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Sammanfattning 

Idag har det blivit allt vanligare att visualisering tillämpas inom byggsektorn. Det finns en 

mängd olika program där det kan vara stora skillnader på användarvänlighet samt kvalitet på 

de bilder programmen producerar. Några av de program som används på många 

arkitektkontor är Revit, ArchiCad, 3DS Max Design och Lumion.  Ett stort problem idag är 

att för att få bra säljande bilder kostar det ofta mer än vad det är möjligt att ta betalt.  

 

Syftet med detta examensarbete är att ta reda på vilka visualiseringsprogram som är 

effektivast med avseende på tid, kostnad, användarvänlighet och resultat för ett arkitektkontor 

då de vill ha säljande bilder. Syftet är även att presentera ett förslag för vilket program ett 

arkitektkontor får ut mest av att använda och om det är värt att investera i ny programvara. 

Studien avser arkitektkontor utan visualiseringsenhet. Studien som görs är tänkt som en 

utvärdering och uppdraget kommer att utföras åt Sonark Arkitektkontor AB.  

 

För att besvara detta syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 

• Vilket/vilka av programmen 3DS Max Design, Lumion, Revit och ArchiCad lämpar 

sig bäst till att ta fram fotorealistiska bilder på ett arkitektkontor och varför? 

 

• Finns det ett samband mellan god användarvänlighet och kvalitet? 

 

• Vilket program är det mest effektiva med avseende på tid, kostnad, användarvänlighet 

och kvalitet? 

 

Genom att utgå ifrån att samma visualisering ska göras med samtliga program blir det möjligt 

att jämföra resultatet och därmed kunna lämna en rekommendation. I samtliga program har ett 

hus med tillhörande komponenter valts ut. Detta hus har sedan visualiserats i de fyra 

programmen. Tiden för visualisering och rendering har mätts och jämförts, likaså kostnaden. 

För att jämföra användarvänlighet och kvalitet har bedömningsmallar upprättats. 

 

Resultatet av användarvänlighet visar att Lumion är det bästa i just den kategorin tätt följt av 

ArchiCad som bara kom en poäng efter. 3DS max design och Revit kom på delad tredje plats, 

en poäng bakom tvåan. 

 

I kvalitetstestet vann 3DS Max Design med några enstaka poäng mer än Revit. På tredje plats 

en bra bit efter tvåan kom Lumion och på fjärde plats ArchiCad.  

 

Utifrån de betygsmallar, de största för- respektive nackdelar som finns för varje program samt 

vår egen upplevelse har bedömning skett om programmen rekommenderas och vilket som är 

det mest effektiva. De program som fick stämpeln “Bäst effektivitet” samt ”Rekommenderas” 

blev följande:  

 

• Bäst effektivitet: Revit 

• Rekommenderas: Lumion och 3DS max design 
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Abstract 

It is common these days that visualization is applied in construction. There is a big range of 

different software with huge differences in user friendliness and quality of the pictures being 

rendered.  Some of the most common softwares that are used in several architectural offices 

are Revit, Archicad, 3DS Max Design and Lumion. One of the biggest problems these days is 

that the outcome is bigger than the income.  The purpose with this thesis is to find out which 

program that is most efficient in terms of time, cost, user friendliness and quality for 

architectural offices if the goal is to render selling pictures. The purpose is also to present a 

suggestion of which software that is best to use in an architectural office and if it is worth 

investing in a new software. The study relates to Architectural offices without a visualization 

unit. The study is a form of an evaluation and the assessment will be for the benefit of the 

architectural office “Sonark Arkitektkontor AB”. 

 

The following research questions have been formulated in order to answer the purpose: 

 

• Which software/softwares of 3DS Max Design, Lumion, Revit and Archicad is/are 

best fitted for use in architectural offices if the goal is to produce photorealistic 

pictures and why? 

• Is there a correlation between user friendliness and quality? 

• Which program is most efficient in terms of time, cost, user friendliness and quality? 

 

Producing the same visualization in every software leads to the possibility of comparing the 

software’s which in turn leads to the ability making a recommendation. A house with 

associated components has been chosen for each software. This house has thereafter been 

visualized in each software. Total time for visualizing and rendering has been measured 

likewise total cost. In order to compare user friendliness and quality an assessment template 

has been created. 

 

The result of user friendliness reveals that Lumion is the best program in that category 

followed by Archicad which only lost by one point.  3DS Max design and Revit shares the 

third position, one point behind second place. 

 

The quality test was won by 3DS Max Design, only a few points better than Revit. On third 

place, several points after Revit, we have Lumion and on the fourth position we have 

Archicad. 

 

Based on the rating templates, the biggest pros and cons for each program and overall 

experience, an evaluation has been made for which program that is recommended and which 

one of them that is most efficient. The following programs are those who got the stample 

“Best efficiency” and “Recommended”: 

• Best efficiency: Revit 

• Recommended: Lumion and 3DS Max Design 
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Förord0

Detta examensarbete har utförts på Linköpings universitet i Norrköping och är den sista delen 

på det treåriga byggnadsingenjörsprogrammet. Studien är gjord för att hjälpa Sonark 

arkitektkontor med att finna ett effektivt visualiseringsprogram. Under tiden vi har arbetat 

med detta arbete har vi fått hjälp och råd av ett antal personer som vi vill tacka: 
 

Handledare på Sonark: Per Larsson som gav bra tips på innehåll i rapporten och om 

visualisering generellt.  

De anställda på Sonark som deltog i kvalitetstestet. 

Handledare på universitetet: Peter Brauner som hjälpte oss med visualiseringsbiten samt vad 

vi skulle lägga extra stor vikt på. 

Examinator: Dag Haugum som har hjälpt oss med strukturen av rapporten 

Visualiseringslärare Michael Pääbo som lärde oss grunderna i programmet 3DS Max Design 
Felix Lotz som lärde oss grunderna i Revit. 

Tack så mycket! 

!! !
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Ordlista0

 

NPR: None photorealistic rendering. En renderingsteknik där syftet inte är att rendera 

fotorealistiskt utan till exempel som vattenfärg, pastellfärg eller en blyertsskiss.  

 

Modifiers (3DS MAX): Verktygspalletten för att redigera objekt. 

 

Grids (Revit): Stödlinjer som kan användas då exempelvis väggar ska utplaceras. 

 

DPI: står för Dots Per Inches och är helt enkelt hur stora pixlarna är.  

 

Ambient light: Ambient light är ljuskombinationen av olika reflektioner från olika ytor.  

 

Antialiasing: Kantutjämning. Skärpan på linjen tunnas genom att ge närliggande pixlar en 

annan nyans. Detta för att ge sken av att vara mer högupplöst.  

 

Daylight system: En programfunktion i 3DS Max som skapar solljus och atmosfärsljus. 

 

Mr Sky Portal: En ljuskälla i 3DS Max som återspeglar daylight system. 

 

Raytrace: En metod som beräknar hur ljusstrålar utbreds och reflekteras.  

 

Flythrough (ArchiCad): En funktion för att skapa en filmsekvens i programmet.  

+ +
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10Inledning0

!

I detta kapitel kommer bakgrunden för arbetet att gås igenom. Syfte och frågeställningar 

kommer att presenteras och metod för arbetet och avgränsningarna beskrivs.  

1.10Bakgrund0

Idag blir det allt vanligare att visualisering används i olika skeden i byggprocessen. Syftet 

med visualisering kan skilja. Dels så kan det gå ut på att arkitekten vill förmedla en idé men 

även att i projekteringsstadiet utföra kollisionskontroller. En viktig funktion med visualisering 

är att kunna presentera en fotorealistisk bild av den planerade konstruktionen. Detta görs 

oftast i samband med försäljning. Det finns ett koncept som heter BIM som står för Building 

Information Modeling. I BIM-konceptet kopplas information till en 3D-modell för att snabbt 

och tydligt kunna sortera den stora mängd information som ett byggprojekt innehåller. När det 

gäller BIM så går det enligt WSP
1
 att dela in detta i olika ansvarsområden, till exempel 

projektering, produktion och förvaltning. Det är i slutet av projekteringsstadiet eller i början 

av driftskedet som en fotorealistisk bild kan bli efterfrågad.   

 

Till de olika byggskedena finns flera olika visualiseringsprogram användaren kan välja 

mellan. Svårigheten ligger i att hitta det program som lämpar sig bäst i ett visst moment och 

vilka för- respektive nackdelar det finns med att använda ett visst program i ett specifikt 

skede. Detta beror bland annat på vad användaren vill få ut av visualiseringen. Vill denne bara 

förmedla en känsla eller vision eller ska resultatet ge en inblick i den färdiga byggnaden.  

 

Visualiseringarna som kommer att granskas i denna studie är de som förekommer i 

arkitektens arbete, det vill säga 3D-modeller och säljande visningsmaterial. Resultatet av 

denna studie kommer att presenteras för Sonark arkitektkontor. Tanken är att de vill ha 

möjligheten att skapa en visualisering av ett hus som de kan använda som tävlingsbidrag. 

Sonark vill med andra ord ha en fotorealistisk bild som visar hur ett hus är tänkt att se ut när 

det är färdigbyggt.  
!

1.20Problemformulering0

Ett stort problem när det gäller visualisering där resultatet skall visas upp i sitt sammanhang är 

att det är mycket tidskrävande och därmed kostar mycket om resultatet skall vara 

fotorealistiskt. I dagsläget finns det flera program som används för byggvisualisering. Några 

av dessa är: Google sketchup, 3D-studio Max, Adobe Photoshop, Autodesk Revit, Graphisoft 

ArchiCad med flera. Vissa program används enskilt medan andra program behöver 

kombineras.  

 

Då det i minde projekt ofta saknas medel för visualisering, samtidigt som att visualiseringar 

bidrar till att sälja efterfrågar Sonark Arkitektkontor AB en mer effektiv metod att på kortare 

tid kunna göra snabba visualiseringar som håller hög kvalitet och på så sätt använda detta som 

ett säljargument. Idag använder sig Sonark av Google sketchup och Adobe Photoshop för att 

göra säljande bilder till bland annat tävlingar och till att sälja en lösning. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
!WSP, “Våra roller”, 2014 

!
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1.30Syfte0och0mål0

Syftet med detta examensarbete är att ta reda på vilka visualiseringsprogram som är 

effektivast med avseende på tid, kostnad, användarvänlighet och resultat för arkitektkontor då 

de vill ha fotorealistiska bilder.  

 

Syftet är även att presentera ett förslag för vilket program ett arkitektkontor får ut mest av att 

använda och om det är värt att investera i ny programvara. Studien avser arkitektkontor utan 

visualiseringsenhet. Studien som görs är tänkt som en utvärdering och uppdraget kommer att 

utföras åt Sonark Arkitektkontor AB.  

 

Mål 

1) Målet är att kunna lämna en väl underbyggd rekommendation om det är rekommenderat för 

Sonark att investera i något av de fyra program som har jämförts.  

 

2) Målet är att ta reda på om det är värt att använda ett program från en annan part när det 

gäller visualisering av fotorealistiska bilder och de största för- och nackdelar de olika 

programmen har när det gäller visualisering.  
!

1.40Frågeställningar0

!

• Vilket/vilka av programmen 3Ds max design, Lumion, Revit och ArchiCad lämpar sig 

bäst till att ta fram fotorealistiska bilder på ett arkitektkontor och varför? 

 

• Finns det ett samband mellan god användarvänlighet och kvalitet? 

 

• Vilket program är det mest effektiva med avseende på tid, kostnad, användarvänlighet 

och kvalitet? 
!

1.50Metod0

Detta examensarbete blir en experimentell studie då arbetet går ut på att jämföra effektiviteten 

av olika visualiseringsprogram. Denna jämförelse kommer gå till på följande sätt: 

 

1) Ett befintligt hus med tillhörande ritningar väljs ut. Detta hus kommer användas som 

grund till jämförelsen. 

 

2) Förutsättningar för huset fastställs. För att kunna göra en rättvis jämförelse mellan 

programmen måste först alla förutsättningar ställas upp för huset.  

 

3) Modelleringen av huset sker i två skeden, modellering av stomme samt visualisering. I 

de olika skedena har olika förutsättningar bestämts. 

 

Innan projektet påbörjas väljs komponenterna ut till modellen, både till det första och andra 

skedet (se bilaga 1). När skede ett och två är färdigt kommer effektiviteten av programmen, 

baserat på användarvänlighet, nedlagd tid, kostnad för grundinvestering och resultat att 

undersökas.   

 

I det första skedet skall ett hus med utvalda komponenter modelleras. Här är syftet att skapa 

ett skal, det vill säga golv, väggar, dörrar, fönster och tak. I detta steg kommer Revit och 
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ArchiCad användas med den anledningen att några av de största arkitektkontoren på 

marknaden använder sig av dessa program, bland annat Nyrens
2
 och White Arkitekter

3
.  

 

I det andra skedet är syftet att få fram fotorealistiska bilder. Modellen som togs fram i Revit 

kommer att visualiseras med hjälp av de inbyggda visualiseringsverktygen i programmet. 

Detsamma gäller för ArchiCad. När det gäller visualisering i 3DS Max design och Lumion 

kommer modellen från Revit (skede 1) att importeras och visualiseras i respektive program. I 

alla programmen kommer möbler, material och andra detaljer att läggas in för att i slutändan 

rendera ut fem bilder från varje program enligt förutbestämda vyer. Det är skede 2 som 

kommer ligga till grund för testen av användarvänlighet och kvalitet.  

 

De program som kommer användas är följande:      

 

Autodesk Revit 2013 

Graphisoft ArchiCad 17 

Act3D Lumion 4.02 

3D studio Max design 2014 

 

Bedömning av resultatet görs av en panel på Sonark bestående av sex personer. 

Användarvänlighet kommer bedömas av oss själva.   

 

Tiden mäts enligt färdigställande av följande: 

5x1080p bilder 

 

Kvalitet och användarvänlighet 

Kvaliteten samt användarvänligheten mäts enligt en summering av frågor enligt ett 

frågeformulär (se bilaga 2 och 3). 

 

Kostnad 

Kostnaden blir inköpspriset av en licens samt dator som uppfyller de rekommenderade kraven 

från programföretagen. Kostnaden avser även nedlagd tid på modellen. 

 

1.60Avgränsningar0

Denna studie har visualisering som huvudinriktning där avgränsning har gjorts till inriktning 

mot byggvisualisering. Hänsyn till byggtekniska egenskaper som hållfasthet, isolering, 

installationer etcetera kommer inte att beaktas. Området byggvisualisering är mycket stort och 

det finns flera olika program där möjlighet finns att göra visualiseringar samt renderingar. I 

denna rapport görs en avgränsning till fyra program.  

 

Då tiden inte finns att testa och jämföra samtliga funktioner i dessa fyra program har 

ytterligare avgränsning gjorts. I alla program kommer samma hus visualiseras. Till samtliga 

program har en lista upprättats på vilka komponenter som ska finnas med till respektive 

skede. Det är bestämt från början hur många träd som ska finnas med i scenen, vilka möbler 

som ska finnas i ett visst rum etcetera. Det är även definierat från början vilka vyer som skall 

renderas. Det är endast fotorealism som kommer bedömas, ej skisskedet eller vision. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2
!Nyrens, Nyrens har kommit långt med BIM, tillgänglig: http://www.nyrens.se/om-nyrens/nyrens-har-kommit-langt-med-bim, 2014, (2014-

05-27)!
3
!Svenska!Teknik & designföretagen, ”De 50 största arkitektgrupperna”, 2013!
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Det är endast effektiviteten av dessa program som skall jämföras och det är endast en 

jämförelse med hänseende på resultat, användarvänlighet, investeringskostnad och nedlagd  

tid. 

20Teoretisk0referensram0

Detta kapitel kommer att ta upp generell information om varje program om hur modellering, 

ljussättning och rendering går till. Det tar även upp en kort intro om vad visualisering är och 

hur det kan tillämpas.  

2.10Visualisering00

Idag har visualisering många olika tillämpningsområden. Ett av dessa är byggvisualisering 

och det är något som har börjat slå igenom på allvar. Programvarorna idag möjliggör 

användarna att på ett relativt enkelt sätt skapa visualiseringar. Tekniken är under ständig 

utveckling och nya program anpassade för just byggvisualisering slår igenom på marknaden 

vilket möjliggör att fler personer har möjlighet att lära sig och tillämpa dessa program. 

 

Fram till början av 90-talet har arkitekter använt sig av relativt enkla medel som penna och 

papper för att förmedla sin idé och vision. Då datorerna började slå igenom tvingades många 

arkitektkontor införskaffa en dator för att inte halka efter i utvecklingen. En av de första 

programvarorna som erbjöd CAD var Autodesk AutoCad
4
 och användes då endast mest till 

enklare 2D-ritningar.  

 

De senaste åren har det blivit allt vanligare att arkitekter presenterar sina förslag med hjälp av 

3D-visualiseringar och animationer. Dagens teknik möjliggör användaren att skapa 3D-objekt 

som går att texturera samt ljussätta efter egna önskemål. Variationen av dessa program är stor 

och det kan vara svårt att välja vilket som är mest effektivt för avsett ändamål. I denna studie 

jämförs tre olika typer av program: 

 

• 2 Program vars huvudinriktning är projektering och BIM. 

• 1 Program vars huvudinriktning är visualisering och animering. 

• 1 Program vars huvudinriktning är byggvisualisering.  

 

 

2.20Visualiseringsprogram0

2.2.1ArchiCad0170Visualisering0

ArchiCad är ett cad-program som är utvecklat av Graphisoft där version 17 släpptes 1 juni 

2013. ArchiCad är ett BIM program men inget renodlat visualiseringsprogram. Det finns 

möjlighet att rendera modellen för ett mer verklighetstroget resultat
5
.  

 
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

4
!Desktop engineering, ”Evolution of Computer-Aided Design”, tillgänglig: http://www.deskeng.com/de/evolution-of-computer-aided-

design/ , 2014, (2014-05-27)!
5
!Graphisoft, ”FAQ: When will ArchiCad 17 ship?”, tillgänglig: http://www.graphisoft.com/archicad/archicad_17/faq/ , 2014, (2014-05-27)!
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Modellering och ljussättning 

Vid modellering anges vilket material som ska användas på objekten och olika 

ljusinställningar kan göras för att uppnå önskat resultat. Det finns ett antal ljus att placera ut. 

Till exempel spotlight, generellt ljus med flera. Det som skiljer dessa åt är hur ljusbilden ser 

ut. ArchiCad har ett inbyggt produktbibliotek där det går att hitta alltifrån dörrar, bilar till 

människor. Nästan alla objektens parametrar kan ändras enligt ett antal fördefinierade 

inställningar, till exempel vilken kran som ska användas i diskhon eller hur stort ett fönster 

ska vara i en dörr. Saknas något finns det ett onlinebaserat produktbibliotek där ArchiCad 

automatiskt söker efter objekt som inte är standard.  

 

Rendering 

När det kommer till slutrendering använder sig ArchiCad 17 av en renderingsmotor som heter 

LightWorks Rendering engine. Denna renderingsmotor är utvecklad av Artisan och är 

integrerad i ArchiCad 17 som standard
6
. LightWorks rendering engine använder sig av 

raytrace-teknik och renderar med scanline. Från version 18 av ArchiCad som släpps juni 2014 

har renderingsmotorn uppgraderats från Lightworks rendering engine till Cinerender. Detta är 

en renderingsmotor utvecklad av MAXON och används bland annat i 

visualiseringsprogrammet Cinema4D. Cinerender är en bucket-renderare. Denna 

uppgradering gör att fotorealistiska bilder kan renderas direkt i ArchiCad 18
7
.  

 

3D Visualization  

Inställningarna för 3D visualization finns samlat i en toolbar  

De fyra ikonerna längst till höger på denna toolbar är de som är direkt kopplade till 

visualisering. Längst till höger går det att göra en solstudie. Till vänster om denna finns en 

ikon för att göra en flythrough. Till vänster om denna startar en rendering av vald vy. Längst 

till vänster så finns inställningarna för renderingen (Se bild 1).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

6
!ArchiCad wiki, ”FAQ about LightWorks”, tillgänglig: http://www.archicadwiki.com/LightWorks, 2014, (2014-05-27)!

7
!Maxon, ” MAXON CINERENDER INTEGRATION ADDS HIGH-END RENDER QUALITY TO ARCHICAD 18”, tillgänglig: 

http://www.maxon.net/en/news/singleview-default/article/maxon-cinerender-integration-adds-high-end-render-quality-to-archicadR-18.html 

, 2014, (2014-05-27)!

Bild+1:+3D+Visualization+toolbar+i+ArchiCad+17 



! 8!

Inställningar för rendering ArchiCad 17, se bild 2 

1) Renderingsmotor: Här går det att välja Lightworks rendering engine, Internal rendering 

engine och Sketch. Internal rendering engine ger det resultat som syns i modellen. Sketch ger 

en “handritad” bild och Lightworks renderar med rätt material.  

2) Bildstorlek: Här går det att ställa in hur stor bilden ska vara.  

3) Kvalitet: Här väljs hur noga bilden ska renderas.  

4) Kantutjämning (antialiasing): Här sätts kantutjämningsnivån.  

5) Ljusinställningar: Detta är de generella ljusinställningarna och justerar ljuset utan att 

påverka varje ljusobjekt för sig. Detta används för att mörka alternativt ljusa upp ljuskällorna 

för att få ett bra resultat.  

6) Bakgrundsbild: Här går det att välja bakgrund som ska användas. Det går att välja olika 

bilder på en himmel eller heltäckande färger. 

7) Pixelstorlek: Här går det att välja storlek på pixlarna.  

8) Skuggor: Här väljs om skuggorna ska renderas alls, direkta skuggor eller att lamporna 

avger rätt sorts skugga.  

9) Bildjustering: I dessa inställningar går det att ändra ljusstyrkan i bilden samt justera hur den 

ska reagera om det förekommer överexponerade punkter.  

 

Kostnad och krav 

En licens av ArchiCad 17 kostar cirka 47 000 Sek exklusive moms. Enligt de specifikationer 

som finns på Graphisofts hemsida kommer en dator som uppfyller de rekommenderade 

kraven att kosta cirka 6000-8000 Sek exklusive moms
8
.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

8
!Graphisoft, ”Systemkrav för ArchiCad 17”, 2014!

Bild+2:+Inställningar+för+rendering+ArchiCad 
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2.2.20Revit020130Visualisering0

Revit lanserades 1997 och köptes upp av Autodesk 2002. Revit 2015, som är den senaste 

versionen, släpptes första kvartalet 2014. Programmet har många likheter med andra CAD-

program som exempelvis Autodesk Autocad. Det som skiljer dessa åt är att Revit är ett BIM 

anpassat program. I Revit finns möjlighet för användaren att skapa en 3D-modell och sedan 

lagra information i modellen
9
.  

 

Modellering  

I Revit finns arkitekturpaletter inbyggt vilket gör att alla vanliga byggobjekt som exempelvis 

väggar, dörrar, fönster och tak redan finns inlagt i programmet när ett arbete påbörjas. Dessa 

föremål kan användaren sedan modifiera. Det går även att importera andra geometriska 

modeller och även dessa går att modifiera. I Revit, till skillnad från många andra CAD-

program, samordnas allt som skapas, detta leder till att alla objekt som skapas i olika vyer 

lagras som en enda 3D-modell
10

. Om justeringar görs på till exempel något enskilt fönster 

justeras detta i samtliga vyer. 

 

I Revit kallas alla objekt för familjer. Det finns tre alternativ att använda eller ladda in 

familjer i Revit: 

 

• Familjer som finns inlagda i programmet som kan användas direkt(dörrar, fönster, 

väggar etcetera.) 

• Familjer användaren kan ladda ner och ladda in i programmet 

• Skapa egna familjer 

 

Rendering 

I Revit finns möjlighet att rendera scener. I modellen kan användaren placera ut kameror så 

denne får perspektiv-vyer. Det går sedan att justera skuggor och ljussättning. Ljussättningen 

kan ställas in så att den anpassas efter användarens önskemål. Det går att föra in information 

om scenens lokalisering så att ljuset och skuggorna anpassas efter detta.  

 

Renderingsmotorn som används i Revit heter Mentalray och är samma som finns inbyggt i 

exempelvis visualiseringsprogrammet 3DS Max design. Det finns möjlighet att rendera i 

molnet. Detta är en tjänst Autodesk tillhandahåller vilket innebär att användaren laddar upp 

sin modell till en renderingsfarm där Autodesk renderar bilden flera gånger snabbare än på en 

vanlig dator. De tar betalt för antal mega-pixlar som renderas. Detta ökar således 

effektiviteten
11

. !
!

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

9
! Revit Zone, ” A coordinated approach”, Tillgänglig: http://www.revitzone.com/revit-fundamentals/52-coordinated-approach, 2014, 

(2014-05-27)!
10
!Revit Zone, ”Family creation”, 2014!

11
!Autodesk, ”About Rendering in Autodesk 360”, tillgänglig: 

http://docs.autodesk.com/ADSK360/help/ENU/rendering/index.html?url=files/GUID-387E4CB4-CD53-48C9-BB1A-

E7A243CF4383.htm,topicNumber=d30e105, 2014, (2014-05-27)!
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Renderingsinställningar: se bild 3.  

!
Bild+3+Inställningar+för+rendering+Revit+2013 

I denna ruta finns följande inställningar: 

1) Setting: Genom att ändra setting ändras kvaliteten på renderingen där ”draft” är den sämsta 

inställningen och ”best” den bästa. Detta påverkar renderingstiden.  

• Draft 

• Medium 

• High  

• Best 

 

2) Output settings: Om ”screen” väljs renderas storleken på den vy som är vald. Om däremot 

”printer” väljs finns olika alternativ att välja på hur stor bilden ska vara (bredd och höjd) och 

därmed påverka vad som kommer med på bilden. 

• Screen 

• Printer 

 

3) Lighting: Vid utomhusvyer bör “exterior” användas vid rendering och vid inomhusvyer 

“interior” då dessa är anpassade till exteriör- samt interiörrenderingar. ”Sun only” innebär att 

bara solens ljus kommer med på renderingen och ”Artificial only” innebär att bara ljuset från 

lampor kommer synas i renderingen. I “sun setting” finns möjlighet att göra en solstudie och 

därmed påverka solens placering.  

 

Scheme:   

• Interior sun and artificial 

• Interior sun only 

• Interior artificial only             

• Exterior sun and artificial 
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• Exterior sun only 

• Exterior artificial only 

• Sun setting: In session still 

 

4) Background: Här finns möjlighet att ändra bakgrund.  

• Style: Här finns möjlighet att justera hur många moln som ska finnas på himlen. 

• Haze: Justerar klarheten på himlen.  

 

5) Image: Här finns bland annat möjlighet att justera exponeringen för bilden.  

 

Kostnad och krav 

En licens av Revit 2015 kostar cirka 18 000 Sek exklusive moms. Enligt de specifikationer 

som finns på Autodesks hemsida kommer en dator som uppfyller de rekommenderade kraven 

att kosta cirka 7000-11 000 Sek exklusive moms
12

.  

 

2.2.303DS0Max0Design020140Visualisering0

3DS Max design är ett omfattande 3D modellerings-, animerings- och renderingsprogram 

avsett för arkitekter, formgivare och konstruktörer
13

. Den första versionen av 3DS Max 

släpptes 1988 av the YOST Group i samarbete med Autodesk och sedan dess har programmet 

utvecklats till att bli ett av de ledande verktygen för visualisering och animation
14

.  

 

Modellering 

Programmet är baserat runt polygonmodellering vilket alltså innebär ytor. Det finns ett stort 

antal standardformer att börja sin modell med, bland annat kuber, pyramider, cylindrar med 

flera. Dessa kan sedan justeras med ett stort antal modifiers som finns i programmet för att få 

det önskade resultatet. Det finns några objekt som är färdiga i programmet och dessa benämns 

som AEC-objekt. Exempel på dessa är: 

• Dörrar 

• Fönster 

 

Andra objekt som finns är foliage som är en uppsättning av ett fåtal träd.  

 

3DS max design har ett stort stöd av olika filformat för import av modeller till 

efterbearbetning. Det är bland annat AutoCad, Revit, Google sketchup med flera. Programmet 

har även stöd för att länka Revit och AutoCad vilket gör att om ritningen/modellen ändras går 

det att uppdatera länken i 3DS Max utan att behöva hämta in modellen igen.  

 
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

12
!Autodesk, ” System Requirements for Autodesk Revit 2014 Products”, 2014!

13
Autodesk, ”3DS Max design overview”, 2014 !

14
Autodesk, ” History of Autodesk 3ds Max”, 2014!
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Texturering 

3DS Max design har en materialeditor (se bild 4) för att texturera objekt och det finns olika 

typer av material att texturera med. Det finns ett stort inbyggt materialbibliotek med allt ifrån 

metall och olika träslag till olika sorters tyg.  

 

!
Bild+4+Materialeditorn+i+3DS+Max+Design+2014 

1) Här öppnas materialeditorn i 3DS Max, alternativt kortkommandot ”m”. Det finns två 

olika grafiska gränssnitt. Det är ”Slate material editor” och ”Compact material 

editor”. Bilden visar hur ”Compact material editor” ser ut. Detta väljs i 

rullgardinsmenyn ”Modes”. 

2) Materialbollen visar vad det är för material som har blivit tilldelat. 

3) Om ett objekt är markerat så går det att klicka på knappen ”Assign material to 

selection” och den markerade materialbollen kommer att applicera sitt innehåll på det 

markerade objektet. Alternativt så dras materialbollen och släpps på objektet för att 

tilldela objektet innehållet från den valda materialbollen.  

4) ”Material map browser”-ikonen öppnar materialbiblioteket som finns inbyggt. Här 

finns alla material som följer med som standard.  

5) När ett material är valt i ”Material map browser” visas alla parametrar som kan 

ändras på det valda materialet. Det är till exempel refraktion, reflektion och glans. 

 

Ljussättning och rendering 

3DS Max använder sig av fotorealistisk global illumination. Detta avser en typ av ljus som 

ger en hög detaljgrad för objekt som inte träffas av direkt ljus. 3DS max använder sig av 

algoritmer som simulerar ljus som studsar (raytrace). Den inbyggda renderingsmotorn heter 

Mentalray
15

.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

15
Top ten review, ” Autodesk 3DS Max 2014”, tillgänglig: http://3d-animation-software-review.toptenreviews.com/autodesk-3ds-max-

review.html, 2014, (2014-05-27)!
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Renderingsinställningar
16

: Se bild 5

!
Bild+5+Inställningar+för+rendering+3DS+Max+Design+2014 

1) Bildprecision (image precision): Här väljs graden av kantutjämning (antialiasing).  

2) Glansprecision (glossy reflections precision): Hur noga ett material reflekterar. Reglaget 

agerar multiplikator för de materialegenskaper som är valt. 

3) Precision refraktion (Glossy refractions precision): Reglaget styr hur väl ljuset bryter i ett 

material.  

4) Final gather precision: Detta är en teknik för att uppskatta global illuminering i en given 

punkt. Detta är en mycket beräkningskrävande del och kräver därmed mycket datorkraft.  

5) Skuggprecision (Soft shadow precision): Agerar global multiplikator för de material som 

avger skugga från en ljuskälla. Den styr hur skarp en skugga blir.  

6) Rendera: Startar renderingen med valda inställningar.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16
!Autodesk, ”mental ray Rendering Options”, 2014 

!



! 14!

Render setup: Se bild 6

!
Bild+6+Inställningar+för+rendering+3DS+Max+Design+2014 

1) Det går att välja om en enstaka bild ska renderas, ett omfång av bilder eller hela 

tidssegmentet.  

2) Väljer vilken vy som ska renderas. 

3) Inställningar för upplösning görs i denna ruta. Antingen någon av de fördefinierade 

upplösningarna eller en egen.  

4) Det finns några generella förinställningar där vissa har fokus på bättre kvalitet och andra 

som är för att snabbt rendera ett utkast.  

5) Här kryssas i om filen ska sparas och i vilket format samt vart. Detta är inte krav att göra 

direkt. Det går att spara filen i efterhand (ej vid flera renderade bilder, enbart den senaste i så 

fall).  

 

Kostnad och krav 

En licens av 3DS Max design 2015 kostar cirka 35 000 Sek exklusive moms. Enligt de 

specifikationer som finns på Autodesks hemsida kommer en dator som uppfyller de 

rekommenderade kraven för 3DS Max design 2014 att kosta cirka 15 000-20 000 Sek 

exklusive moms
17

. !

2.2.40Lumion03D04.020

Lumion är ett visualiseringsverktyg och är till skillnad från CAD-program som ArchiCad och 

Revit endast avsett för att skapa säljande stillbilder och videoklipp. Programmet är också i 

grunden avsett för byggvisualisering. Företaget som utvecklar programmet heter Act-3D och 

programmet är en vidareutveckling av det lite mer avancerade visualiseringsprogrammet 

Quest3D. Några av de stora anledningarna till att Lumion är så effektivt är att Act-3D har lagt 

ner tid på att det ska vara enkelt och logiskt och vara anpassat för alla som sysslar med 

byggvisualisering, exempelvis arkitekter.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

17
!Autodesk, ” System requirements for Autodesk 3ds Max and Autodesk 3ds Max Design 2014”, 2014!
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I programmet finns fyra huvudflikar där alla kommandon finns för att användaren ska kunna 

göra en visualisering, se bild 7. 

!
Bild+7+Lumion+huvudflikar+

I den första fliken, ”Weather”, finns bland annat möjlighet att ändra solens position på himlen 

samt ändra tid på dygnet.   

 

I den andra fliken, ”Terrain”, justeras inställningarna för terrängen. Det går till exempel att 

justera marknivån och dess egenskaper genom att exempelvis höja den, sänka den, göra den 

slät samt skapa ett hav, se bild 8. 

!
Bild+8+Visar+markhöjning+i+Lumion 
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I den tredje fliken, ”Import” finns möjlighet att importera filer samt applicera material på 

objekt. I den fjärde och sista fliken, ”Object”, finns ett produktbibliotek där användaren även 

ges möjlighet att göra vissa justeringar på objekten.  

 

Modellering 

Det finns inte möjlighet att skapa egna objekt i Lumion. Detta leder till att det inte går att 

använda programmet från grunden i ett projekt vilket innebär att användaren måste föra över 

objekt som är skapade i andra program. Detta medför att Lumion endast är ett komplement till 

andra modelleringsprogram. Det går att föra över filer från många olika program, exempelvis 

Revit, Autocad Architecture, Sketchup och ArchiCad.  För att kunna importera Revit och 

ArchiCad-modeller till Lumion måste de först exporteras med hjälp av ett plugin som 

installeras i respektive program. Detta plugin exporterar modellen till filformatet Collada 

(.dae), vilket är standardformatet i Lumion. I Revit och ArchiCad hamnar varje objekt i ett 

specifikt lager och när modellen sedan importeras till Lumion skiljer Lumion alla lager åt och 

behandlar dem som olika objekt. Om ett hus exempelvis förs över från Revit kommer de olika 

delarna som tak, fönsterglas, dörrar att vara olika objekt trots att endast en modell importeras. 

Detta leder till att det är möjligt att lägga på material på de olika komponenterna som finns i 

modellen med hjälp av det inbyggda materialbiblioteket.  

 

Lumion har ett inbyggt objektbibliotek. Några av de kategorier som finns i biblioteket är 

följande: 

• Utomhusobjekt 

• Inomhusobjekt 

• Växter 

• Fordon 

• Människor 

 

När ett objekt väljs och ska placeras ut i Lumion känner programmet automatiskt av vilken 

nivå som objektet befinner sig på. Därför så behövs inte en specifik höjd anges för objekt. Det 

spelar ingen roll om objektet placeras i en sluttning eller på platt underlag.  

 

Det finns två olika versioner av Lumion. I standardversionen finns 810 olika objekt och i pro 

versionen som är anpassad för visualiseringsstudios finns det 2439 olika objekt. Modellerna 

går att skala proportionerligt, rotera runt Z-axeln samt förflytta i X-,Y- och Z-led. 

 

Ljussättning och Rendering  

Enligt tillverkaren är en av de stora fördelarna med Lumion att arbetet sker i realtid vilket 

leder till att tid och pengar sparas
18

. Detta innebär att det resultat användaren får efter en 

rendering är samma som syns i scenen. Om exempelvis inställningen på ljusstyrka ändras ser 

användaren resultatet av förändringen direkt i scenen. Renderingsmotorn i programmet heter 

Lumion 3D. Det finns möjlighet att lägga på olika effekter och filter
19

 då en bild ska renderas. 

Ett exempel är att göra en solstudie vilket möjliggör att användaren får välja klockslag och 

därmed påverka placeringen av solen i scenen. Andra exempel på effekter är NPR filter som 

gör att bilden ser ut som en skiss, vattenfärger eller en pastellmålning. Andra effekter är 

objekt som ser ut att ligga under vatten och förstärkning av strålningen från solen. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

18
!Lumion, ” Visualization solution for AEC professionals”, tillgänglig: http://lumion3d.com/products/, 2014, (2014-05-27)!

19
!Lumion, ” 3D rendering software”, 2014 

!
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Kostnad och krav 

En licens av Lumion 4 kostar cirka 27 000 Sek exklusive. moms. Enligt de specifikationer 

som finns på Lumion 3D:s hemsida kommer en dator som uppfyller de rekommenderade 

kraven för Lumion 4 att kosta cirka 8000-12 000 Sek exklusive moms
20

.  

30Resultat0

Kapitlet resultat kommer först att ta upp kort information om företaget. Sedan kommer 

resultatet för alla program att presenteras och kapitlet avslutas med ett sammanställt resultat.  

3.10Sonark0Arkitektkontor0AB0

Inriktningen på detta examensarbete är byggvisualisering och studien gjordes åt ett 

arkitektkontor. Sonark arkitektkontor i Linköping valdes ut då de i dagsläget har licens på 

programmet 3DS Max Design, men som ingen på företaget varken har tid eller kunskap om 

att använda. De har även tillgång till Revit, Google sketchup och Adobe Photoshop som de 

ofta använder för att ta fram säljande bilder. Sonark vill gärna ha förslag på 

visualiseringsprogram som är mer effektiva än de dem använder idag.  

 

Kontoret startade för 30 år sedan av Per Larsson, en av två delägare samt vår handledare, 

Lennart Jonsson och Agne Isacson
21

. Den andra delägaren heter Eva-Carin Jagefeldt. Idag har 

kontoret 12 anställda, varav sju är arkitekter och fem är byggnadsingenjörer, men antalet kan 

skifta beroende på hur mycket de har att göra. Deras uppdrag kan vara allt från att hjälpa 

privatpersoner med att upprätta bygghandlingar till att hjälpa större byggföretag med 

projektledning och projektering. Deras mål är att skapa vackra och smarta lösningar som ska 

passa alla. Miljö är även något de tar stor hänsyn till.  

 

3.20Förutsättningar0för0alla0program0

För att genomföra studien valdes ett befintligt hus ut. Huset är ritat av White arkitekter och är 

lokaliserat i Ullestämma i Linköping. 

3.2.10Skede010

För att göra visualiseringen i de olika programmen delades processen upp i två olika skeden. I 

det första skedet gjordes ett skal av huset utifrån de ritningar som finns hos Riksbyggen. I 

detta skede användes Revit samt ArchiCad. De förutsättningar som ställdes upp för 

modellerna i detta skede finns i bilaga 1.    

3.2.20Skede020

Skede 2 är själva visualiseringsdelen. Innan detta skede påbörjades definierades först alla de 

parametrar som bilderna skulle förmedla. Dessa parametrar skrevs ner på en lista som 

återfinns på bilaga 1. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

20
!Lumion, ”FAQ Hardware”, 2014!

21
!Sonark, ”Företaget”, tillgänglig: http://www.sonark.se/foretaget.aspx , 2014, (2014-05-27)!
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3.30Resultat0visualisering0

3.3.10Resultat0ArchiCad0

Huset modellerades upp enligt ritningarna från Riksbyggen. När skalet var uppritat placerades 

fönster och dörrar ut enligt de mått som finns på ritningen. När skalet var färdigt började 

visualiseringsdelen.  

 

Texturering 

Första steget var att modellera upp huset med fullt inrett kök, badrum och sovrum samt 

exteriör med tillhörande objekt enligt bilaga 1. Maskiner, bänkar, skåp och sedan inredning i 

form av bord, stolar och lampor placerades ut. När detta var klart började arbetet med att sätta 

material på alla objekt. Genom att högerklicka på ett objekt (vägg, dörr, spis, stol med mera) 

kommer en ruta upp “...Selection settings” och under fliken ”model” går det att välja “färg” 

och sedan lägga på det material som önskas, se bild 9. Detta upprepades på alla objekt tills rätt 

material var valt.  

!
Bild+9+Materialeditor+ArchiCad+17 

Ljussättning 

När alla material var valda skulle modellen ljussättas. I ArchiCad finns det fördefinierade 

ljuskällor i form av både interiör belysning (koner, spotlight, generellt ljus med mera), där 

ljuset är ett objekt som placeras ut efter tycke, samt exteriör belysning. Den exteriöra 

belysningen i form av solobjekt samt fönsterljus placeras ut i modellen. I “Lamp selection 

settings” går det att justera ljusintensiteten och färgen på ljuset. Detta justerades för varje 

ljusobjekt för att få bästa möjliga resultat.  

 

Rendering 

Innan renderingen påbörjades placerades kameror ut med ”generic perspective”, vilket är äkta 

perspektiv. Fem kameror placerades ut ungefärligt enligt mäklarbilderna på Riksbyggens 

hemsida.  

 

Inställningar för rendering:  

1) Renderingsmotor: LightWorks Rendering engine 
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2) Bildstorlek: 1080p (1920x1080) 

 

3) Kvalitet: Best 

 

4) Kantutjämning: Näst högsta nivån av kantutjämning 

 

5) Ljusinställningar: I detta fall var solen bra men ambient-ljuset var för starkt vilket ledde till 

att bilden blev överexponerad varför den sänktes till 50 %.  

 

6) Bakgrundsbild: Standard himmel. 

 

7) Pixelstorlek: 500DPI.  

 

8) Skuggor: Lamp selection settings 

 

9) Bildjustering: Standardinställning  

 

Det färdigrenderade resultatet finns som bilaga 4-8 

 

3.3.20Resultat0Revit0

I Revit användes också ritningarna på huset som finns på Riksbyggen för att kunna modellera 

upp huset. Efter att “gridsen” var utritade användes arkitekturpalletterna för att skapa själva 

husskalet. Efter att alla väggar var klara påbörjade arbetet med fönster och dörrar. Vissa 

familjer fanns inlagda i programmet och vissa fick hämtas på annat håll. I bild 10 finns en bild 

av resultatet efter det första skedet. 

!
Bild+10+Skede+1+Revit 
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Texturering 

Första steget i visualiseringen var att lägga på material på alla objekt. För att göra detta 

användes materialbiblioteket som finns i Revit där de flesta standardmaterial finns. I bild 11 

finns ett exempel på hur materialpalletten ser ut. För att välja material till de olika objekten 

användes “properties”. För att få olika material på insidan respektive utsidan av huset 

definierades yttre-samt inre skikt till väggarna i ”properties”. Detta gjordes även för 

bjälklaget då det är olika skikt på exempelvis tak och golv. För att säkerställa att materialet 

skulle få rätt utseende valdes “Realistic” i “Graphic Display Options” vilket gjorde att 

materialet visades i realtid i scenen. 

!
Bild+11+Materialeditorn+i+Revit+2013 

 

Ljussättning 

Efter att material applicerats på samtliga objekt påbörjades ljussättningen. Innan justering av 

ljus påbörjades placerades fem kameror ut i scenen och det är dessa fem perspektivyer som 

användes till renderingen. Till renderingen aktiverades solljus. Till samtliga vyer gjordes en 

solstudie för att minimera partier med stora skuggor. I en av vyerna, köksvyn, placerades en 

taklampa över köksbordet. Denna lampa gav automatisk ifrån sig ett ljus då vyn renderades.  

 

Rendering 

 

Vyerna renderades med renderingsmotorn Mentalray. Innan renderingen påbörjades 

justerades dock vissa inställningar.  

 

Inställningar för rendering: 

 

1) Setting: Best 

 

2) Output settings: Screen, 1920x1080 

 

3) Lighting: 
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Interiörvyer:  

 

• Scheme: Interior sun and artificial 

• Sun setting: In session, still         

 

Exteriörvyer:    

  

• Scheme: Exterior sun and artificial 

• Sun setting: In session still 

 

4) Background: Sky, few clouds, clear 

 

5) Image: Standardinställningar för Revit 2013 

 

Det färdigrenderade resultatet finns som bilaga 9-13. 

 

3.3.30Resultat03DS0Max0Design0

Arbetet i 3D Studio max började med import av modell från Revit. Modellen importerades 

helt (ej länkad). När modellen var på plats började arbetet med att modellera upp all inredning 

(kök, sovrum badrum och exteriör) Vissa objekt fanns tillgängliga via extern webbplats 

medan vissa objekt modellerades upp från grunden.  

 

Texturering 

När modellen var färdig började arbetet med texturering. För att texturera ett objekt öppnas 

materialeditorn. I materialeditorn väljs en materialboll och önskat material med önskade 

egenskaper (reflektion, glans med mera) läggs till i materialbollen och tilldelas sedan till ett 

objekt. Detta gjordes för samtliga objekt som användes i modellen. 

 

Ljussättning 

Ett daylight-system, med tillhörande “Mr Sky”, placerades ut i modellen samt en “Mr 

skyportal” i varje fönster. Ljuskällor placerades ut där de behövdes och justerades in både när 

det gäller intensitet och färg på ljuset.  

 

Rendering 

Inför slutrendering drogs inställningarna upp enligt följande: 

1) Image precision: High, Quality 2.0 

2) Glossy reflections precision: 5,0X -High Quality 

3) Glossy Refractions precision: 2,0X- High Quality 

4) Final Gather precision: High 

5) Soft Shadow precision: 8,0X- High Quality 

 

1) Single 

2) View 

3) Width: 1920 Height: 1080 

4) Mental.ray.daylighting 

5) PNG 

 

Det färdigrenderade resultatet finns som bilaga 14-18 
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3.3.40Lumion0

Det första steget med Lumion var att ladda ner ett plugin till Revit då Lumion inte klarar av 
att öppna RVT-filer som är Revits standardformat. Detta gjorde det möjligt att spara arbetet i 
Collada format (.dae) som är Lumions standardformat. Då Lumion startades valdes en miljö 
med berg och hav, se bild 12.  

!
Bild+12+Val+av+bakgrund+vid+start+av+Lumion 

 
Sedan importerades collada filen från den tredje fliken, ”Import”, i huvudmenyn. Efter att 
modellen hade blivit överförd justerades läget på denna då bland annat asfalten var placerad 
under marknivån.  
 
Modellering 
I Lumion finns ingen möjlighet att modellera egna objekt så de objekt som användes var de 
som redan finns i Lumions produktbibliotek. Detta bibliotek är dock begränsat så vissa objekt 
importerades tillsammans med Revitfilen. Alla objekt i köket förutom bordet, stolarna samt 
kranen fanns med i Revitfilen. Vissa objekt som var med på listan över objekt som skulle vara 
med i scenen togs bort då dessa inte fanns med i produktbiblioteket. Även vägen togs med 
från Revit-filen.  
 
Texturering  
Till textureringen användes Lumions textur-bibliotek, se bild 13. Till varje material justerades 
inställningarna och de inställningar som de största justeringarna gjordes på var följande: 

• Skala 
• Ljusstyrka 
• Reflektion 
• Gupp/Bula(Bump) 

 

I vissa fall fick även självstrålning justeras för att känslan skulle infinna sig av att ett material 
skulle se vitt ut. För att kunna applicera olika material på insidan respektive utsidan av 
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väggarna var dessa tvungna att vara definierade med flera olika lager i Revit. Definierade 

lager i Revit blev alltså egna objekt i Lumion. Alla materialval och justeringar som gjordes 

visades direkt i realtid.  

!
Bild+13+Materialeditorn+i+Lumion 

 

Ljussättning 

Efter att textureringen var klar påbörjades ljussättningen. Det första som gjordes var att ändra 

ljuset i scenen. Detta gjordes i den första fliken i huvudmenyn där ljusstyrka samt solens höjd 

på himlen justerades. Efter detta användes objektfliken för att kunna skapa ljuskällor. 

Ljuskällor placerades i samtliga rum för att interiören inte skulle se mörk ut vid rendering. 

Ljusstyrkan reglerades för att erhålla ett starkare ljus.  

 

Rendering 

De fem vyerna som valdes ut innan visualiseringen påbörjades var de fem bilderna som 

renderades ut. I renderingsmenyn gjordes vissa korrigeringar innan renderingen påbörjades. 

För exteriörvyerna lades en effekt till som heter “colour correction” där ljusstyrka samt 

gammakorrigering reglerades för att erhålla ett bättre ljus. Då alla objekt i Lumion 

realtidrenderas tog det bara ett par sekunder per rendering. Samtliga bilder renderades med 

storleken 1920x1080pixlar.  

 

Det färdigrenderade resultatet finns som bilaga 19-23. 
 

3.40Samlat0resultat0

Enligt ett frågeformulär (bilaga 3) som fylldes i fick varje program poäng för hur många 

påståenden/frågor som programmet klarar av enligt våra åsikter och efterforskningar. 

Frågorna/påstående är svarade på enligt grundförutsättningen att det är nybörjare som använt 

programmen.  
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3.4.10Resultat0användarvänlighet 

I testet för användarvänlighet användes ett frågeformulär (bilaga 3) där maxpoäng var 23p. 

Det mest användarvänliga programmet baserat på frågorna är Lumion 3D som fick 18 poäng. 

De andra programmen ligger dock väldigt nära, se figur 1. De enskilda svaren för varje 

program återfinns i bilaga 25. 

 

3.4.20Resultat0kvalitet:0enskilt0program 

I testet för kvalitet baserat på det utlämnade frågeformuläret (bilaga 2) där totala max-

poängen var 240 så var det 3DS Max som vann med 136p framför Revit på 132p, se figur 2. 

 

 
 

3.4.30Resultat0kvalitet:0Helhet 

I resultatet som helhetsbedömning fördelades 960p baserat på hur bilderna blev rankade (se 

bilaga 24). I helhetsbedömningen lades de fem bildernas poäng ihop för att ge en total. Sedan 

delades 960p/6personer/5 bilder vilket leder till att varje person fick dela ut 32p på varje 

bildserie. Fördelningen delas ut procentuellt (50 % till första (16p), 25 % till andra (8p), 15 % 

till tredje (4,8p)och 10 % till fjärde (3,2p)). Detta resulterade i den sammanlagda poängen 

redovisad i figur 3.  

Figur+1+Resultat+användarvänlighet 

Figur+2+Resultat+enskilt+program 
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!

Figur+3+Resultat+helhet+

3.4.40Resultat0tid0och0kostnad 

Enligt detta projekt så tar det 3h att åstadkomma en visualisering i Lumion inklusive 

rendering. 17h inklusive rendering för resultatet i Revit. 12h för resultatet i ArchiCad 

inklusive rendering och 32h för 3DS Max inklusive rendering. För att kunna bedöma 

resultatet så kommer kostnaden att räknas på 1920h och på hur många likvärdiga projekt 

programmet skulle klara av att göra på denna tid.  

 

På 1920h (80dagar) klarar följande program ett projekt för: 

Lumion: 1 projekt (baserat på 3h/projekt) till en kostnad av 1973Sek/projekt 

Revit: 1 projekt (baserat på 17h/projekt) till en kostnad av 10 997Sek/projekt 

3DS Max: 1 projekt (baserat på 32h/projekt) till en kostnad av 21 825Sek/projekt 

ArchiCad: 1 projekt (baserat på 12h/projekt) till en kostnad av 8213Sek/projekt 

 

3.4.50Resultat0kvalitet0och0användarvänlighet 

I resultatet för kvalitet och användarvänlighet, se figur 4, så hamnar Revit och 3DS Max 

väldigt nära varandra i rutan god kvalitet och god användarvänlighet.  
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!
Figur+4+Användarvänlighet+och+kvalitet 

!

40Analys0och0diskussion0

I detta kapitel kommer resultatet av studien analyseras. Utifrån betygsmallarna förs 

resonemang kring varför programmen erhöll de poäng de gjorde. Detta efterföljs av en 

diskussion där en reflektion av resultatet görs.    

4.10Metod0av0analys0och0diskussion0

I analysen kommer fokus ligga på att analysera resultatet av bedömningsmallarna, det vill 

säga betygsmallen om användarvänlighet respektive betygsmallen om resultat. En diskussion 

kommer föras kring vad det kan bero på att ett visst betyg erhölls på de olika kategorierna och 

om programmen fick det betyg som förväntades innan studien startade. 

4.20ArchiCad0

Analys 

I användarvänlighetstestet fick ArchiCad 17/23p när det gäller visualisering. Programmet fick 

minst 50 % av poängen i varje kategori. Anledningen till att ArchiCad fick höga poäng är att 

enligt de frågor som ställdes hade programmet kapacitet till att utföra det som efterfrågades. 

Ljussättning och rendering var de kategorier som var lägst och detta beror på att det är svårt 

att få till rätt ljus och rendera ut en bild med bra resultat.  

 

I den individuella bedömningen av kvalitet som gjordes fick programmet endast 78/240p. 

Programmet fick lägst resultat. Detta beror dels på att programmet fick extra lågt betyg när 

det gällde frågorna om objekten och att textureringen inte höll en bra kvalitet. Det fick även 

låga poäng för att snittet var lågt generellt. Anledningen till att kvaliteten upplevs låg hänger 

på renderingsmotorn LightWorks. Den har inte varit prioriterad vid programuppdateringar 

eftersom Graphisoft har haft sitt samarbete med utvecklaren av Artlantis.  
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När det gäller helhetsbedömningen fick programmet 19,67% av de totalt 960 fördelade 
poängen. Även här så får programmet lägst resultat. Detta stämmer överens med den enskilda 
bedömningen och beror på att programmet hamnade långt ner i rankinglistan när 
helhetsbedömningen gjordes av panelen.  
 
När det kommer till kostnaden är ArchiCad ett av de dyrare programmen att införskaffa 
samtidigt som den inte kräver en särskilt dyr dator. I jämförelsen på 1920h med 12h/projekt, 
blir programmet det näst billigaste programmet/projekt. Att det blir billigt i längden är dock 
inget som egentligen betyder något då det inte går att ta tillräckligt mycket betalt för bilderna 
för att de håller för låg kvalitet.  
 
Diskussion 
Att ArchiCad inte fick särskilt bra betyg var något som var väntat. Det primära syftet är inte 
visualisering och därmed har fokus från Graphisoft inte legat på att utveckla den delen själva. 
En av deras största partner har varit utvecklaren av Artlantis som är ett visualiseringsprogram 
och som de rekommenderar till visualisering. Graphisoft har i och med version 18 dock ändrat 
på detta har integrerat Cinerender som är en renderare som kommer klara av att få ett mycket 
bättre resultat. Visualiseringsdelen är dock enkel att komma igång med och att få ett resultat 
är inte svårt. Problemet ligger i att kvaliteten inte håller tillräckligt hög klass när det gäller 
objekt och texturering.  
 

4.30Revit0

Analys 
I testet för användarvänlighet fick Revit 16/23 poäng vilket är relativt högt. Att det blev så 
pass högt beror på att det inte fick låg poäng i någon av de kategorierna som fanns med i 
användarvänlighetsbedömningen. Programmet fick minst 50 % av de möjliga poängen på alla 
kategorier. I kategorin texturering fick programmet full poäng. Om jämförelse sker med de 
andra programmen fick det dock det sämsta resultatet tillsammans med 3DS Max Design. 
Men i och med att programmet inte direkt har någon stor svaghet gällande användarvänlighet 
enligt testet blev inte resultatet missvisande.  
 
I resultatbedömningen gällande kvalitet erhöll programmet totalt 132/240 poäng då de 
enskilda kategorierna bedömdes. Detta var det näst bästa resultatet och det hade nästintill 
samma resultat som vinnaren 3DS Max Design som fick 136 poäng. En anledning till att det 
fick det näst bästa resultatet beror på att kvaliteten på ljussättningen var hög. Ingen av de 
andra tre programmen fick lika många poäng som Revit i det här avseendet. Även objekten 
såg bra ut enligt bedömningspanelen och fick i slutändan det näst bästa resultatet efter 3DS 
Max Design. 
 
Panelen på Sonark fick även bedöma helhetsintrycket av resultatet. I detta fall fick Revit 
29,67 % av rösterna vilket var det näst bästa resultatet. Även i detta fall kom Revit nära 3DS 
Max Design som fick 30,17 % av rösterna. Revit hamnade på samma position då resultatet 
bedömdes enligt de enskilda kategorierna samt enligt helhetsintrycket ger det en rättvis bild 
av att Revit var det näst bästa programmet.  
 
Om investeringskostnaden bedöms är Revit det billigaste alternativet med ett pris på cirka 18 
000kr/licens. Detta kan jämföras med det dyraste programmet ArchiCad som ligger på cirka 
47 000kr. Det bör dock poängteras att tiden det tog att skapa fem bilder i Revit tog 17 timmar 
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till skillnad från ArchiCad där det tog 12 timmar. Om bilderna kan säljas för samma pris 

kommer då ArchiCad vara mer kostnadseffektivt (efter heltidsanvändning 80 dagar) även fast 

inköpspriset är betydligt högre.  

 

Diskussion 

Att Revit fick det lägsta resultatet tillsammans med 3ds max design med avseende på 

användarvänlighet kan bero att programmet i sig är mycket stort och att det har många olika 

tillämpningsområden. Själva syftet med Revit är ändå att användas i BIM sammanhang. Det 

känns som att själva visualiseringsmöjligheterna inte är det som fokus har legat på då detta 

program utvecklades utan det känns mer som en extra tillämpning. Detta leder till att det blir 

lättare att lära sig hur visualiseringsbiten fungerar i Revit.  

 

Att resultatet blev det näst bästa kom inte som någon större överraskning. Revit renderar med 

Mentalray som vi anser är en mycket bra renderare och därmed förstod vi redan från början 

att resultatet skulle bli bra. Att det inte blev lika bra som 3ds max tror vi beror på att det inte 

finns lika många möjligheter att göra inställningar på exempelvis ljus och material samt 

objekt.  Att få en bra rendering i Revit är enkelt då själva renderingspaletten varken har 

särskilt många flikar eller är krångligt uppbyggd. För att få det lilla extra krävs det oftast att 

det går att göra fler inställningar, som exempel fanns större möjligheter i 3DS Max Design. 

Det vi har kommit fram till är då att desto lättare det är att skapa en visualisering, desto färre 

möjligheter finns att resultatet ska bli exakt som det som eftersträvas.  

 

Att ArchiCad skulle vara mer kostnadseffektivt än Revit är inte troligt enligt vår mening. Om 

bilderna skulle kunna säljas för samma pris vore självklart så fallet men enligt oss själva är 

kvaliteten på de bilder ArchiCad producerar så pass låg att priset dessvärre inte kan ligga på 

samma nivå som Revits bilder.  

 

4.403DS0Max0Design00

Analys 

I användarvänlighetstestet fick 3DS Max 16/23p. Tillsammans med Revit delade de 

tredjeplatsen. Att 3DS Max inte hamnar i toppskiktet när det gäller användarvänligheten är för 

att det är ett stort program som kräver kunskap om arbetsgången. Några av poängen som 

programmet missade var bland annat i ljussättning och renderingen. Detta då det krävs 

mycket tid och kunskap om de inställningar som behöver göras.  

 

I den enskilda kvalitetsbedömningen toppar 3DS Max listan med 136p. Detta då programmet 

toppar listan när det gäller bedömningen av objekt och texturering samt en andraplats när det 

gäller ljussättning i bedömningen från panelen. Det är inte med några större marginaler dock 

som den totala förstaplatsen intas. 

 

I helhetsbedömningen följer programmet samma mönster och tar hem förstaplatsen marginellt 

jämfört mot Revit. 0,5 procentenheter skiljer. Denna skillnad grundar sig i att de olika 

programmen fick markant olika betyg på interiör samt exteriör. 3DS Max fick generellt högre 

poäng på interiör medan Revit erhöll högre poäng på exteriörbilderna.  

 

När det gäller kostnad så är 3DS max det näst dyraste programmet och kräver den dyraste 

datorn för rekommenderade krav. Det är även det mest tidskrävande programmet att arbeta 

med. I 80 dagars-testet så ger det en kostnad på i snitt 21 825kr/projekt.  
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Diskussion 
Vi förväntade oss att 3DS Max skulle ge bäst kvalitet samtidigt som vi visste att det är det 
mest tidskrävande programmet att arbeta med. Detta för att det är ett professionellt program 
för animering och visualisering. Att det fick näst minst poäng i användarvänlighet förvånade 
oss inte då det finns möjlighet att göra väldigt många inställningar. Till skillnad från Lumion 
som endast har fyra huvudflikar är 3Ds max design ett mycket komplicerat program. Det som 
skiljer de båda åt är att i Lumion finns möjlighet att göra bra renderingar på kort tid. Det är 
det som är själva syftet med Lumion; det ska vara enkelt och snabbt att få bra resultat. I 3DS 
Max Design däremot finns möjlighet att göra betydligt fler finjusteringar. I exempelvis 
ljusinställningar finns möjlighet att ändra på fler än 20 parametrar. Detta leder till att det 
resultat som eftersträvas uppnås.  
 

Vi tror att i och med att det finns möjlighet att göra många finjusteringar ledde det till att 
resultatet blev det bästa. Till skillnad från de andra programmen finns möjlighet att på ett 
relativt enkelt sätt skapa egna objekt, och när objekten är färdiga finns fortfarande möjlighet 
att exempelvis dra i punkter,“vertex”. I Lumion finns ingen möjlighet att göra en massa 
justeringar på de objekt som har importerats från ett annat program. Att programmet var det 
bästa när det gäller material förvånade oss inte heller, dels för att programmet har ett stort 
materialbibliotek men även för att det går att importera och använda egna bilder på ett smidigt 
sätt.  
 

Att 3DS max bilder i princip skulle få samma betyg på kvalitet som Revit var faktiskt något 
som förvånade oss men vi tror att det kan ha sin förklarning. De 3DS Max bilder som skrevs 
ut till bedömningen blev betydligt mörkare på utskriften än vad de var på datorn. Detta 
problem uppstod inte med de andra programmen. Vi tror att det kan bero på att vi glömde 
gammakorrigera bilderna vilket ledde till att bilderna blev mörkare.  
 

I 3DS max design tar det lång tid att få bra säljande bilder. Men om det finns möjlighet att 
lägga ner de timmarna som krävs tror vi samtidigt att det är det program som producerar bäst 
bilder. 
 

4.50Lumion00

Analys 
I användarvänlighetstestet erhöll Lumion 18/23 poäng vilket var det högsta resultatet. Att 
Lumion hamnade i toppen har sin grund i att det fick höga poäng i nästan alla kategorier i 
detta test. I kategorierna användarvänlighet samt ljussätning fick programmet 8/8 möjliga 
poäng av den anledningen att programmet är enkelt och logiskt uppbyggt samt att allt i scenen 
sker i realtid så användaren direkt ser vad som händer då denne börjar justera på 
inställningarna. Den enda svagheten programmet hade i avseende på användarvänlighet är att 
det inte går att skapa egna objekt på ett smidigt sätt. För att skapa egna objekt måste detta 
göras externt, exempelvis i 3ds max design. Sedan måste detta objekt exporteras till Lumion 
och detta leder till att det känns lite för komplicerat.  
 
I resultattestet gällande kvalitet fick Lumion 90 poäng av 240 möjliga. Detta var det näst 
lägsta resultatet. Upp till andra platsen skiljer det hela 42 poäng. Största anledningen till att 
det hamnade så lågt är betyget på ljussättningen. I “ljussättning framsida”, vilket är vyn på 
framsidan av huset, erhölls 11 poäng vilket var det högsta bland programmen. Det bör dock 
påpekas att i bedömningen “ljussättning baksida” erhölls dock bara en poäng. Även i 
kategorin ”objekt” fick Lumion låga poäng, endast 20 jämfört med 3ds max som fick 43. Sett 
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till helheten hamnade Lumion på tredje plats med 20,5 % av poängen vilket stämmer bra 

överens med bedömningen av kategorierna där programmet också hamnade på tredje plats.  

 

Tidsmässigt var Lumion det mest överlägsna programmet. Att skapa en visualisering 

inklusive rendering tog endast tre timmar, detta är bara en tredjedel av den tid det tog för 

tvåan Archicad.  

 

Investeringskostnaden för Lumion pro ligger på cirka 27000 Sek. Det enda programmet som 

är billigare är Revit som kostar 18000 Sek. Om datorkostnaden läggs ihop med 

investeringskostnaden för en licens så landar Lumion på cirka 40 000 Sek medan Revit landar 

på cirka 29 000 Sek. 

 

5.5.2 Diskussion 

Resultatet Lumion fick i kvalitetsbedömningen var det som chockerade oss mest. Innan 

exjobbet drog igång var båda rätt säkra på att Lumion var det program som skulle kunna mäta 

sig med 3DS Max när det gäller kvalitet. Detta på grund av att programmet arbetar i realtid 

och att det är möjligt att på relativt kort tid få fram fotorealistiska bilder. Att Lumion skulle få 

den bästa användarvänligheten var dock förväntat. Att programmet fick det bästa betyget 

beror till stor del på det som står i analysen, det vill säga att programmet är enkelt uppbyggt. 

Eftersom det bara är fyra olika alternativ i huvudmenyn kom vi snabbt in i programmet. En 

annan faktor som påverkade oss positivt var att vi inte var tvungna att ta reda på vad alla 

inställningar gör då resultatet visas i realtid. Detta till skillnad från 3ds max där det är tvunget 

att ha koll på vad inställningarna gör innan inställningarna kunde ändras. I 3DS Max måste 

testrenderingar göras för att se vad som hänt när en inställning ändras, t ex ljusstyrkan.  

 

I resultatbedömningen var vi och bedömningspersonalen på Sonark oense om kvaliteten på 

bilderna i Lumion. Detta kan ha sin grund i att vi hade olika uppfattning på vad bilderna 

skulle förmedla. Då det var många arkitekter som fick svara kan det ha bidragit till att de gav 

lite sämre poäng på bilderna i Lumion då en arkitekt ofta bara vill förmedla en vision och det 

kan ha varit så att Lumions bilder var för fotorealistiska. En kommentar var också att texturen 

och bilderna i sig var för skarpa vilket även det kan ha dragit ner betyget ytterligare, kanske 

speciellt ljussättningen som fick det lägsta resultatet. Det bör påpekas att det som vi gick på 

då visualiseringen påbörjades var att bilderna skulle se fotorealistiska ut. Det som förvånade 

oss var dock att det skiljde mycket på fram, respektive baksida på ljussättningen. Det enda vi 

kan komma på som det kan ha berott på är att skuggorna blev för mörka och skarpa på 

baksidan.  

 

Att Lumion fick det näst sämsta resultatet i kategorin objekt kan bero på att objektbiblioteket 

är begränsat och att det inte finns möjlighet att göra några större korrigeringar på dessa. Detta 

kan ha lett till att bilderna inte levererade rätt känsla, exempelvis bilden i badrummet som 

saknade spegel. Det är också viktigt att påpeka att Lumion endast kan användas som ett 

komplement till modelleringsprogram. Det är viktigt att tänka på att hela byggnaden är 

modellerad i modelleringsprogrammet och att de lager användaren vill ha med i Lumion 

måste vara rätt från början i modelleringsprogrammet. I praktiken tror vi att Lumion bör 

användas i kombination med exempelvis 3ds max så att möjlighet ändå finns att skapa egna 

objekt kombinerat med styrkan i realtidsrendering.   

 

Lumion var endast ett poäng från ettan 3ds max design i kategorin “texturering” och det 

förvånade oss inte att det var dessa program som fick det högsta betyget i denna kategori. I 

och med att det är möjligt i både Lumion och 3ds max att göra många inställningar på 
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materialet för att få det resultat som eftersträvas ledde detta till att materialet ser bättre ut efter 
rendering i dessa program.  Detta till skillnad från ArchiCad och Revit som är mer simpla i 
detta avseende. För att göra dessa ändringar krävs mer kunskap om hur dessa inställningar 
görs samtidigt som det tar mer tid.  
 

50Slutsatser0
Detta kapitel tar upp svar på de frågeställningar som har formulerats i inledningen. Kapitlet 

kommer ta upp vilka program som rekommenderas och vilka som inte gör det samt varför. 

Detta kommer ske genom att redovisa de största för- respektive nackdelarna.  
 

5.10Slutsats0frågeställningar0

 
• Vilket/vilka av programmen 3Ds max design, Lumion, Revit och ArchiCad 

lämpar sig bäst till att ta fram fotorealistiska bilder på ett arkitektkontor och 
varför? 

 
Lumion 4 
 

Styrkor 
+ Användarvänligt 
+ Realtidsrendering 
+ Anpassat till syftet, vilket är byggvisualisering 

Svagheter 
– Många standardobjekt saknas 
– Kan bara användas som komplement till andra program 
– Kräver kraftfullt grafikkort 

 
Slutsats: Rekommenderas!  
 
Poängen med programmet är ändå att kunna ta ett extra kliv och importera modellfiler och 
sedan skapa en bra visualisering på relativt kort tid utan några större förkunskaper.  
 
3ds max design 2014 
 

Styrkor:  
+ Stort stöd för import av olika sorters modellfiler 
+ Skapa egna objekt på ett relativt enkelt sätt 
+ God kvalitet och god användarvänlighet 

 
Svagheter: 

– Syftet med programmet är inte byggvisualisering 
– Blir lätt komplicerat med alla inställningar 
– Tar lång tid att få ett resultat 

 
Slutsats: Rekommenderas! 
Programmet används på många håll till visualisering och det är väldigt kompetent för 
ändamålet. Även att det tar lång tid att få ett bra resultat så håller bilderna väldigt hög kvalitet. 
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Revit 2013 

 

Styrkor 

    + Behöver inget tilläggsprogram 

    + God kvalitet och god användarvänlighet 

    + Renderingsmotorn Mental Ray 

 

Svagheter 

    – Krångligt att skapa egna objekt och importera objekt 

    – Begränsat produktbibliotek 

    – Begränsade renderingsinställningar 

 

Slutsats: Rekommenderas! 

 

Rekommenderas av den anledningen att det inte behövs något tilläggsprogram för att kunna få 

fotorealistiska bilder. Det är även möjligt att på ett relativt enkelt sätt skapa bra visualiseringar 

då standardinställningarna är så bra plus att programmet använder sig av renderingsmotorn 

Mental Ray. 

 

Archicad 17 

 

Styrkor: 

    + God användarvänlighet 

    + Produktbiblioteket 

    + Inte prestandakrävande 

 

Svagheter: 

    – Låg kvalitet på bilder 

    – Renderingsmotorn LightWorks 

    – Svårt att skapa egna objekt 

 

Slutsats: Rekommenderas ej! 

 

Programmet rekommenderas inte till att ta fram fotorealistiska bilder eftersom kvaliteten inte 

blir tillräckligt hög. Detta beror på att renderingsmotorn inte är tillräckligt kompetent.  

 

• Vilket program är det mest effektiva med avseende på tid, kostnad, 

användarvänlighet och kvalitet? 
 

De två program som är mest överlägsna enligt testerna och enligt oss själva är Revit och 3DS 

Max Design. För att kora en vinnare bedömde vi de enskilda kategorierna, kvalitet, tid, 

användarvänlighet och kostnad som denna studie är baserad på. I och med att det inte skiljde 

mycket på kvalitetstestet mellan Revit och 3DS Max Design och att Revit är ett lättare 

program att jobba med samtidigt som det inte kräver något kompletteringsprogram leder det 

till att Revit tar hem första platsen.   
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• Finns det ett samband mellan god användarvänlighet och kvalitet? 

 
I figur 4 syns det samband som finns mellan användarvänlighet och kvalitet. De två program 
som lyckades få god kvalitet och god användarvänlighet är Revit och 3DS Max Design. 
 

60Metodkritik0

I metodkritiken diskuteras vilka felkällor som kan förekomma i denna rapport och varför de 

finns med. Det tas också upp om rapporten lyckas uppfylla syftet och om resultatet är 

generaliserbart.  
 
Valet av att bara visualisera ett typhus kan upplevas som en felkälla i denna studie. Detta kan 
leda till att det blir en begräsning av vilka metoder som används i respektive program för att 
skapa huset. Huset i sig är ju även rätt kantigt och modelleras rätt enkelt upp då det endast 
består av kubiska former. Det kan ju vara så att vissa program är bättre på att skapa andra 
geometriska former eller är bättre anpassade till att modellera andra saker än hus.   
 
En annan möjlig felkälla är begränsning av antal vyer och vad dessa vyer skall förmedla. I och 
med att samtliga bilder skulle förmedla samma information kan det ha lett till att vissa av de 
största styrkorna i programmen inte kom fram. För att ge ett exempel på detta kan Lumion 
nämnas. Nu i efterhand har vi märkt att Lumions egentliga styrka är exteriörvisualisering. 
Exteriörvyerna som valdes ut skulle bara ha med ett begränsat antal växter samt bara en typ 
av dagsljus. I Lumion finns ett stort växtbibliotek och smidigheten av att placera ut dessa 
växter går inte att jämföras med de andra programmen. Möjligheterna till att göra solstudier 
kom heller inte med på de bilder som var med i jämförelsen. I Lumion finns exempelvis 
möjlighet att lägga på filter som förstärker effekten av solen.  
 
En begränsning som gjordes var även att bara ha med fyra program. Detta berodde endast på 
tiden. För att jämföra de saker vi ville räknade vi ut att det endast var möjligt att ha med fyra 
program i jämförelsen. Till programmen har vi heller inte använt tilläggsprogram. Till  
ArchiCad finns exempelvis möjlighet att köpa ett renderingsprogram som heter Artlantis som 
vi är säkra på skulle ge bättre renderingar än standardrenderaren som finns inlagt i 
programmet idag. 
 
En annan begränsning är vilken version av programmen som har använts. Det har dels berott 
på begränsad datorkraft samt att vissa program fick nya versioner under tiden exjobbet 
pågick. Då arbetet i Revit skedde med en dator med 32 bitars processor resulterade det i att 
Revit 2014 och 2015 inte fungerade på denna dator då dessa versioner kräver 64 bitars 
system, varför version 2013 valdes. I sommar kommer det även en ny utgåva av ArchiCad 
som med versionsnummer 18. Denna version kommer ha en renderare som heter Cinerender 
som är betydligt bättre än den som finns i ArchiCad 17 (LightWorks). Även Lumion har 
släppt Lumion 4.5 nyligen där många nya funktioner har tillkommit som vi inte har haft 
möjlighet att testa.  
 
En av de större felkällorna är antal personer samt yrkesmångfalden på dem som fick vara med 
i bedömningen. På användarvänlighetsbedömningen var det endast vi själva som svarade av 
den anledningen att vi inte kände någon som låg på samma kunskapsnivå som vi gör i 
samtliga program. Om fler hade varit med samt med varierande kunskap i programmen hade 
detta blivit en stor felkälla.  
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Kvalitetsresultatet kan även ha blivit missvisande då de flesta som svarade på frågorna 

tillhörde en yrkesgrupp. Det kan även ha funnits en otydlighet kring vad bilderna skulle 

förmedla. Vi misstänker att många tänkte att det skulle användas som säljande material på 

Sonark, det vill säga förmedla en vision, när tanken egentligen var att bilderna skulle se så 

fotorealistiska ut som möjligt. Att fler personer hade fått bedöma bilderna hade kanske lett till 

ett mer rättvist resultat.  

 

Trots dessa felkällor anser vi ändå att denna studie har svarat på det vi ville ha svar på från 

början. Vi tycker att vi har fått bra svar på frågeställningarna och att resultatet är 

generaliserbart då ändå kunskaperna vi hade om programmen på de delar vi visualiserade i 

princip var lika stora. 

70Förslag0till0fortsatt0utveckling0

En möjlig fortsättning till denna studie vore att jämföra effektiviteten av programmen med 

möjliga tilläggsprogram. Att exempelvis använda visualiseringsprogrammet som är kopplat 

till ArchiCad som heter Artlantis och sedan jämföra om bilderna som renderas håller samma 

klass som 3DS Max Design, Lumion och Revit. I och med ArchiCad 18 släpps även 

renderingsmotorn Cinerender som är i klass med Artlantis vilket även det skulle vara 

intressant att utvärdera.  

 

En annan intressant fortsättning vore att låta personerna som betalar för de framtagna 

bilderna, det vill säga byggherrar och beställare, bedöma kvaliteten på bilderna och jämföra 

resultatet med arkitekters bedömning istället för att endast låta en yrkesgrupp göra 

bedömningen.  

 

! 0
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90Bilagor0

Bilaga 1 

Komponenter 

 

Bilaga 2 

Kvalitetsfrågor 

 

Bilaga 3 

Användarvänlighetsfrågor 

 

Bilaga 4-8  

Bilder ArchiCad 

 

Bilaga 9-13 

Bilder Revit 

 

Bilaga 14-18 

Bilder 3DS Max 

 

Bilaga 19-23 

Bilder Lumion 

 

Bilaga 24 

Helhetsbedömning 

 

Bilaga 25 

Användarvänlighetsbedömning utförliga svar 
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Interiör 

 

Kök 

Objekt  Bänkar enligt ritning 

  Diskbänk med 
blandare 

  Skafferi 
  Städskåp 

  Överskåp 

  Köksbord med stolar 
(Runt + valfri stol) 
  Ugn 

  Micro 

  Diskmaskin 

  Kökslampa 

  Spisfläkt  
  Glashälls spis 

 

Material Parkettgolv  
  Luckor vit lack 

  Rostfritt stål handtag 

  Vitt kakel ovanför 
bänkar 
  Vit färg på väggar och 
tak 

Toalett 

Objekt:  Handfat 
  Dusch 

  Toalett 
  Badrumsskåp med 
spegel 
   

Material Vitt kakel 
  Vitt klinker 
  Vit färg tak 

 

Sovrum 2 

Objekt  Dubbelsäng 

  Stol 
  Nattduksbord 

 

Material Trä parkett 
  vägg + tak vit färg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exteriör 

Bil 
Plattor runt hus 

Gräsmatta 

Vit puts 

Häck framsida 

1 st träd baksida 

Väg framför ingång 

Vitt plåttak 

Svarta fönsterkarmar 
Stenläggning framsida i två material 
 

!



Sonark bedömningsmall    Bilaga 2
  
 

Resultat 
Med avseende på: 
     
Ljussättning 
 

1. Ser ljuset naturligt ut? 

 

(JA)        (Nej) 

 

2. Ser skuggorna naturliga ut? 

 

(JA)        (Nej) 

 

3. Faller skuggorna på ett bra sätt? 

(JA)        (Nej) 

     

Objekt 
 

4. Ser objekten riktiga ut? 

 

(JA)        (Nej) 

 

5. Är formerna naurliga och mjuka? 

 

(JA)        (Nej) 

 

Texturering 
 

6. Ser materialet verklighetstroget ut? 

 

(JA)        (Nej) 

 

7. Är det bra glans och reflektion i materialen? 

 

(JA)        (Nej) 

 

8. Blir vissa färger överdrivna? 

 

(JA)        (Nej) 

 

 



Bedömning: Användarvänlighet    Bilaga 3 
 
Program:  
 

Investeringskostnad:  

Krav på dator 

ca kostnad minimikrav:  

ca kostnad rekommenderat:  

 

Hur användarvänligt är programmet när det gäller visualisering? (max 4p) 
 

1. Går det snabbt att komma in i programmet? (JA/NEJ) 

     

Är menyerna logiskt uppbyggda?(JA/NEJ) 

 

            Är programmet avsett för ändamålet? (JA/NEJ) 

 

Är det enkelt att importera modeller från Revit och Archicad? (JA/NEJ) 

     

2. Ljussättning lampor och solljus (max 4p) 
Syns visuellt vad som händer när ett ljuskommando utförs? (Ja/Nej) 

 

            Är det lätt att hitta ljusinställningar? (JA/NEJ) 

 

Är det enkelt att justera ljusstyrkan? (JA/NEJ) 

 

Är det enkelt att justera färgen på ljuset? (JA/NEJ) 

     

     

3. Skapa objekt (max 5p) 
            Finns det ett inbyggt objektbibliotek? (JA/NEJ) 

 

            Går det att anpassa objekten? (JA/NEJ) 

 

Finns det objekt att hämta externt? (JA/NEJ) 

 

Är det lätt att skapa egna föremål? (JA/NEJ) 

     
Är objekten parametriserade? (JA/NEJ) 

 

4. Texturering (max 5p) 
            Finns tillgång till ett materialbibliotek i programmet? (JA/NEJ) 

 

            Går det att skapa egna texturer/bitmappar? (JA/NEJ) 

     

Går det att justera reflektion och glans i materialet? (JA/NEJ) 

 

Finns möjlighet att se material i realtid? (JA/NEJ) 

 

Går det att texturera enskilda delar på ett objekt? (JA/NEJ) 



 

5. Rendering (max 5p) 
Är det enkelt att rendera ut en fotorealistisk bild? (Ja/NEJ) 

 

Är det smidigt att justera renderingsinställningarna? (JA/NEJ) 

 

Finns möjlighet att göra många inställningar? (Ja/NEJ) 

 

Finns möjlighet att spara i olika format efter rendering? (JA/NEJ) 

 

Får användaren välja storlek på bilden? (JA/NEJ) 

     
    Tid(h)  
    Tid för: 

    Husskalet:  
    Skapa objekt+Material:  
    Ljussättning:  
    Rendering:  
 

Datorspecifikation 

Specifikation minimikrav: 
 

Specifikation Rekommenderat: 
 

!



Vy: Badrum
Ljussättning: 10/18

Textur
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Vy: Baksida
Ljussättning: 5/18 

Textur
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Vy: Framsida
Ljussättning: 10/18 

Textur
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Vy: Kök
Ljussättning: 8/18 

Textur
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Vy: Sovrum
Ljussättning: 3/18 

Objekt: 1/12

Textur
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Vy: Kök
Ljussättning: 13/18 

Textur
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Vy: Badrum

Ljussättning: 8/18 

Textur
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Vy: Sovrum

Ljussättning: 15/18 

Textur
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Vy: Framsida
Ljussättning: 11/18 
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Vy: Baksida
Ljussättning: 17/18 
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Vy: Badrum

Ljussättning: 5/18 
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Vy: Kök
Ljussättning: 11/18 

Objekt: 12/12

Textur
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Vy: Baksida

Ljussättning: 6/18 

Textur
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Vy: Framsida

Ljussättning: 8/18 

Textur
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Vy: Sovrum

Ljussättning: 17/18 

Objekt: 11/12

Textur
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Vy: Badrum

Ljussättning: 8/18 

Textur
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Vy: Baksida

Ljussättning: 1/18 

Textur
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Vy: Framsida

Ljussättning: 11/18 

Textur
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Vy: Kök
Ljussättning: 1/18 

Textur
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Vy: Sovrum

Ljussättning: 4/18 

Objekt: 6/12

Textur



Bilaga&24&

Vy Svarsblankett Bild&1 Bild&2 Bild&3 Bild&4

Helhet Framsida 1 3,2 4,8 8 16

2 3,2 16 8 4,8

3 3,2 8 16 4,8

4 3,2 16 4,8 8

5 16 4,8 8 3,2

6 3,2 4,8 16 8 Program Archicad Lumion Revit 3DSAMax

Summa 32 54,4 60,8 44,8 192 32 54,4 60,8 44,8

Baksida 1 3,2 8 16 4,8

2 8 16 4,8 3,2

3 8 16 3,2 4,8

4 8 16 4,8 3,2

5 4,8 16 3,2 8

6 8 16 4,8 3,2 Program Lumion Revit 3DSAMax Archicad

Summa 40 88 36,8 27,2 192 40 88 36,8 27,2

Kök 1 8 16 4,8 3,2

2 8 16 4,8 3,2

3 8 16 3,2 4,8

4 4,8 16 3,2 8

5 3,2 16 8 4,8

6 8 16 4,8 3,2 Program Revit 3DSAMax Archicad Lumion

Summa 40 96 28,8 27,2 192 40 96 28,8 27,2

Badrum 1 3,2 4,8 8 16

2 8 16 4,8 3,2

3 3,2 4,8 16 8

4 8 4,8 3,2 16

5 3,2 8 4,8 16

6 3,2 4,8 8 16 Program Lumion Revit 3DSAMax Archicad

Summa 28,8 43,2 44,8 75,2 192 28,8 43,2 44,8 75,2

Sovrum 1 8 4,8 16 3,2

2 8 3,2 4,8 16

3 16 3,2 8 4,8

4 16 3,2 8 4,8

5 16 3,2 4,8 8

6 3,2 8 4,8 16 Program 3DSAMax Archicad Lumion Revit

Summa 67,2 25,6 46,4 52,8 192 67,2 25,6 46,4 52,8



Bedömning: Användarvänlighet    Bilaga 25 
 
Program: 3DS Max Design 2014 
 
Investeringskostnad: 3900 € cirka 35 000kr exkl. moms 

Krav på dator 

ca kostnad minimikrav: ca 5000Sek + moms (exkl. skärm och tillbehör) 

ca kostnad rekommenderat: 15 000 -20 000kr exkl. moms (exkl. skärm och tillbehör) 

 
Hur användarvänligt är programmet när det gäller visualisering? (3/4) 
 

1. Går det snabbt att komma in i programmet? (JA/NEJ) 
Programmet är väldigt stort och det krävs kunskap om hur arbetssättet går till för att 
kunna komma in i programmet.  

     
Är menyerna logiskt uppbyggda?(JA/NEJ) 
Menyerna är logiskt uppbyggda. När programmet används så går det att utföra 
kommandon på flera sätt och arbetssättet är logiskt.  

 
Är programmet avsett för ändamålet? (JA/NEJ) 
Programmet är inte avsett enbart för byggvisualisering men det är en tillämpning som 
fungerar väldigt bra.  
 
Är det enkelt att importera modeller från Revit och Archicad? (JA/NEJ) 
Att importera modeller från både Revit och Archicad är inga problem. I och med att 
Autodesk äger både 3DS Max och Revit så finns det fullt stöd att importera modeller. 
I ArchiCad så går det att exportera filer som.3DS filer så det är inga problem där 
heller. Väl i programmet så skiljer programmet på de olika delarna i modellen och 
förstår olika lager.  

     
2.    Ljussättning lampor och solljus (2/4p) 

Syns visuellt vad som händer när ett ljuskommando utförs? (Ja/Nej) 
Det går inte se i realtid vad som händer om ljuset justeras. Det enda som går att se är 
storlek på ljuskälla och hur spridningen ser ut men inte själva ljuset. Det finns dock 
plugin att köpa till där detta är möjligt.  

 
            Är det lätt att hitta ljusinställningar? (JA/NEJ) 

Ljusinställningarna är lätta att hitta. De enskilda ljuskällorna går att redigera 
i standardrutan för objekt under fliken “modify”.  

 
Är det enkelt att justera ljusstyrkan? (JA/NEJ) 
Att justera ljusstyrkan är enkelt men att hitta rätt styrka är svårare då detta kräver att 
testrenderingar görs. Även när dessa utförs så tar det tid att hitta rätt.  

 
     

Är det enkelt att justera färgen på ljuset? (JA/NEJ) 
Ja det är enkelt att justera färgen på ljuset. Hela färgskalan (RGB) finns att välja 
mellan eller om inställningar föredras genom att välja färgtemperatur. Detta finns 
under “modify” när en ljuskälla är vald.  

     



     

3.  Skapa objekt (3/5p) 
            Finns det ett inbyggt objektbibliotek? (JA/NEJ) 

3DS max har inget inbyggt objektbibliotek 

            Går det att anpassa objekten? (JA/NEJ) 

Om ett objekt är skapat eller importerat så går det att justera det genom att dra i 

vertexar, kanter eller polygoner allt efter eget tycke.  

 

Finns det objekt att hämta externt? (JA/NEJ) 

Det finns objekt att hämta från internet. Eftersom 3DS Max stödjer de flesta 

filformaten så är programmet inte särskilt beroende på i vilket program som objektet 

är skapat i. Turbosquid är en hemsida där det finns ett stort bibliotek där en viss del är 

max filer.  

 

Är det lätt att skapa egna föremål? (JA/NEJ) 

Det är enkelt att skapa objekt i 3DS max. Om alla former identifieras i ett föremål så 

är det lätt att modellera upp objektet och forma det så som önskas.  

     
Är objekten parametriserade? (JA/NEJ) 

Om ett objekt är skapat så går det inte att se t ex hur stort det är eller ändra det i 

parameterform. Ritas t ex en box upp är den parametriserad men om två boxar läggs 

samman så går det inte att påverka storleken genom att skriva in ett specifikt mått t ex.  

 

4. Texturering (5/5p) 
             Finns tillgång till ett materialbibliotek i programmet? (JA/NEJ) 

             Ja det finns ett materialbibliotek inbyggt i programmet.  

 

            Går det att skapa egna texturer/bitmappar? (JA/NEJ) 

Ja det är enkelt att placera in egna bitmappar. En ledig materialboll väljs och sedan går 

det att lägga till vilken bitmapp som helst. 

     

Går det att justera reflektion och glans i materialet? (JA/NEJ) 

             Ja det går att justera hur materialen beter sig. Detta görs i materialeditorn som finns.  

 

Finns möjlighet att se material i realtid? (JA/NEJ) 

Det går att förhandsvisa materialet i modellen.  

 

Går det att texturera enskilda delar på ett objekt? (JA/NEJ) 

Det går att göra detta. Genom att ge polygoner olika material-ID så går det att sära på 

delar i samma objekt.  

 

5. Rendering (3/5p) 
Är det enkelt att rendera ut en fotorealistisk bild? (Ja/NEJ) 

Det går att rendera ut bilder som är närmast fotorealistiska men det kräver en del 

kunskap och tid för att lyckas med detta. Renderingsmotorn heter ”mentalray” och den 

använder sig av ”raytrace” och ger ett väldigt bra resultat.  

 

 

 

 



Är det smidigt att justera renderingsinställningarna? (JA/NEJ) 

I 3DS Max renderingsinställningar så går det att justera allt. Storlek på bild, 

noggrannhet i beräkningarna, hur väl skuggor renderas med mera. Detta kräver 

kunskap om vad varje reglage och inställning gör.   

 

Finns möjlighet att göra många inställningar? (Ja/NEJ) 

Alla inställningar som önskas göra går att göra.  

 

Finns möjlighet att spara i olika format efter rendering? (JA/NEJ) 

            3DS Max kan spara ut i det bildformat som önskas, png, jpeg, TIFF, TARGA m.fl.  

 

Får användaren välja storlek på bilden? (JA/NEJ) 

Det är fritt att välja hur stor bilden ska vara.  

     
Tid (exkl. modellering inkl rendering: 32h) 
 Tid för: 

 Husskalet: - 
 Skapa Objekt+Material: 10 

 Ljussättning: Lampor, sol samt justering ca 2h 

Rendering: 1080p med inställningarna på maximal kvalitet så tar det ca 3-4h/bild HP Z420 

gt640.  

 

Datorspecifikation 

Specifikation minimikrav: 
• 64 bit Processor  

• 4GB ram 

• 5GB hårddiskutrymme 

• Windows 7 64 bit 

 

Specifikation Rekommenderat: 
• 64 bit processor (multipla kärnor) 

• 8-16GB ram 

• 5GB+10Gb hårddisk 

• Quadro /Firepro grafik 

• 64bit operativsystem 

 

 

 



Bedömning: Användarvänlighet      
 
Program: ArchiCad 17 
 
Investeringskostnad: cirka 47 000kr + moms 

Krav på dator 

ca kostnad minimikrav: ca 4000Sek + moms (exkl. skärm och tillbehör) 

ca kostnad rekommenderat: 6000-8000kr + moms (exkl. skärm och tillbehör) 

 
Hur användarvänligt är programmet när det gäller visualisering? (3/4)  
 

1. Går det snabbt att komma in i programmet? (JA/NEJ) 
Ja det går snabbt att komma in i programmet när det gäller visualiseringsdelen. Allt är 
samlat på ett ställe och det går snabbt att förstå hur saker ska utföras.  

     
Är menyerna logiskt uppbyggda?(JA/NEJ) 
Ja menyn är logiskt uppbyggd. Det är en toolbar där alla delar förutom 
materialväljaren finns.  

 
            Är programmet avsett för ändamålet? (JA/NEJ) 

Programmet är inte avsett för att göra slutrenderingar i. Funktionen finns (Lightworks) 
men Graphisoft har ett officiellt samarbete med ett företag som levererar ett program 
som heter Artlantis. Detta är en renderare speciellt anpassad för ArchiCad men som 
måste köpas till.  
 

            Är det enkelt att importera modeller från Revit och Archicad? (JA/NEJ) 
Inget extra steg behöver göras för att ta över modellen i visualiseringsläget. 

 

2. Ljussättning lampor och solljus (2/4p) 
Syns visuellt vad som händer när ett ljuskommando utförs? (Ja/Nej) 
Det går inte se i realtid vad som händer om ljuset justeras. Det enda som går att se är 
storlek på ljuskälla och hur spridningen ser ut men inte själva ljuset.  

 
            Är det lätt att hitta ljusinställningar? (JA/NEJ) 

Ljusinställningarna är lätta att hitta. De enskilda ljuskällorna går att redigera 
i standardrutan för objekt under fliken “parameters” och de generella 
ljusinställningarna hittas i 3D-visualization toolbar:en. 

 
Är det enkelt att justera ljusstyrkan? (JA/NEJ) 
Att justera ljusstyrkan är enkelt men att hitta rätt styrka är svårare då detta kräver att 
testrenderingar görs. Även när dessa utförs så tar det tid att hitta rätt.  

 
     

Är det enkelt att justera färgen på ljuset? (JA/NEJ) 
Ja det är enkelt att justera färgen på ljuset. Hela färgskalan (RGB) finns att välja 
mellan. Detta finn under “parameters” i object properties.  

     
     

3. Skapa objekt (4/5p) 



            Finns det ett inbyggt objektbibliotek? (JA/NEJ) 

Det finns ett stort bibliotek inbyggt i programmet. Saknas objekt så söker den automatiskt på 

en extern hemsida och hämtar hem objekten.  

 

Går det att anpassa objekten? (JA/NEJ) 

Samtliga objekt är parametriserade och går att justera efter tycke.  

 

Finns det objekt att hämta externt? (JA/NEJ) 

Det finns objekt att hämta från internet. Bl.a. Bimobjects och BIM components.  

     

Är det lätt att skapa egna föremål? (JA/NEJ) 

Det går att skapa objekt men det är inte något som görs i en handvändning utan kräver en del 

tid och kunskap.  

     
Är objekten parametriserade? (JA/NEJ) 

Objekten är parametriserade så det är inga problem att se hur stort ett föremål är eller någon 

annan egenskap.  

 

4. Texturering (5/5p) 
            Finns tillgång till ett materialbibliotek i programmet? (JA/NEJ) 

            Ja det finns ett materialbibliotek inbyggt i programmet.  

 

            Går det att skapa egna texturer/bitmappar? (JA/NEJ) 

Ja det är enkelt att placera in egna bitmappar. Dessa placeras i materialmappen i 

ArchiCad installationen och sedan så är det bara att uppdatera biblioteket när detta är 

gjort. De flesta bildformaten stödjs ( jpeg, png m.fl.).  

     

Går det att justera reflektion och glans i materialet? (JA/NEJ) 

             Ja det går att justera hur materialen beter sig. Detta görs i materialeditorn som finns.  

 

Finns möjlighet att se material i realtid? (JA/NEJ) 

Det går att förhandsvisa materialet och det görs som standard.  

 

Går det att texturera enskilda delar på ett objekt? (JA/NEJ) 

Det går att göra detta. När det gäller t ex väggar så gör den skillnad på in och utsida 

samt kanter.      

 

5. Rendering (3/5p) 
Är det enkelt att rendera ut en fotorealistisk bild? (Ja/NEJ) 

Det går att rendera ut en bild som liknar någorlunda realistisk men med den inbyggda 

renderingsmotorn (Lightworks) som finns så är detta svårt. Det krävs mycket tid och 

mycket justering av inställningar.  

 

Är det smidigt att justera renderingsinställningarna? (JA/NEJ) 

Att justera inställningarna är enkelt då det går att välja mellan fyra inställningar 

(normal, better, final och best). Sedan så väljs hur många pixlar och dpi den ska 

rendera. Skuggor, ljus och bakgrundsinställningar är väldigt tydligt då det inte finns så 

många alternativ.  

 



 

Finns möjlighet att göra många inställningar? (Ja/NEJ) 

Det finns begränsat med inställningar. Det går inte att gå in på smådetaljer när det 

gäller rendering.  

 

Finns möjlighet att spara i olika format efter rendering? (JA/NEJ) 

            Det går att spara i pdf, png, jpeg, gif, TIFF och Windows bitmapp.  

 

Får användaren välja storlek på bilden? (JA/NEJ) 

Det är fritt att välja hur stor bilden ska vara.  

     

Tid (exkl. modellering inkl. rendering: 12h) 
    Tid för: 

    Husskalet: 6h 

    Skapa objekt+Material: 9h 

    Ljussättning: Lampor, sol samt justering ca 2h 

Rendering: 1080p 500DPI med inställningarna på maximal kvalitet (antialiasing näst 

bäst) så tar det ca 5-10 min/bild (MacBook PRO i7 mid 2012) 

 

Datorspecifikation 

Specifikation minimikrav: 

• 64 bit Processor (intel Core 2 Duo eller senare) 

• 4GB ram 

• 5GB hårddiskutrymme 

• OpenGL 2.0-kompatibelt grafikkort med grafikminne på 256 MB krävs 

• Mac OSX 10.6 Snow Leopard 

• Windows 7 64 bit 

 

Specifikation Rekommenderat: 

• 64 bit processor (4-8kärnor) 

• 8GB ram 

• 5GB+10Gb hårddisk 

• OpenGL 2.0-kompatibelt grafikkort med grafikminne på 512 MB.  

• Mac OSX 10.9 Mavericks 

• Windows 8 64bit 

 

 

 



Bedömning: Användarvänlighet     
 
Program: Revit 2013 
 

Investeringskostnad: 2000 € cirka 18 000kr exkl. moms 

Krav på dator 

ca kostnad minimikrav: cirka 5000Sek exkl. moms (exkl. skärm och tillbehör) 

ca kostnad rekommenderat: 7000 -11 000kr exkl. moms (exkl. skärm och tillbehör) 

 

Hur användarvänligt är programmet när det gäller visualisering? (3/4) 
 

1. Går det snabbt att komma in i programmet? (JA/NEJ) 

Programmet har väldigt många möjligheter och inställningar och är därmed svårt att 

lära sig. 

     

Är menyerna logiskt uppbyggda?(JA/NEJ) 

Ja det anser jag. Saker finns på de ställen jag förväntar mig.  

 

            Är programmet avsett för ändamålet? (JA/NEJ) 
Måste faktiskt svara ja på den här frågan då programmet har en så bra 

renderare(mental ray).  

 

Är det enkelt att importera modeller från Revit och Archicad? (JA/NEJ) 

Inget extra steg behöver göras för att ta över modellen i visualiseringsläget. 

     

2. Ljussättning lampor och solljus (2/4p) 
Syns visuellt vad som händer när ett ljuskommando utförs? (Ja/Nej) 
Nej det går tyvärr inte, krävs att jag renderar innan jag ser hur ljuset blir. 

 

            Är det lätt att hitta ljusinställningar? (JA/NEJ) 

Ljusinställningarna kommer fram då en bild ska renderas. Det känns logiskt och rätt.  

 

Är det enkelt att justera ljusstyrkan? (JA/NEJ) 
I renderingspalletten finns möjlighet att ställa in ljusinställningar själv. Det är dock 

svårt att avgöra vilka värden som bör användas till en viss scen.  

 

Är det enkelt att justera färgen på ljuset? (JA/NEJ) 

Då jag aldrig har ändrat färgen på ljuset i Revit eller hittar vart dessa inställningar 

finns anser inte jag att det är enkelt att justera det.  

     

     

3. Skapa objekt (3/5p) 
            Finns det ett inbyggt objektbibliotek? (JA/NEJ) 

Ja, detta räcker dock inte långt. Det finns dock möjlighet att ladda ner objektpaket från 

Autodesk gratis.  

 

            Går det att anpassa objekten? (JA/NEJ) 

Både jag och nej egentligen. På vissa objekt går det att justera många parametrar men 

vissa går inte att ändra överhuvud taget. Autodesks egna familjer går dock oftast att 

ändra.  



 

Finns det objekt att hämta externt? (JA/NEJ) 

Ja det finns webbsidor som är anpassade till att användaren ska kunna ladda ner 

familjer i Revit. Dessa filer är i RFA-format.  Revitcity samt Bimobjects är bra sidor 

som jag brukar hämta familjer från.  

 

Är det lätt att skapa egna föremål? (JA/NEJ) 

Det finns möjlighet att skapa egna familjer men jag kan inte påstå att det är lätt då det 

kräver stor kunskap om hur objekten är uppbyggda. 

     
Är objekten parametriserade? (JA/NEJ) 

Ja, på samtliga objekt har användaren möjlighet att kontrollera storleken.   

 

4. Texturering (5/5p) 
            Finns tillgång till ett materialbibliotek i programmet? (JA/NEJ) 

            Ja, i princip alla standardmaterial finns inlagt.  

 

            Går det att skapa egna texturer/bitmappar? (JA/NEJ) 

Ja det går i Revit. I huvudmenyn väljs “insert” och sedan väljs “image”.  

     

Går det att justera reflektion och glans i materialet? (JA/NEJ) 

Ja det finns möjlighet att ändra dessa parametrar i Revit. 

 

Finns möjlighet att se material i realtid? (JA/NEJ) 

Det går att förhandsvisa textur i scenen genom att gå in på Graphics/Display och sedan 

välja ”realistic”.  

 

Går det att texturera enskilda delar på ett objekt? (JA/NEJ) 

På vissa objekt funkar detta som exempelvis väggar och bjälklag där möjlighet ges att 

definiera vad som är in- respektive utsida så jag får svara ja.  

 

5. Rendering (3/5p) 
Är det enkelt att rendera ut en fotorealistisk bild? (Ja/NEJ) 

Genom att bara välja läget “best” så brukar jag få riktigt fina bilder så måste säga ja.   

 

Är det smidigt att justera renderingsinställningarna? (JA/NEJ) 

Det tycker jag. Det känns logiskt och strukturerat och det finns lagom många 

inställningar.   

 

Finns möjlighet att göra många inställningar? (Ja/NEJ) 

Känns som att det skulle kunna finnas fler inställningar, de som finns är rätt basic så 

blir ett nej på denna fråga.   

 

Finns möjlighet att spara i olika format efter rendering? (JA/NEJ) 

            Revit kan spara i många olika format som png, jpeg, TIFF, TARGA m.fl.  

 

Får användaren välja storlek på bilden? (JA/NEJ) 

Innan rendering ges möjlighet att ändra hur stor bilden ska vara genom att ändra 

viewporten. Det verkar dock inte gå att ställa in pixlarna på höjden och bredden så får 

svara nej. 



     

Tid (exkl. modellering, inkl. rendering: 17h) 

    Tid för: 

    Husskalet: 8 

    Skapa objekt+Material: 6 

    Ljussättning: 1 

    Rendering: 1080p med inställningarna på maximal kvalitet så tar det ca 2h/bild  

 

Datorspecifikation 

Specifikation minimikrav: 

• 32 bit Processor  

• 4GB ram 

• 5GB hårddiskutrymme 

• Windows 7 64 bit 

 

Specifikation Rekommenderat: 

• 64 bit processor (multipla kärnor) 

• 8-16GB ram 

• 5GB hårddisk 

• Grafikkort med shader model 3 

• 64bit operativsystem 

 



Bedömning: Användarvänlighet    
 
Program: Lumion 4.02 

 

Investeringskostnad Lumion 4.5: 1499 € ca 13 500kr exkl. moms 

Lumion 4.5 Pro: 2999 € cirka 27 000kr exkl. moms 

Krav på dator 

ca kostnad minimikrav: cirka 5000-8000kr exkl. moms (exkl. skärm och tillbehör) 

ca kostnad rekommenderat: 8000-12 000kr exkl. moms (exkl. skärm och tillbehör) 

 

Hur användarvänligt är programmet när det gäller visualisering? (4/4) 
 

1. Går det snabbt att komma in i programmet? (JA/NEJ) 

Programmet är enkelt uppbyggt, logiskt och strukturerat. Det finns endast fyra 

huvudflikar så det går snabbt att komma in i hur programmet fungerar.  

 

Är menyerna logiskt uppbyggda?(JA/NEJ) 

Det känns logiskt hur menyn är uppbyggd. Till exempel att alla objekt finns på en flik, 

och att ljusinställningar finns på en annan. 

 

            Är programmet avsett för ändamålet? (JA/NEJ) 
När vi arbetar i programmet känner vi att det är anpassat för ändamålet. I princip alla 

de saker vi vill göra för att skapa en byggvisualisering finns där och det är lätt att hitta 

de saker vi behöver.  

 

Är det enkelt att importera modeller från Revit och Archicad? (JA/NEJ) 

Det bör påpekas att det krävs ett plugin i Revit och Archicad för att kunna importera 

Collada-filer. Själva exporteringen går dock smidigt.  

     

2. Ljussättning lampor och solljus (4/4p) 
Syns visuellt vad som händer när ett ljuskommando utförs? (Ja/Nej) 

Då allt sker i realtid visas justeringar av ljuset direkt.   

 

            Är det lätt att hitta ljusinställningar? (JA/NEJ) 

Då menyn endast är uppbyggd av fyra huvudflikar är det lätt att hitta ljusinställningar. 

 

Är det enkelt att justera ljusstyrkan? (JA/NEJ) 
Då ljusskällor skapas är det lätt och smidigt att justera ljusinställningarna.  

 

Är det enkelt att justera färgen på ljuset? (JA/NEJ) 

Efter att vi har skapat en ljuskälla finns möjlighet att ändra färg på hela RGB-skalan. 

     

     

3. Skapa objekt (2/5p) 
            Finns det ett inbyggt objektbibliotek? (JA/NEJ) 

Ja, det finns allt från växter, möbler till människor och djur. Det är dock många objekt 

som inte finns med som känns självklara, exempelvis kökstillbehör. 

 

 



            Går det att anpassa objekten? (JA/NEJ) 

Det går att skala, förflytta och rotera objekten men det finns inte möjlighet att 

exempelvis förstora/förminska i X-, Y- och Z-led eller rotera i Z-led. Det går heller 

inte att föra in värden på hur stora objekten ska vara. Därför måste vi svara nej.  

 

Finns det objekt att hämta externt? (JA/NEJ) 

Det finns exempelvis möjlighet att importera max filer. Så det finns möjlighet att 

skapa egna objekt i 3ds max design och sedan exportera filer till Lumion.  

 

Är det lätt att skapa egna föremål? (JA/NEJ) 

I Lumion finns ingen möjlighet att skapa egna föremål.  

     
Är objekten parametriserade? (JA/NEJ) 

Inga föremål är måttsatta och det går heller inte att justera storleken på objekten 

genom att föra in numeriska värden.   

 

4. Texturering (4/5p) 
            Finns tillgång till ett materialbibliotek i programmet? (JA/NEJ) 

            När vi jobbar i Lumions materialbibliotek finns de flesta material som vi behöver.    

 

            Går det att skapa egna texturer/bitmappar? (JA/NEJ) 

I materialbiblioteket finns möjlighet att använda egna bilder.  

     

Går det att justera reflektion och glans i materialet? (JA/NEJ) 

            Det är både lätt och smidigt att justera reflektion och glans i Lumion.  

 

Finns möjlighet att se material i realtid? (JA/NEJ) 

Själva styrkan i Lumion är att allt visas i realtid.  

 

Går det att texturera enskilda delar på ett objekt? (JA/NEJ) 

I Lumion går det inte att texturera enskilda delar på objekt. För att dela upp ett objekt i 

flera delar måste detta ske i ursprungsprogrammet, exempelvis Revit eller 3Ds max 

design.  

 

5. Rendering (4/5p) 
Är det enkelt att rendera ut en fotorealistisk bild? (Ja/NEJ) 

Då allt sker i realtid och att alla färger och alla material visas som slutrendering är det 

mycket lätt att få en fotorealistisk bild.    

 

Är det smidigt att justera renderingsinställningarna? (JA/NEJ) 

Det finns stora möjligheter att göra justeringar. I Lumion finns många filter vi kan 

använda oss av och i dessa filter går det att justera inställningar.  

 

Finns möjlighet att göra många inställningar? (Ja/NEJ) 

Då varje filter har inställningar anser vi att det finns möjlighet att göra många 

inställningar. 

 

Finns möjlighet att spara i olika format efter rendering? (JA/NEJ) 

            Lumion kan spara i olika format som exempelvis png och  jpeg.  

 



Får användaren välja storlek på bilden? (JA/NEJ) 

Då vi skulle rendera kunde vi bara välja mellan fyra olika storlekar så vi måste säga 

nej. För att svara ja krävs det att vi själva får föra in värden på pixlarna i bredd och 

höjd. 

     

Tid (exkl. modellering, inkl. rendering: 3h) 
    Tid för: 

    Husskalet: - 
    Skapa objekt+Material: 2 

    Ljussättning: 1 

    Rendering: 1080p med inställningarna på maximal kvalitet så tar det ca 7sek/bild  

 

Datorspecifikation 

Specifikation minimikrav: 
• 64 bit Processor  

• 4GB ram 

• 7.5GB hårddiskutrymme 

• Grafikkort: Till exempel Nvidia GeForce GTS 450 eller AMD Radeon HD 4890 med 

minst 2GB dedikerad grafik.  

• Windows 7 64 bit 

 

Specifikation Rekommenderat: 
• 64 bit processor (multipla kärnor) 

• 8 GB ram 

• 7.5GB hårddisk 

• Grafikkort med shader model 3 

• Grafikkort: Till exempel Nvidia GTX 680 eller AMD Radeon HD 7970 med minst 

2GB dedikerad grafik.  

• 64bit operativsystem 

 


