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SAMMANFATTNING
Denna studie beskriver hur byggvisualiseringen kan effektiviseras vid programskedet med en
kombination av programvarorna Google Sketchup och Lumion. Studiens underlag har erhållits
från ED bygger drömmar AB och beskrev ett bostadsområde som ska visualiserats.
Syftet med studien är att ge förståelse för byggvisualiseringsprocessen samt att beskriva hur
byggvisualiseringen kan effektiviseras vid programskedet.
Studien består av två frågor som lyder:
-

Hur går byggvisualiseringsprocessen till?

-

Hur kan man effektivisera byggvisualiseringen vid programskedet?

Metoden som användes för att svara på denna frågeställning är genom en beskrivning under
hela experimentella byggvisualiseringsprocessen där resultatet kommer besvara på den
nämnda frågeställningen.
Arbetet genomfördes genom att data har samlats från den beskrivna
byggvisualiseringsprocessen samt resultatet som byggvisualiseringen gav, där resultatet har
beskrivits i en tabell samt renderade bilder.
Slutsatsen som studien kom fram till var att avgörandet av effektiviseringen av
visualiseringen är subjektiv och är beroende på läsaren. För att få ett klart svar så krävs det
att läsaren själv gör sin bedömning angående sin egen situation.
.

I

ABSTRACT
This study describes how building visualization can become more effective at the planning
stage by a combination of the software’s Google Sketchup and Lumion. The basic data for this
study has been acquired from ED bygger drömmar AB, where the basic data narrated a
residential area which has been visualized.
The use with this study is provide with knowledge for the building visualization process and
describe how the building visualization can become more effective at the planning stage
This study consists of two questions which follows:
-

How does the building visualization process work?
How can building visualization become more effective at the planning stage?

The method that were used to answer this question formulation is through a description of the
whole experimental building visualization process where the results answers the mentioned
question formulation.
The task was performed by the data which was collected from the described building
visualization process and the result that the building visualization provided, where the result
has been described in a table and rendered pictures.
The conclusion that the study achieved was that the level of effect of the building visualization
was subjective and is depending on the reader. To get a clear answer, the reader must makes
their own evaluation depending on their situation.
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1 INLEDNING
I detta kapitel presenteras problemformulering för undersökningen, syfte och frågeställningar,
beskrivning av metoden för arbetet samt avgränsningar för undersökningen.

1.1 Problemformulering
Vid programskedet så brukar en byggvisualisering av byggnaden eller området visualiseras upp
för att kunna ge en bild av det tänkta projektet. Detta utförs oftast i en enkel visualisering för
att förmedla känslan för bygget samt för att se hur den tänkta iden ungefär kommer att se ut.
Detta görs ofta i samband med försäljning.
Beroende på vilket byggskede man befinner sig i så finns det flera visualiseringsprogram
brukaren kan använda sig av. Detta är beroende på vilket som passar för ett visst skede och
vilka för- och nackdelar som visualiseringsprogrammet har. Detta beror på vilken känsla
brukaren vill förmedla samt beroende på skedet, faktorer som spelar in, exempelvis som tid och
kvalitet.
Visualiseringsunderlaget i form av enkla ritningar, som har tagits del av kommer från företaget
ED bygger drömmar. Vid detta skede så använder de sig av Google Sketchup som
visualiseringsprogram och det är även från detta program jag har fått underlaget ifrån.
För byggvisualisering så finns flera olika alternativ som kan användas. Några exempel är
AutoCAD Architecture, Revit, 3ds Max Design, Google Sketchup, Autodesk Maya med flera.
Dessa program skiljer sig åt genom att vissa fokuserar på snabba, enkla visualiseringar medan
andra fokuserar sig på fotorealistiska visualiseringar, dock krävs det tid för att få dem till
fotorealistisk kvalitet.
Då tid är en viktig faktor i programskedet så är det inte optimalt att försöka sig på att rendera
fotorealistiska visualiseringar då det är väldigt tidskrävande för att få en fotorealistisk
rendering. Alltså så vill man ha snabba visualiseringar vilket då innebär detaljfattiga och ickerealistiska visualiseringar vilket tar ifrån känslan från visualiseringen samt den professionella
presentationen vid en försäljning.

1.2 Syfte och mål
Syftet med denna studie är att gå igenom byggvisualiseringsprocessen vid en modellering av
ett område. Redogörelsen kommer att innefatta alla steg som krävs för att nå den färdiga
produkten. Jag vill utforma redogörelsen på så sätt att studien kan ge förståelse för
visualiseringsprocessen.
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Redogörelsen innefattar även hur byggvisualiseringen kan effektiviseras vid programskedet för
en visuellt överlägsen produkt på med hänsyn till tiden. Detta kan ses som en presentation för
en eventuell investering för en ny programvara.

1.3 Frågeställningar




Hur går byggvisualiseringsprocessen till?
Hur kan man effektivisera byggvisualiseringen vid programskedet?

1.4 Metod
Denna experimentella studie går ut på att se hur byggvisualiseringen kan effektiviseras och
detta kommer att gå till genom ett antal steg som beskrivs i dessa huvudsteg:
En enkel visualisering av ett tänkt bygge har valts ut och denna visualisering kommer stå för
underlaget i denna studie. Denna visualisering kommer att visualiseras upp i Google SketchUp
8 där endast grunderna kommer att göras så som väggar, tak, fönster, dörrar och området
omkring.
Modellen kommer sedan exporteras från Google SketchUp 8 till Lumion 5.0 där modellering
av både hus och område, ljussättning och rendering kommer att ske. I Lumion kommer även
materialtexturer samt objekt som exempelvis möbler och andra detaljer att läggas in i modellen.
Därmed kommer bilder samt en kort film av området skapas genom programmet.
Efter de två stegen har gjorts så ska jag genomföra de föregående stegen ännu en gång. Detta
görs för att se hur mycket tid som sparas för en kunnig brukare som skulle använda sig av
samma process. Alla dessa processer kommer att beskrivas i resultatet. Resultatet kommer att
presenteras som så högkvalitativa bilder och filmer som möjligt, där fokus kommer att vara på
bilderna.
Programmen som kommer att användas är:



Google Sketchup 8
Lumion 5.0

2

Denna experimentstudie kommer endast att genomföras av mig och avgörandet om
effektiviseringen av byggvisualiseringen kommer att bedömas huvudsakligen på hur lång tid
byggvisualiseringen har tagit samt kvaliteten på visualiseringen.

1.5 Avgränsningar
Denna experimentella studie kommer att begränsas till byggvisualisering vid programskedet,
alltså så kommer inte andra skeden i byggprocessen beröras. Programvaran som kommer att
användas i studien kommer endast att bestå av Google SketchUp 8 och Lumion 5.0. Då
visualiseringen ska ske över ett helt område och studien är tidsbegränsad till 10 veckor samt att
det är endast jag som gör studien så kommer kvalitetsnivån på byggvisualiseringen anpassas
till detta.
I visualiseringen så kommer konstruktionsberäkningar, installationer samt mätdata inte beröras.
Även om fokus kommer att vara på exteriören på byggnaderna och området så kommer även
interiören visualiseras för varje hus, dock kommer detta begränsas till en lägenhetsinteriör för
en av lägenheterna.
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2 TEORETISK REFERENSRAM
Det som kommer att behandlas i detta kapitel är först en introduktion om vad visualisering är.
Fortsättningsvis så behandlas generell information om programvarorna som används för
studien samt hur modellering och rendering fungerar för de nämnda programvarorna. Därefter
beskrivs byggvisualiseringsprocessen.

2.1 Visualisering
Visualisering är ett sätt att överföra information och kommunicera genom skisser, bilder eller
videoklipp. Visualisering gör det möjligt att överföra information utan att oroa sig över
begränsningar som exempelvis språk och kultur. Visualisering kan tillämpas på flera olika sätt.
Det kan användas som datainformation som exempelvis diagram till att klargöra planerade
byggnationer i olika miljöer. 1

2.1.1 Visualisering inom byggbranschen
Byggvisualisering är något som blir allt vanligare i byggbranschen. Funktionen med
byggvisualisering kan vara att förmedla en ide men även att visualisera en planerad
konstruktion. I tidiga skeden, som i programskedet så används byggvisualiseringen främst för
att förmedla en ide på det tänkta bygget genom att genomföra en utredning över byggnadens
position, funktion och utseende.

1

http://visualarenalindholmen.se/vad-ar-visualisering (2015-04-28)
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2.2 Beskrivning av visualiseringsprogram
2.2.1 Beskrivning av Google SketchUp
Google SketchUp är ett visualiseringsprogram som används för att visualisera enkla 3Dmodeller. Programmet anses vara väldigt enkelt att använda där visualiseringsresultaten är
enkla och snabba att få fram dock saknar den funktioner som finns i mer avancerade
programvaror. Programmet används främst av arkitekter, designers och ingenjörer.2 Google
SketchUp

2.2.2 Beskrivning av Lumion
Lumion är ett verktyg som främst används för att skapa bilder och filmer för försäljning.
Programmet är anpassat för arkitekter så att det ska fungera enkelt och logiskt vid
byggvisualiseringen. Det är sällan visualiseringen börjar vid Lumion då det inte finns en
möjlighet att modellera, utan användare brukar vanligtvis bygga upp en modell i en annan
programvara först för att sedan exportera modellen till Lumion för att få materialtexturer och
ljussättning till bilder och kameragenomgångar. Lumion renderar i realtid vilken gör så att
användaren kan röra sig i den skapade miljön och på så sätt kan brukaren bedöma skala på
objekt och material.3
2.2.3 Krav och licens för programvarorna
En licens för GoogleSketchUp kostar ungefär 5000 kr, vilket är billigt jämfört med andra
visualiseringsprogramvaror. Ett bibliotek för olika objekt följer då med samt kan användaren
köpa till plugins för programmet för fler funktioner. Plugin är tillägg till programmet om kostar
extra.4

2

http://www.sketchup.com/about/sketchup-story (2015-04-28)

3

http://lumion3d.com/products (2015-04-29)

4

http://www.sketchup.com/products/sketchup-pro (2015-05-19)
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En licens för Lumion kostar ungefär 15000 kr för standardversionen och 28000 kr för pro
versionen. Skillnaden mellan dessa är att pro versionen innehåller fler modeller, effekter och
funktioner. Även om priset är betydligt högre än GoogleSketchUp så anses det fortfarande
billigt jämfört med andra liknande programvaror som kan kosta upp mot 40000 kr.5
GoogleSketchUp är inte så krävande då det inte sker någon rendering i själva
ursprungsprogrammet om användaren inte installerat en renderingsplugin. Dock kräver Lumion
en kraftfull dator för att fungera ordentligt. Enligt Lumions rekommenderade systemkrav så
krävs det en dator som kostar mellan 8000 – 12000 kr.
Datorn jag använde mig av var Acer G551jm med systemkraven:
Processor: Intel® Core™ i7-4710HQ Processor (4 st, 2.5GHz kärnor)
RAM-minne: 8GB RAM
Grafikkort: Nividia GTX860M
Lumion fungerade utan några helt problem på min dator och renderingstiderna kändes rimliga.

2.3 Hus A, B och C
Underlaget som jag gått efter har varit enkla ritningar av området. Dessa ritningar var dock
endast idéer av hur området skulle se ut så jag hade fria händer angående designen av husen
som skulle visualiseras. Dessa ritningar bestod av fasadskisser och även översiktsskisser på
området. Skisserna bestod av 4 hus. Hus A, B, C och D. Hus A, B och C kommer vara likadana
så modellerna kommer endast att kopieras medan Hus D kommer att göras om. Skisserna
sparade mig tid då jag visste ungefär hur slutprodukten skulle bli och inte behövde tänka ut
byggnaderna helt själv, dock behövdes justeringar göras på både byggnaderna och området.
Visualiseringen ritades inte upp skalenligt utan skalan justerades senare i processen i Lumion.

5

http://store.autodesk.eu/store/adsk/en_IE/html/pbPage.All-Product-Listing_en_IE (2015-05-19)
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Figur 1- Skiss över husfasader A, B och C.

Figur 2- Skiss över husfasad D

2.3.1 Modellering av hus A, B och C
Då visualiseringen i Google SketchUp ska ha en hyfsad enkel detaljgrad så börjar jag med att
rita en Rectangle i programmet som underlag för husets form. Sedan använder jag mig av
funktionen Push/Pull för att dra rektangeln till en höjd. Detta skapar formen av första delen av
huset. Jag kommer dela in huset i 4 olika delar i höjdled för att förenkla visualiseringen. Detta
görs för att lätt kunna kopiera upp de olika delarna ovanpå varandra för en snabbare
visualisering som kommer visas senare i processen.

8
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Figur 3- Funktionen Rectangle

Figur 4- Funktionen Push/Pull

2.3.2 Modellering av fönster, dörrar och balkonger Hus A, B och C
Nästa steg blev att modellera fönster på första delen av huset. I detta skede så användes
Rectangle ännu en gång för att rita upp ytterdelen av fönstren. Därefter användes Offset för att
skapa rektangel som i senare skede skulle bli själva glaset. I detta skede så skapades även
detaljer för fönstret. Detta blev då själva grunden för fönstret. Grunden för fönstret kopierades
då och klistrades in med jämna mellanrum på väggarna.

Figur 5- Uppradning av fönster.
Vid detta skede så kopierade jag den första delen av huset för att skapa andra våningen. Jag
gjorde det vid denna tidpunkt eftersom alla liknande fönster som redan hade lagts ut och det
enda som återstod skulle vara delar av våningarna som skulle skilja sig.

9
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Figur 6- Olika våningar
Jag följde samma mönster genom alla delarna. Fönster, dörrar och balkonger gjorde jag från
grunden med samma metoder. Jag skapade hål i huset för att få plats med alla delarna. När alla
delarna var på sin plats så började jag med detaljerna.

Figur 7 – Placering av fönster

Figur 8- Förening av fönster
Jag använde mig ännu en gång av Push/Pull för att få dörr-och fönsterlister att gå utanför huset.
Denna metod användes även vid modelleringen av balkongen.

10
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Figur 9 – Push/Pull på fönsterlister

Figur 10- Push/Pull på balkong

När alla detaljer var klara så satte jag ihop våningarna för att få en hel byggnad.

Figur 11- Ihopsättning av våningar
2.3.3 Modellering av tak Hus A, B och C

11
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När alla våningarna var staplade på varandra så började jag med att göra taket. Jag använde mig
av en Rectangle och sedan Push/Pull för att skapa själva grunden. Sedan drog jag en diagonal
linje vid sidan som kunde tryckas bort en bit av taket genom Push/pull för att sedan kunde skapa
ett pulpettak.

Figur 12- Modellering av Hus A, B och C klar
Vid detta stadie så var modelleringen för hus A, B och C klart. Att modellera hela huset samt
att göra alla detaljer och beståndsdelar från grunden tog ungefär 6 timmar.
2.3.4 Texturering av Hus A, B och C
Då modelleringen var klar så var det dags för textureringen av byggnaden. Här stötte jag på
problem då Lumion läste av hela exporten som en enda textur. Även baksidorna på alla väggar
som importerades in från Google Sketchup syntes inte, utan var helt osynliga. För att lösa detta
problem så var jag tvungen att ge alla väggar och beståndsdelar texturer eller färger i Google
SketchUp för att kunna exportera byggnaden till Lumion. Detta blev tidskrävande då jag
behövde ge färg till alla delar av visualiseringen i Google SketchUp. Allt från väggar till detaljer
som lister. Denna process tog 3 timmar att genomföra då Google SketchUp la fel färg på fel
material då och då, vilket innebar att jag fick göra om arbete som jag redan hade gjort tidigare.
Men till slut så fick de allra viktigaste delarna en textur eller färg. Jag fick ignorera vissa
smådetaljer då det hade tagit alltför lång tid.
12
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Figur 13- Hus A, B och C Klar

2.4 Hus D
2.4.1 Modellering av hus D
Jag modellerade hus D från grunden då huset var mindre än hus A, B och C, både till höjd och
storlek. Även placeringar av fönster, dörrar och balkonger var annorlunda. Själva utförandet
var det ingen skillnad på. Jag använde mig av samma metoder som när jag modellerade upp hus
A, B och C. Det som skiljde sig mest var att jag då redan hade modeller av fönster, dörrar och
balkonger redo från förra huset, vilket sparade mig tid. Denna gång så tog modelleringen endast
3 timmar istället för 6 timmar.

13
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Figur 14- Hus D före

Figur 15- Hus D efter

2.4.2 Texturering av hus D
Även i detta skede så märkte jag att det tog mindre tid för utförandet. Ännu en gång var jag
tvungen att lägga material och färg på alla delarna i visualiseringen för att sedan kunna
exportera till Lumion. Denna gång tog textureringen 1 timma, vilket är halva tiden det tog för
hus A, B och C. Fastän utförandet var smidigare och det tog mindre tid för att utföra
textureringen så upplevde jag krångel även denna gång. Google SketchUp hade problem med
att välja rätt väggar och gav texturer till delar jag inte hade markerat, vilket ledde till arbete som
fick göras om. Samma texturer och färger som i hus A, B och C, valdes i hus D för att snabbare
kunna ändra dem i Lumion senare i processen. Därefter sattes våningarna ihop.

14
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Figur 16- Texturering av Hus D våningar.

Figur 17- Hus D klar

15

Hur kan man effektivisera byggvisualiseringen vid programskedet

2.5 Området Tuban
I underlaget som jag hade tagit del av så framgick situationsplan och översiktsritningar på hur
området ska se ut. Jag använde mig först av Google SketchUp för att rita ut ungefär vart
vägarna, trottoarerna och gården ska placeras. Detta fungerade som olika plan då texturer
kommer ges åt de olika planen för att efterlikna trottoarer, gräs och vägar. Detta skulle ske i en
enkel detaljnivå bara för att veta ungefär hur området Tuban såg ut. Tuban skulle innehålla 36
parkeringsplatser och även ett förråd skulle finnas med i området.

Figur 18- Situationsplan på området Tuban

2.5.1 Modellering av området Tuban
För att enkelt och snabbt modellera området Tuban så valde jag att importera situationsplanen
in i GoogleSketchUp för att enklare modellera upp området. Jag använde mig mest utav
funktionerna line och arc för att rita ut alla delarna i området, då jag bara följde situationsplanen.
Dock ändrade jag delar av situationsplanen för jag tyckte det skulle vara mer estetiskt tilltalande
då det inte såg lika bra ut i GoogleSketchUp. Det jag fokuserade på var främst vägar, trottoarer,
gräsplaner och parkeringsplatser.
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Figur 19- Import av situationsplan

Figur 20- Modellering av Området Tuban
Efter att jag hade ritat ut alla vägar, trottoarer, gräsplaner och parkeringsplatser så började jag
med att justera höjdnivåerna på de olika planen. För att få en mer realistisk visualisering så
17
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höjde jag trottoarerna och vägarna så inte hela området bara är ett platt plan. Här uppstod det
problem. När jag försökte markera olika plan så hände det ibland att andra plan också
markerades, och i vissa fall så markerades hela området. Detta tog lång tid att justera då det var
svårt att se sidor eller linjer som har hamnat fel och ledde till detta. Därefter modellerades
förrådet upp, vilket gick väldigt snabbt då förrådet blev en väldigt enkel modell. Hela
modelleringsprocessen av området tog 3 timmar.

2.5.2 Texturering av området Tuban
Textureringen gick väldigt snabbt och enkelt då alla delarna hade justerats i modelleringsskedet.
Jag färgsatte de olika delarna i olika enkla färger, bara för att urskilja dem. Till förrådet så
använde jag samma texturer som jag hade använt vid texturering av hus A, B, C och D för att
det skulle förmedla samma känsla som husen. Tiden försummas vid denna del då det endast
handlade om ett par minuter.

Figur 21- Området Tuban klar

2.6 Interiör scen
Även en interiör scen från en av lägenheterna i Hus C skulle visualiseras. Det som skulle
modelleras upp i Google SketchUp i interiörscenen var innerväggar då jag redan hade fönster,
dörrar och balkong klara från tidigare skeden. Jag hade planritningar på hur interiören skulle se
ut men ignorerade måttsättningen utan valde att själv uppskatta hur lägenheten skulle se ut.
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Figur 22- Planritning på en av lägenheterna
2.6.1 Modellering av interiör scen
Inför modelleringen av interiör scenen så valde jag att kopiera en del av Google SketchUp
visualiseringen av Hus C som underlag. Jag tog bort delar från en av våningarna som inte skulle
synas i interiör scenen. Taket togs sedan bort för att enklare börja modellera upp innerväggarna
i scenen.
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Figur 23- Import av justerad våning i hus C
Vid modelleringen använde jag mig av Rectangle för att skapa själva innerväggarna samt
öppningarna för dörrar. Därefter använde jag mig av Push/Pull där det behövdes för att göra
innerväggarna tredimensionella, för att få dem att se mer realistiska ut. Dörrar lades sedan till
vid varje öppning. Jag valde att lägga dörrarna så man kan se in i rummen, vilket kommer
behövas senare i Lumion. Även fönster justerades och en fönsterbräda modellerades på varje
fönster samt dörrtrösklar vid varje dörr. Alla objekt som finns i lägenheten kommer att läggas
till senare i Lumion och eventuellt överföras till Lumion från Google SketchUp senare. Denna
process tog 3 timmar att utföra.
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Figur 24- Lägenhetsmodell med innerväggar och dörrar.
2.6.2 Texturering av interiör scen
Textureringen gick väldigt enkelt till även denna gång då det inte fanns många ytor att texturera.
Jag valde att ge golven och innerväggarna olika texturer och färger för varje rum då materialen
kommer skilja sig i exempelvis köket och toaletten. Detta gjordes även på innerväggarna i
rummen. Till balkongen och fönster har samma texturer och färger använts som i de tidigare.
Det som tog extra tid var att det fanns vissa små ytor som bildats på de stora ytorna och därmed
fick även tid gå åt att färgsätta de små ytorna. Hela textureringsprocessen för interiörscenen tog
1 timme.
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Figur 25- Interiör för hus C klar

2.7 Bearbetning av Området Tuban i Lumion
2.7.1 Import och placering av området Tuban
Då Lumion inte inriktar sig till modellering så finns det ingen möjlighet att modellera i
programmet, utan Lumion fungerar istället som en komplettering till andra program. Så då alla
modelleringar i GoogleSketchUp är klara så kan de då importeras in i Lumion. Jag började med
att exportera modellerna från GoogleSketchUp i ”.dae” format. Jag började att importera in
området Tuban modelleringen i Lumion. Därefter importerades Hus A, B, C och D in i scenen.
Husmodellerna skalades sedan om för att kunna passa in i området.
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Figur 26- Import av modellen Tuban till scenen

Figur 27- Import och justering av husen i scenen.
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Därefter placerades material på modellerna. När en färg i Lumion textureras så textureras alla
modelldelar med samma färg, vilket gjorde så att textureringen inte tog så lång tid. Jag valde
att texturera om i Lumion för att Lumions texturer ser bättre ut och passade bättre in med tanke
på transparenta objekt som glas. Jag valde texturerna som jag själv ansåg vara passade men som
samtidigt gav samma känsla som i skisserna jag tillhandahållits. Hela denna process tog 30
minuter.

Figur 28- Texturering av scenen i Lumion
2.7.2 Placering av objekt
Objekt placerades in för att få visualiseringen att se mer levande ut. Jag började med placering
av vegetation som bestod av träd och buskar. Då använde jag mig av funktionen mass placement
vilket gav mig möjligheten att lägga betydligt fler objekt samtidigt samt att sära mellan objekten
för att få placeringen att se naturligare ut. Denna placering fortsattes med objekt som bilar på
parkeringen, bänkar, stolar och annat som finns på gården. Placeringen innefattade även av
människomodeller som placerades stående i gården samt sittande på diverse sittplatser.
Människomodellerna hade olika animeringar som skulle användas senare vid renderingsskedet.
Slutligen så placerades diverse lampor samt ljuskällor in i scenen som endast skulle lysa vid
nattscener. Denna process var enkel men krävde tid för att få scenen att kännas naturlig som en
riktig gård men samtidigt inte känna överfull eller alltför tom. Denna process tog 4 timmar.
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Figur 29- Placering av vegetation i scenen
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Figur 30- Placering av objekt i scenen
2.7.3 Bildrenderingsskedet
Då alla modellerna var importerade och fått texturer samt alla objekt placerades så började
renderingsskedet. Jag började med att rendera bilder av scenen genom med funktionen photo.
Jag valde då att justera inställningarna jag ansåg vara passande för scenen. Min tanke var att
använda effekter för att öka realismen i visualiseringen men inte använda mig av alltför mycket
till den grad att visualisering ser alltför effektfull ut, vilket tar ifrån känslan och realismen.
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Figur 31- Renderingsinställningar
Jag gick tillbaka till GoogleSketchUp efter renderingarna på området Tuban för att lägga in
interiörscenen i Hus C som jag importerade in på nytt i scenen. Jag valde att importera om Hus
C med interiörscenen för att lättare kunna rendera området Tuban under mindre tid. Detta då
interiörscenen inte skulle synas och skulle endast ta längre tid att rendera. Jag valde dock att
lägga in interiörscenen i Tuban scenen för att få utsikt från fönster och balkong. Interiör scenen
gick då igenom samma process som Tuban scenen med texturering till objektplacering. Denna
process gick lika smidigt som Tuban scenen och tog också 3 timmar.
27

Hur kan man effektivisera byggvisualiseringen vid programskedet

Figur 32- Texturering av Interiörscenen i hus C

Figur 33- Placering av objekt i interiörscenen i hus C
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Vid renderingen av interiörscenen så använde jag mig av samma inställningar som vid Tuban
scenen, då den enda skillnaden var placering av solen för en snyggare ljussättning.
Interiörscenen sparades separat för att sedan kunna användas lättare vid filmrenderingen.
Själva renderingstiden för varje bild tog endast några sekunder vilket kan försummas i detta
fall.
2.7.4 Filmrenderingsskedet
Filmrenderingen i Lumion fungerar så att man tar ”foton” vid olika placeringar och vinklar.
Lumion fungerar då så att detta olika foton blir huvudpunkterna i filmen och då blir längderna
emellan kameraåkningar. Detta fungerade på både gott och ont då det förhindrade eventuella
fel man gjorde samtidigt som man valde punkterna men samtidigt så kunde man inte se hur
kameran skulle åka. Dock fanns redigering för punkterna vilket underlättade processen. I
filmrenderingen så använde jag mig av samma inställningar som innan. Dock fanns ett tillägg,
vilket var Advanced movement. Detta innebar att flytta olika objekt vissa sträckor, i olika
tidpunkter under filmen. Detta användes vid bilar som kördes runt samt människomodeller som
promenerade och sprang.
Jag renderade först 4 olika delar filmrenderingar för att kunna göra om filmrenderingar
snabbare om det skulle krävas justeringar. Filmrenderingarna sattes sedan ihop i Lumion med
Blackblur. Detta är en effekt som skapar suddighet och svartnad i slutet av varje film del innan
nästa börjar.

Figur 34- Filmrenderingsprocessen
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Själva filmrenderingsprocessen tog 5 timmar och att sätta ihop alla filmdelar tog 30 minuter.

2.8 Upprepad visualisering av området Tuban
När den första processen var klar så gjorde jag om byggvisualiseringen igen för att ta reda på
hur mycket tid som sparas med tanke på erfarenheten efter att den första processen gjorts samt
förenklingar av stegen som togs. Tiderna från den första, såväl som den andra processen
kommer att redovisas i resultatet.
2.8.1 Förenklingar
Förenklingar som gjordes under den andra visualiseringsprocessen var kopplade till den ökade
erfarenheten som inskaffats efter den första visualiseringsprocessen. Nya använda funktioner,
kortkommandon och genvägar i arbetet blev sedan till flertal sparade timmar. Erfarenheten gav
en mer strukturerad och planerad visualiseringsprocess.
Funktioner som var användbara var att sätta olika modeller som exempelvis fönster i grupper
som då kunde läggas in i scenen redan texturerade och klara vilket förkortade tiden för
processen.
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3 BESKRIVNING AV EMPIRIN (RESULTAT)
I detta kapitel så presenteras resultaten som jag kommit fram till utifrån denna studie.
Resultaten från denna studie kommer att sammanfattas i en tabell som beskriver hur lång tid
respektive del i visualiseringen tog, för att sedan sammanställa dessa tider. Resultaten kommer
att beskriva både den första samt den upprepade processen. Tiderna kommer representeras i
antal timmar och avrundas till varje halvtimme.
Resultaten kommer även
visualiseringsprocessen.

bestå

av

slutrenderingar

som

tagits

fram

under

3.1 Tabellsammanställning över tider
Skeden i visualiseringsprocessen

Första
visualiseringsprocessen
6h
Modellering av hus A, B och C
3h
Texturering av hus A, B och C
3h
Modellering av hus D
2h
Texturering av hus D
3h
Modellering av området Tuban
3h
Modellering av interiör scen
1h
Texturering av interiör scen
Import och placering av området 0,5h
Tuban
4h
Placering av objekt
3h
Bildrenderingsskedet
5h
Filmrenderingsskedet
0,5h
Summering av filmdelar
Summering av antal timmar
34h
Figur 35- Tabell över tider
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Upprepade
visualiseringsprocessen
5h
2h
3h
1h
2,5h
2h
1h
0,5h
3,5h
3h
5h
0,5h
29h
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3.2 Renderingar
De renderade bilderna som presenteras är resultatet av visualiseringsprocessen.
3.2.1 Renderingar av området Tuban

Figur 36- Översiktsbild mot husens fasader
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Figur 37- Bild på Hus B fasad

Figur 38- Bild på Hus D samt uthus
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Figur 39- Översiktsbild över innergården

Figur 40- Närbild på innergården från Hus A
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Figur 41- Närbild på innergården från centrum av gården

Figur 42- Bild över parkeringen
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Figur 43- Översiktsbild över hela området

Figur 44- Översiktsbild över hela området under nattetid
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3.2.2 Renderingar av interiör scenen

Figur 45- Bild på hallen mot vardagsrummet vid entrén

37

Hur kan man effektivisera byggvisualiseringen vid programskedet

Figur 46- Bild på köket

Figur 47- Bild på det stora sovrummet
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Figur 48- Bild på vardagsrummet från fönster

Figur 49- Bild på vardagsrummet från hörn
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Figur 50- Bild på balkong och innergården
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4 ANALYS OCH DISKUSSION
I detta kapitel så analyserar och diskuterar jag resultaten som presenterades i tidigare kapitel.
Effektiviseringen av tiden under byggvisualiseringen berodde huvudsakligen på kombinationen
av programvara för ge få en så snabb och visuellt bra rendering som möjligt samt en ökad
struktur och erfarenhet inom visualiseringsprocessen. Efter att jag hade genomgått den första
processen och gjorde några fel så sparades tid vid den andra processen. Detta kan synas vid
textureringsskedena där jag började arbeta med grupper vid den upprepade processen. Där
våningarna fick texturer innan dupliceringen och sammansättningen vilken innebar att
byggnaden redan hade texturerad vid sammansättningen, vilket var något jag missade vid den
första visualiseringsprocessen. Dock upplevdes samma krångel vid textureringen i Google
Sketchup som vid den första processen vilket var förmågan att texturera modellernas alla
detaljer som exempelvis lister och fönster. Detta effektiviserades vid den upprepade
visualiseringsprocessen genom arbetandet med grupper. Detta fungerade genom att vid en
modellering så sker textureringen direkt efter vilket gör det lättare att få texturerna på alla
detaljer av modellen. Därefter så läggs modellen i en grupp vilket innebär att kan jag placera in
kopior av gruppmodellen i scenen och då är modellen redan texturerad. Användandet av
grupper underlättade även modelleringen och textureringen av andra delar av scenen då dessa
grupper kunde släckas för att ge en bättre överblick över arbete och därmed inte stå i vägen för
fortsatt arbete. Då de resterande delarna var klara så kunde grupperna tändas igen vilket gav en
klar scen.
Denna effektivisering hade fokus under programskedet, vilket strävade efter en rendering som
skulle inge känslan och iden av det tänkte bygget. Det kan hända att ändringar sker under
programskedet vilket kan behövas justeringar som ska ske snabbt och effektivt. Alltså så ligger
fokus på kvalitet och tid i programskedet. Kombinationen av Google Sketchup och Lumion
användes därmed för att uppnå detta.
Google Sketchup är ett väldigt användarvänligt program som enkelt och snabbt kan modellera
en enkel modell vilket gör det till en programvara som är väldigt användbart i programskedet.
Google Sketchup är i grunden ett enkelt program som kan få betydligt större djup med plugin
som användaren kan köpa till och därmed få fler funktioner samt bra renderingsmöjligheter.
Dessa möjligheter begränsas dock av att antal plugin som behövs kan sammanlagt bli en stor
kostnad samt att renderingstiden till Google Sketchup blir betydligt längre.
Tanken med att kombinera Google Sketchup med Lumion var att ge ett lyft till renderingarna
utan att förlora allt för mycket tid i programskedet. Lumion är väldigt enkelt att arbeta med och
en stor anledning till detta är att alla funktioner i programmet är enkelt uppbyggda samt att
Lumion renderar i realtid vilken resulterar till att placering och justeringar kan göras direkt
innan rendering vilket sparar tid. Renderingstiden är även väldigt låg och varje bild kan justeras
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med olika kameraeffekter innan rendering. Problemet med Lumion är att det är endast en
kompletteringsprogramvara vilket innebär att det inte går att modellera i Lumion utan modeller
måste importeras in för att användas i scenen.
Detta kan då bli problematiskt vid ändringar som eventuellt skulle ske under programskedet.
Skulle en ändring ske så måste modellen ändras om i Google Sketchup för att sedan exporteras
i en ”.dae” fil ut med samma namn och plats som den föregående modellen som redan
importerats in i Lumion. Dock har Lumion en funktion som uppdaterar den importerade
modellen, så när den nya ”.dae” modellen exporteras ut med samma namn och plats så kan
denna funktion användas så uppdateras den föregående modellen till den nya modellen. När
den nya modellen har importeras in så känner Lumion av alla texturer som använts från Google
Sketchup i den äldre scenen och uppdaterar även texturerna till den nya scenen. Detta gäller
även nya modeller i scenen som har samma texturer i Google Sketchup. Denna
uppdateringsfunktion är användbar men är alldeles för krånglig med tanke på exportfilerna och
med tanke på att Google Sketchup och Lumion inte har ett direkt samarbete så har jag svårt att
tänka mig att detta kommer att fixas framöver.
Med tanke på att Lumion renderar i realtid så blir programvaran väldigt krävande på
användarens dator. För att få Lumion att fungera utan lika snabbt som det är tänkt och för att få
fram realistiska renderingstider så behövs en dator som har en stor grafikmässig kraft. Så för
att kunna använda denna kombination av programvaror så behövs en kraftfull dator.
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5 SLUTSATSER
Här presenteras slutsatserna som tagits fram utifrån studien.
Slutsatsen för att svara på hur byggvisualiseringen kan effektiviseras i programskedet är svårt att
ge ett direkt svar på eftersom det beror helt på vad användaren tycker. Det som presenterades var
bilder och tider vilket kan tyckas vara lämpliga eller inte tillräckliga. Användaren kan ha en
betydligt större fokus på tid och då anse att tiderna som presenterades i resultat var alltför långa.
Fokusen för användaren kan även vara betydligt större på realismen i bilderna vilket inte når upp
till användarens standard.
Jag anser dock att för byggvisualisering i programskedet så är denna kombination passande.
Byggvisualiseringsprocessen är enkel och kräver inte andra programvaror än Google Sketchup och
Lumion. Jag anser att tiderna för processen är rimliga och renderingsresultatet är väldigt bra för att
vara i programskedet. Programvarorna har möjligheter för ändringar i scenerna vilket kan hända i
programskedet dock anser jag att det skulle behövas en mer effektiv övergång mellan dessa
programvaror vilket skulle leda till ett ännu bättre och snabbare resultat. Tiderna för arbete och
rendering skilja sig med tanke på vilken dator som finns till hands.
Det finns alltså inget tydligt svar på frågeställningen utan det beror på vad användarens fokus ligger.
Även om det finns delar i processen som jag anser inte fungerar så bra som de borde så anser jag
att detta är ett effektivt sätt att arbeta med byggvisualisering i programskedet.

5.1 Metodkritik
Denna studie bygger på resultatet som framställt från en byggvisualiseringsprocess.
Byggvisualiseringsprocessen har beskrivits stegvis för att ge en förståelse över processen och
hur den går till. Denna process har beskrivits från min egen erfarenhet vilket innebär att denna
studie måste begränsas till detta.

5.2 Förslag till fortsatt utveckling
Denna studie har varit begränsad till programskedet och därmed kan fokus på andra skeden i
byggprocessen eller hela byggprocessen ge ett helt annat resultat. Även En uppföljning på
programvarorna kan göras då de hela tiden uppdateras för att se om
byggvisualiseringsprocessen kan effektiviseras ytterligare.
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