar kan göras för att 
ändra bildens storlek och placering. Som ljuskälla använde vi oss av en Sunlight som 
representerar verkligt solljus på ett bra sätt och ger snygga skuggor. För att sedan rendera 
bilderna använde vi oss av en renderare som heter mental ray, som går att läsa mer om i 3ds 
Max hjälpfil. Även på www.animate.se går att det att hitta bra hjälp om renderare och 
ljussättning.  
 
När det hus som vi hade underlag till i form av ADT-ritningar m.m. var färdigmodellerat 
använde vi oss av det som bas till att modellera upp de andra tre husen med liknande texturer 
och utformning. Detta eftersom de andra husen inte var projekterade ännu.  
 

 
Figur 8, De nya hyreshusen på Ljurafältet  
 
 
4.2.2 Mark 
 
På situationsplanen, som var ritad i ADT, finns höjdkurvor utritade. De höjdkurvor som var 
relevanta för området exporterades till 3ds Max där de ritades om något för att få ner 
polygonantalet på kurvorna. Av dessa kurvor gjordes marken med hjälp av kommandot 
”terrain”. För att sedan texturera marken med gata, gräs och gångvägar användes ett flygfoto 
över området som erhållits från GIS-enheten på Norrköpings kommun. Eftersom marken 
kring de nya husen har projekterats om, bland annat har gatan breddats och gångvägar flyttats, 
togs flygfotot in i Photoshop och ändrades till sitt tänkta utseende. Sedan applicerades bilden 
på markytan i 3ds Max.  
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Figur 9, flygfoto över Ljurafältet Figur 10, ändrat flygfoto 
 
Från början hade vi tänkt använda oss av ett kommando som heter ”displace” för att få 
gångarna och gatan att ligga på en lite lägre nivå en gräsytan. Displace är ett verktyg som 
använder sig av en bild i gråskala vilken anger hur ytan ska modifieras. Gråskalabilden 
mappas på ytan och det i ytan som överlappas med det svarta i bilden ändrar nivå till ett värde 
som man själv anger. Det som överlappas av vitt ändras inte alls och det grå ändras till ett 
värde någonstans däremellan. För att ytan ska kunna modifieras på ett bra sätt är det 
nödvändigt att den är uppdelad i flera polygoner. Det i sin tur gör att modellen blir tyngre att 
rendera (se figur 11 och 12). För mer info se 3ds Max 6 Bible.  
 

  
Figur 11 Figur 12 
 
 

10
Figur 13, extruderad Ljuragata 

Istället för att använda displace för att göra den 
nyprojekterade Ljuragatan fick vi tillgång till en 
tvärsektion från WSP som var ritad i ADT. 
Sektionen importerades in i 3ds Max där den 
extruderades till en yta med olika nivåskillnader 
för gata, trottoar och banvall för spårvagn. 
 
Det är många träd som ska planteras utefter 
gatan. Det är svårt att göra verklighetstrogna 
träd då varje löv representeras av minst en yta. 
Det blir väldigt många ytor för ett träd vilket 

 



medför extremt lång renderingstid. Därför modellerades förenklade träd med hjälp av 
funktionen ”scatter”. För trädkronan ritades en profil som sveptes 360 grader till en 3d-
geometri. Därefter ”skrynklades” 3d-geometrin till för att få en mer oregelbunden form. 
Sedan gjordes löv genom att en triangelyta kopierades jämt fördelade över formen (se figur 
14-16). Detta ger ett förenklat träd med kortare renderingstid beroende på hur många löv som 
kopieras. Hämtat från http://www.cgarchitect.com/upclose/article12_TB.asp 
 
 
 

        
Figur 14 Figur15 Figur16 
 
 
Sedan modellerades även gatlyktor och hållplatser till gatumiljön. 
 

 
Figur 17, Ljuragatan 
 
Vid modelleringen av innergården utgick vi från en ritning som vi fått från 
landskapsarkitekterna. Vissa modeller som bänkar, papperskorgar och cykelställ importerades 
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från Hags Aneby AB´s hemsida som har 3d-modeller i dwg-format för nedladdning. Hags är 
ett företag som jobbar med lekutrustning och parkmöbler. För att göra buskar användes 
samma teknik som vid trädmodelleringen. 
 
Svårigheten med exteriör modellering är att återge de naturliga materialen. En gräsmatta 
består av miljoner grässtrån där inget grässtrå är identiskt med ett annat. Därför används en 
bild på gräs som textureras på ytan. Det ser bra ut på avstånd men blir platt och livlöst på nära 
håll. Det samma gäller för övergångar mellan olika material som till exempel gatsten och en 
gräsmatta. Det är svårt att återge de ojämnheter som finns i verkligheten. För att göra det 
krävs att ytorna delas upp i flera polygoner som i sin tur kan göras ojämna i förhållande till 
varandra. I det här projektet ingår ett ganska stort område varför vi vill hålla ner 
polygonantalet så mycket som möjligt. Man skulle också ha kunnat ändra på 
mappningsinställningarna på materialen beroende på på vilket avstånd bilderna renderas i 
scenen. Detta har vi dock inte lagt någon tid på i detta projekt. 
 
De närmaste grannhusen gjordes så enkelt som möjligt genom att husens kontur från 
situationsplanen extruderades till en 3d-geometri som fick vit färg. 
 
4.2.3 Turntool 
 
För att ytterligare visa på möjligheterna med 3d-visualisering lärde vi oss grunderna i 
Turntool. Turntool är ett insticksprogram eller s.k. plugin till 3ds max som gör modellen till 
en VR-modell. Programmet gör det möjligt att exportera sin 3d-modell, som man har byggt 
upp, som ett html-dokument. Detta dokument kan man sedan öppna från vilken dator som 
helst antingen genom en hemsida som man lagt ut det på eller direkt från datorn. Det enda 
man behöver göra är att installera turntool-visaren, men detta sker i princip automatiskt. Det 
man sedan kan göra i dokumentet är att gå runt i modellen med hjälp av piltangenterna som i 
ett tv-spel ungefär. I vårat fall modellerade vi upp en inomhusscen från en av lägenheterna 
och exporterade den. Vi fick upp ögonen för Turntool under ett 3d-seminarie då Claus Bang 
Olsen och Per Bloksgaard var och berättade om Turntool.  
 

  
Figur 18, Scen från turntool.  
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Det är mycket användbart då man ska visa projekt m.m. att kunden själv kan styra runt i 
modellen och se de vinklar man känner för utan att behöva ha ett dyrt 3d program installerat 
eftersom visningen läggs över i html-dokumentet. Man kan även programmera in 
tilläggsfunktioner i html-dokumentet för användaren. Vi gjorde ett enkel sådan 
tilläggsfunktion som gjorde att användaren kan byta färg på tapeterna genom en 
knapptryckning.  Det kan vara användbart både för köparen och inredningsarkitekter som vill 
prova olika färgkombinationer och lösningar på väggarna. Det går även att lägga in så att 
objekt får fysiska egenskaper i turntool. Det kan vara lämpligt i en husmodell då man vill vara 
tydlig var dörrarna är och därför göra väggarna fysiska så man inte kan gå rakt genom dem. 
 
Programmet är gratis som demoversion och går att ladda ner från www.turntool.com. Man får 
med de flesta funktioner i demoversionen men man får stå ut med turntools logga som studsar 
fram och tillbaka i bildrutan i modellen. En del av turntools affärsidé är att göra hög kvalité 
och interaktiv 3D tillgänglig för alla, därför innehåller demoverisonen det mesta man behöver. 

5. Solstudie 
 
En solstudie gjordes i 3ds max för 
att visualisera hur skuggorna faller 
från husen. Det är ett 
förprogrammerat verktyg där en 
ljuskälla med kompass placeras ut i 
scenen. Kompassen vrids till sin 
rätta position och ljuskällans 
placering bestäms. Då Stockholm 
ligger relativt nära Norrköping 
valdes Stockholms breddgrader för 
ljuskällans placering då dessa är 
förinställda i 3ds max. Sedan väljs 
datum och tidsintervall för 
ljuskällans animering.  
 
   Figur 19, Solstudie kl. 09.00 en sommardag 
 

 

       
 
Figur 20, Solstudie kl 12.00   Figur 21, Solstudie kl. 18.00 
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6. Resultat 
 
Arbetet har resulterat i en flygning runt husen, solstudier och stillbilder. Målet var att skapa en 
verklig och realistisk bild över området vilket vi anser har lyckats.  
 
Vår visualisering har även varit till hjälp för arkitekterna då de har upptäckt fel på 
utformningen efter att ha tittat på bilder på huset som vi gjort. Exempel på det är taket som 
visade sig ha fel lutning.   
 

 
Figur 22, hus sett från innergård 
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Figur 23, innergård 
 

 
Figur 24, Ljuragatan 
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7. Diskussion 
 
Vid ett sådant här arbete är det viktigt att man får in allt relevant material från projekteringen 
som finns att ta del av från början. Det underlättar vid planeringen av arbetet för att minimera 
onödigt arbete. En del av materialet från WSP har vi fått en bit in i projektet. Det kan bero på 
att berörda parter inte vetat vilket material som kan vara av intresse. Det har även berott på att 
allt inte har varit färdigprojekterat på grund av att WSP och Riksbyggen/HSB inte varit 
överens om utseendet på huset. 
 
Eftersom vi gjort ett visualiseringsprojekt tidigare hade vi erfarenhet av hur lång tid vissa 
saker tar att göra. Den tidsplan vi gjorde vid projektstarten har vi kunnat följa. Tidsåtgången 
är mycket beroende av vilken detaljnivå man vill lägga sig på. Tillsammans med arkitekterna 
har vi kommit överens om några saker som ska framkomma med visualiseringen, t.ex en 
solstudie och vissa detaljer. Vi har även haft fria händer att visa det vi anser vara relevant, att 
få en allmän bild över området när allt är färdigbyggt tillsammans med den befintliga 
bebyggelsen.  
 
När vi kom in i projektet var första huset projekterat och bygglov klart. Med vårt arbete har vi 
velat väcka intresse för 3d-tekniken och hur det kan användas under projekteringen. Vid ett 
tidigt skede av ett projekt kan man använda sig av en enkel visualisering till bygglovsärenden 
som man sedan kan utveckla under projektets gång. Arkitekterna kan prova olika lösningar på 
bl.a. färg och utformning och den blivande boende får en god insikt över köpet. 
 
Den största svårigheten  med visualisering är att få ljussättningen bra. Det är inte alltid som 
det beräknade ljuset blir så realistiskt. Vissa utrymmen kan bli väldigt mörka då skugga faller 
över och ingen annan ljuskälla når dit.  
 
Projektet omfattar ett stort område med många hus. För att inte arbeta med för tunga modeller 
och kunna jobba parallellt delades modellerna upp i olika filer. I den slutgiltiga scenen infogas 
alla modeller till en gemensam genom funktionen x-ref. Det uppstod dock problem mellan 
vissa modeller vid överlappningarna mellan t.ex. mark och gata. Det justerades genom en 
kompromiss mellan modellerna. 
 
Vi anser att en visualisering skulle kunna ersätta en frigolitmodell i flera avseenden. Det finns 
större möjligheter att åskådliggöra projekt genom de sätt som behandlas i rapporten. 
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