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Förord 

 

Då Mats & Arne Arkitektkontor erbjöd mig att ta del av ett av deras pågående projekt 

visste jag att det var något jag skulle komma att gilla – jag har varit intresserad av 

tekniska ritningar sedan en tid tillbaka, och att få komma till ett arkitektkontor var 

spännande. Mitt arbete gick huvudsakligen ut på att studera arkitektritningar och sedan 

översätta dem till en 3D-miljö, så att man på detta vis kunde få sig en överblick på hur 

det slutgiltiga bygget skulle komma att se ut.  

Jag skulle vilja tacka Mats Samuelsson, Arne Algeröd, Göran Algeröd och alla andra vid 

Mats & Arne Arkitektkontor för det varma välkomnande jag fick, och för möjligheten att 

vara delaktig i ett sådant intressant projekt. 

 

Stefanie Kristiansson 

Tjörn, Maj 2009 

  



Abstract 

 

This project entailed taking part of a production pipeline where the goal was to, during an 

eight week period, from architectural drawings of a dorm create the planned space in a 

3D environment which was then summarized in several rendered camera sequences. This 

so that one could better present an overview for those not involved in the planning or 

production stages of the project, with special emphasis on future tenants. 

This report will focus on the planning and building of the project production pipeline, as 

well as include pictures from the final rendered material. 

 

 

 

Sammanfattning 

 

Detta projekt gick ut på att under åtta veckor ta del av en produktionspipeline där målet 

var att utifrån arkitektritningar av ett studentboende återskapa den planerade ytan i en 

3D-miljö sammanfattad i ett antal utrenderade kamerasekvenser. Detta för att bättre 

kunna presentera och skapa översikt hos utomstående som inte varit inblandade i själva 

planerings- eller produktionsstadiet, med speciell inriktning på framtida hyresgäster. 

Rapporten kommer att handla om hur projektets produktionspipeline planerades och 

byggdes upp, samt inkludera bilder från det färdigutrenderade materialet. 
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1    Introduktion 

 

 1.1    Problemställning 
 

Hur ser produktionspipelinen ut då man utifrån arkitektritningar bygger upp 

och visualiserar en miljö i 3D? Finns det någon markant skillnad mellan att 

jobba med ritningar eller konceptbilder? 

 

Med mitt examensarbete ville jag undersöka om det finns någon större 

skillnad mellan 3D skapande i dess olika former:  

Ser produktionspipelinen annorlunda ut om man jobbar utefter 

konceptskisser med inriktning mot film eller spel gentemot om man arbetar 

utifrån arkitektritningar? 

 

 

 

 1.2    Bakgrund 
 

För ett antal år sedan, då jag läste mina första kurser i teknisk design och 

ritteknik på gymnasienivå, väcktes mitt intresse för tekniska ritningar. De 

kurser där jag fick sitta och skapa i CAD-program blev snabbt veckans 

höjdpunkt, och ända sedan dess har jag varit fascinerad av digitalt baserad 

design när det gäller produkter och arkitektur. 

Att få göra mitt examensarbete på ett arkitektkontor var därför något som 

jag tyckte lät spännande, och att översätta 2D ritningar till 3D och se 

resultatet växa fram bit för bit var en tillfredsställande upplevelse. 

 

 

 

 1.3    Syfte 
 

Att bygga på mina kunskaper i att läsa ritningar och att lära mig att 

visualisera och översätta dem till 3D, samt att studera hur denna 

arbetsprocess ser ut. 

Att i slutskedet ha producerat material av god kvalitet. 
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 1.4    Förkortningar 
 

 

2D   Två dimensionar: höjd och bredd. 

 

 

3D   Tre dimensioner: höjd, bredd och djup. 

 

Frame  Bild. Rörlig film består av ett antal frames (bilder) 

som snabbt avlöser varandra och ger illusionen av 

rörelse. En sekunds rörlig film uppgörs av 24 

frames (bilder). 

 

 Modell   Ett objekt i en virtuell 3D-rymd inuti ett program.  

 

Modellering  Skapandet av objekt i en virtuell 3D-rymd.  

 

Textur  En tvådimensionell bild som projiceras på ytan av 

en modell för att ge objektet en viss karaktär.  

 

Shader En sorts textur som bygger på 

softwareinstruktioner istället för tvådimensionella 

bilder. 

 

Occlusion Utrenderad svartvit bild av mjuka skuggor som 

kalkyleras med vikt på 3D-objektens avstånd ifrån 

varandra. 

 

 Texturering  Att applicera en textur/shader på en modell. 

  

Ljussättning Att placera ut ljuskällor runt om i den virtuella 3D-

rymden för att belysa modeller och texturer. 

 

Rendering  Den process där datorn framställer en frame (bild) 

eller en sekvens av frames (bilder).  

 

Postproduktion Det arbete som sker efter produktion. Kan 

innebära klippning eller justering av råmaterialet.  
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2    Genomförande 

 

2.1    Förarbete 
 

 

2.1.1    Beskrivning 

  

Mats & Arne Arkitektkontors pågående projekt är i planeringsstadiet och 

går ut på att renovera flera studentbostäder vilka byggdes i Göteborg på 

1970-talet. 

Renoveringen skall påbörjas i slutet av 2009, och de studenter som i 

nuläget är hyresgäster i de aktuella husen kommer att informeras på en 

mässa i september.  

Jag blev tilldelad uppgiften av att, utifrån de ritningar jag fått, återskapa 

de färdigrenoverade lägenheterna i 3D, som jag renderar ut i en kortfilm 

som kommer att presenteras på mässan. 

 

 

2.1.2    Analys av ritningar 

  

Det första jag gjorde var att studera ritningarna i skala 1:100 som jag 

fått av min handledare.  

Att modellera utifrån konceptskisser för film eller spel kräver inte så stor 

koncentration på att alla mått och dimensioner skall vara absolut 

korrekta.  

I detta projekt var det ytterst viktigt att allt stämde utifrån ritningarna – 

ju noggrannare jag var från start, desto lättare skulle det bli att senare 

pussla ihop alla delar inför renderingsfasen (fönster, dörrar, lister). 

En eller två dagar avsattes för att mäta upp och skriva ner de mått som 

ritningarna angav. Detta gav mig dessutom en klarare bild på hur de 

olika våningsplanen var uppbyggda, och när jag var klar med alla 

mätningar hade jag redan en klar modell i huvudet. 
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2.1.3    Specifikationer 

  

Då jag studerat ritningarna och fått en idé av hur bostäderna var 

uppbyggda så satte jag mig ner med min handledare och gick igenom 

de specifikationer och önskemål han hade då det gällde färger och 

material. 

Kontoret hade många böcker och kataloger från fönster- och 

dörrtillverkare till hands, och jag fick utpekat för mig vissa modeller som 

skulle passa som mall då jag modellerade mina egna dörrar och fönster. 

Dessa kataloger var extremt hjälpsamma att ha vid sidan om då de 

visade genomskärningar av produkter, vilket gav en bra insikt i hur jag 

skulle kunna bygga upp dem i 3D. 
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  2.2    Fördjupning 
 

 

2.2.1    mia_physicalsun och mia_physicalsky  

  

Det område jag spenderade mest tid med att forska i var mitt 3D-

programs inbyggda shaders för att rendera realistiskt solljus. 

Eftersom jag förut endast använt mig av traditionell ljussättning så var 

jag tvungen att gå igenom ett antal tutorials för att sätta mig in i hur 

denna nya metod funkade. 

I Bild 1 kan man se hur man genom att använda mia_physicalsun och 

mia_physicalsky kan skapa en ambient lighting. I Bild två har jag, 

genom att addera en sunShape, gått ett steg längre och skapat en 

effekt av directional light (solljus). 

 

Bild 1: ljussättning med mia_physicalsun och mia_physicalsky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2: mia_physicalsun och mia_physicalsky med en sunShape 

  



6 
 

  2.3    Produktion
 

 

2.3.1    Modellering  

  

Alla 3D-modeller är baserade på referensbilder hittade genom Google. 

Inga specifika dörr/fönster/möbel-modeller har använts som förebild, 

utan främst tjänat som inspiration.  

Många egna referensbilder har också använts, främst då det gäller små 

detaljer som fönster- och dörrkamrar. 
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2.3.2    Texturering  

  

Projektet har mest omfattat neutrala, enfärgade material för att miljön 

ska verka så inbjudande som möjligt. 

 

På ytor såsom trä och linoleum har 2D-texturer mappats på objekten. 

trä och linoleum 

 

 

 

 

 

 

 

 

I fall som kakel, speglar och tyg så har inbyggda shaders använts.  

shadingsystem för kakel 
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2.3.3    Ljussättning  

  

Projektet har ljussatts med ett inbyggt ljussättningssystem 

(mia_physicalsky tillsammans med mia_physicalsun) och renderats med 

hjälp av Raytracing och Final Gather. 

 

 

2.3.4   Kameraåkningar  

  

Animerade kameraåkningar användes för att få den bästa överblicken av 

bostädernas layout. 

På grund av trånga utrymmen och många hörn så valde jag att använda 

många korta åkningar istället för färre och längre övergripande 

kameraåkningar. 

 

 

2.3.5    Rendering och postproduktion  

  

Projektet renderades ut i två pass: ett standard och ett occlusion.  

Materialen fördes sedan in i ett postproduktionsprogram och de slogs 

ihop och färger och nivåer justerades. 
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3    Resultat 

 

3.1    Översikt 
 

Under de senaste åtta veckorna har jag kunnat ta del av ett område av 

datorgrafik som jag inte reflekterat över tidigare, och därför känner jag att 

jag öppnat dörrar till ytterligare användningsområden för det jag lärt mig 

under mina tre år vid Luleå Tekniska Universitet.  

Jag påbörjade detta projekt med en önskan om att fördjupa mig i den 

produktionspipeline som uppstod när man modellerar, texturerar och 

renderar ett arbete utifrån arkitektritningar, och jag känner att jag har gjort 

just detta, utöver att jag förbättrat min förmåga att planera och strukturera 

upp ett arbete efter vad de olika förhållandena kräver. 
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 3.2    De slutliga resultaten 
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 3.3    Redogörelse 
 

Konceptskisser är illustrationer som presenterar en idé. De behöver inte 

följas till punkt och pricka, utan skapar mer av en känsla som sedan skall 

översättas i det verk som skisserna är ämnade för.  

De kan tolkas på många olika sätt, och verken som gror ut ur dem kan se 

mycket olika ut även då de är baserade på en och samma skiss. I slutändan 

är det en individuell tolkning som avgör hur produkten som föds utav 

skisserna ser ut. 

Ritningar är specifika. De återger fakta i ord och nummer som inte låter sig 

tolkas mer än på ett visst sätt. Det finns regler som ska följas, och eftersom 

objektet ritningarna avbildar oftast ska uppföras i verkligheten måste dessa 

följas så noggrant som möjligt. 

Att arbeta utifrån ritningar är en smalare inriktning än om man skulle basera 

sitt arbete på konceptskisser. Produktionspipelinen ser likadan ut med 

förarbete, research och slutligen produktion, men man måste alltid ha det 

alldagliga i åtanke, till skillnad från film och spel där det utomjordiska (vare 

det fantasy, sci-fi eller horror) regerar. 

 

 

 3.4    Summering 
 

Mitt mål för detta projekt har varit att undersöka hur en produktionspipeline 

vid ett arbete baserat på arkitektritningar skiljer sig från ett baserat på 

konceptskisser ser ut. Jag anser att detta är uppnått.  

Jag har fört projektet framåt från ritningar till färdiga 3D-miljöer, och 

resultatet har blivit levererat i form av en film redo för visning. 
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4    Diskussion 

 

4.1    Konceptskisser vs. ritningar 
 

Innan jag påbörjade detta projekt hade jag främst arbetat utifrån 

konceptskisser (mina egna eller andras) då jag jobbade i 3D. Jag förväntade 

mig en viss skillnad i arbetsmetoder när det kom till konceptbaserade 

projekt gentemot ritningsbaserade, vilket visade sig stämma. 

Det var dock inte lika stor skillnad som jag hade förväntat mig. 

Grundarbetet är detsamma: research och produktion. Det som skiljer de 

båda arbetssätten åt är hur fria tyglar man får. 

När det gäller ritningar ska man inte göra sina egna tolkningar utifrån det 

material man fått tilldelat sig, och ärligt talat så finns det inte många 

tolkningar man skulle kunna göra även om man ville. Ritningar är som de 

flesta matematiska problem – det finns kanske mer än ett tillvägagångssätt, 

men slutresultatet är alltid detsamma. 

Konceptskisser ger friare tyglar att tolka och tycka, vilket ritningar inte gör. 

Där är allt redan förutbestämt. Det kan kanske kännas tråkigt och ganska 

oinspirerande, men min åsikt är att det utvägs av kunskapen att det man 

sitter och återskapar i 3D en dag kommer att återskapas ännu en gång – i 

verkligheten.  

Att jobba på beställning utifrån ritningar kanske inte är särskilt lockande för 

den som är van vid att ha fria händer och skapa makalösa och sensationella 

saker, men man kan inte säga att fantasin och uppfinningsrikheten stryps – 

den lever fortfarande kvar, ändock kanske lite mer begränsad.  
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 4.2    Hur arbetet skulle kunna se annorlunda ut 
 

I det stora hela gick arbetet väldigt smidigt. I och med att jag arbetade 

utifrån ritningar och inte konceptbilder så fanns allt redan uppstrukturerat åt 

mig, och jag visste precis vad som behövdes göras och hur det skulle se ut. 

Jag kunde tillämpa mina erfarenheter från tidigare projekt för att lägga upp 

en arbetsplan som sedan visade sig att fungera mycket väl. 

Inredning var den punkt där jag hade någorlunda fria händer. Möblernas 

placering var tydligt utmarkerade på ritningarna, men när det gällde design 

och utseende fick jag själv skapa fritt (med hänsyn till de förslag min 

handledare hade när det gällde material och stil).  

Jag hade inte tackat nej till lite mer tid till att modellera och texturera 

möbler och andra småsaker som skulle kunna fylla ut mina 3D-scener och 

inge lite mer liv. 

Jag hade också gärna jobbat mer med ljussättningen och gått djupare in i 

de funktioner som fanns för att ytterligare kunna skräddarsy min 3D-miljö. 

Fastän jag är nöjd med slutresultatet känns det som det finns kvar 

outforskade möjligheter i just det området. 

 

 

 

 4.3    Arbetets betydelse 
 

Detta arbete visar ett exempel på tillvägagångssätt då man baserar sitt 

arbete i ett 3D-program på arkitektritningar istället för konceptskisser.  

Det utforskar också de skillnader som finns då man i sitt projekt utgår från 

just ritningar istället för koncept – i produktionspipeline och då det gäller 

den kreativa skapelseprocessen. 
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