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Förord  
 

Detta examensarbete är utfört av Johan Lundmark mellan den 3 april och 30 maj, år 2013. Arbetet 

har skett på uppdrag av företaget Lundkvist Trävaru AB i Piteå men har i huvudsak utförts på distans 

från Skellefteå. Uppsatsen är det avslutande momentet på mina 3åriga studier med en resulterande 

kandidatexamen i datorgrafik. 

Under dessa veckor har mina kunskaper inom modellering, texturering och fram för allt optimering 

fått träda fram. Utan kurserna realtidsgrafik och programmering hade inte projektet varit möjligt. Vid 

sidan av de kunskaper jag redan besitter har nya fått växa fram, som exempel, webbutveckling och 

fotografering. De bästa erfarenheterna med examensarbetet har varit att få jobba med någon 

annans drömmar och att lära sig tolka en persons, eller företags, visioner och förverkliga det. 

Jag vill tacka min handledare på Lundkvist Trävaru, Samuel holmström, som gav mig chansen och 

gjorde examensarbetet möjligt. Han har varit en drivande person som inte bara har gett mig 

erfarenhet från byggbranschen utan också en bra start i arbetslivet. Jag vill tacka Data Ductus för att 

vi har fått tillgång till deras lokaler och fått förmåner som nätverk och en trevlig arbetsmiljö. Ett stort 

tack skall även utdelas till det hårt arbetande folket på LTU vid namn Arash Vahdat och Samuel 

Holmström för all support under de gångna 3 åren. Avslutande skulle jag också även vilja tacka 

Markus Sundström, min arbetskamrat under dessa veckor, utan er allesammans skulle 

examensarbetet aldrig vara möjligt. 

Johan Lundmark 

 

 

  



 
 

 
 
 

Abstract 

 

Reports indicate that the construction companies are spending a lot of their time to plan and prepare 

their buildings. That preparation can be seen as a waste because it is not directly contributing to the 

final product. The time spent could be rearranged in the construction or selling department instead. 

Lunqvist Travaru AB has decided to develop a new IT-system to streamline the production. The two 

main criteria’s are automation and user friendly. We have been asked to create the front facing part 

of the system in the shape of a 3D web application. The application shall promote the company, 

involve the customer in the build early stage and give the customer a better understanding of the 

structures. 

This report summarizes the work process work required to create our 3D web application for the 

construction industry. The report begins by straighten out the basics of the construction industry 

today and why there is a need for these web applications. It will investigate which tools are the best 

for the design of the application and why. The presentation of the work will begin with a more 

detailed description of the assignment, followed by how we worked out the final product that the 

company requested. 

The end result of the work presents itself as the web application that Lundkvist Travaru will publish 

on its website, where the costumer can model their dream buildings in 3d. 

 

Sammanfattning 

 

Rapporter visar att byggföretagen spenderar stora delar av sin tid på att planera och förbereda sina 

byggnationer. Den tiden kan ses som slöseri och skulle i stället skulle kunna användas för att sälja och 

producera varor. 

Lunqvist Travaru AB har bestämt sig för att utveckla deras IT system för att effektivisera företaget. 

Systemets grundtanke är automatisering och användarvänlighet. Vi har fått i uppgift att skapa den 

del av systemet som riktar sig ut mot kunden i form av en 3D-webbaplikation. Applikationen skall 

marknadsföra företaget, involvera kunden i byggets tidiga skede och ge kunden större förståelse av 

byggkonstruktioner. 

Denna rapport sammanfattar den process och arbete som krävs för att skapa vår 3D-

webbapplikation för byggbranschen. Rapporten börjar med att klargöra hur byggbranschen ser ut 

idag och varför det finns behov av dessa webbapplikationer. Rapporten kommer att undersöka vilka 

som är de bästa verktygen är vid utformningen av applikationen och redovisa vad som gör dem till de 

bästa alternativen. Presentationen av arbetsprocessen kommer att börja med en djupare beskrivning 

av uppdraget, följt av hur vi arbetade fram den slutgiltiga produkt som företaget efterfrågade.  

Slutresultatet av arbetet presenterar sig som den webbapplikation som Lundkvist Trävaru högst 

troligt kommer att publicera på sin webbsida. En webbapplikation där man kan skapa sina dröm- 

byggnationer i 3d.
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Introduktion 
 

1.1 Frågeställning                                         

 

Rapportens frågeställning är: hur skapar man som grafiker en 3D-webbapplikation som effektiviserar 

byggbranschen.  

Det är en fråga med många svar och kan lösas på olika sätt, vissa bättre än andra. Svaren är dock 

alltid lösningarna på de behov som ställs från byggindustrin. I vårt fall blir svaret på frågan, de och 

arbete som genomfördes för att utveckla Lundkvist Trävaru ABs webbapplikation. 

Effektiviseringen kan ske i företagets olika delar. Man kan effektivisera säljarbetet, snabbare få 

grunddata till produktionen och minska missförstånden mellan kund och företag. Vi vill utveckla ett 

system som fungera som en tolk mellan kund och hantverkare för en smidigare affär. 

1.2 Bakgrund 

 

Byggbranschen är uråldrig men under ständig utveckling. Nya byggtekniker tas fram för att snabbare 

kunna leverera till kund, pressa priser och man skär ner på företagens utgifter. I dag följer nästan alla 

byggföretag den industrialisering och förproducering som utvecklades under 1900-talet och framför 

allt under miljonprogrammet. Många hus idag är modulära byggsatser som består av standardblock 

med en förbestämd grundkonstruktion som kan massproduceras, mycket likt Lego. Väggar och 

paneler byggs ihop med dessa block, som även kallas bygg-moduler. Det strömlinjeformade 

arbetsflödet ute i produktionen är dock bara en del av förtaget. Mycket av företaget utgifter ligger 

idag på den administrativa sidan och kanske är det där den största effektiviteten kan ske i dagsläget. 

Målet för många företag idag är IT-system som kan automatisera enformiga och lätta datauppgifter 

och helt enkelt vara självgående. 

1.3 Syfte 

 

Rapporten syfte är att försöka ta reda på hur 3d-webbapplikation som effektiviserar byggbranschen 

sker på bästa sätt. Att bygga ett helt program från grunden är mycket jobb och bestående av många 

delmoment men jag kommer att ta upp de mest väsentliga delarna. Med en tekniskt och framför allt 

en grafisk aspekt då mitt arbete bestod av grafiska arbete. Jag vill analysera fördelar nackdelar med 

de verktyg vi använde och ta reda hur man drar nytt a dem på bästa sätt. Efter det beskriver jag det 

arbetsflöde som fungerande för oss och varför vi gjorde som vi gjorde. Målet är att läsaren ska kunna 

skapa samma webbapplikation som vi gjorde eller åtminstone få bra riktlinjer så onödiga misstag kan 

undvikas.  
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1.4 Avgränsningar 

 

Arbetet skrivs ur en grafikers perspektiv och är begränsat därefter, då det kommer till de mer 

tekniska områdena, kommer att beskrivas men bara för att måla upp en överblick över arbetet.  

De verktyg som vi använt nås lätt via nätet, om inte det, kommer vi hänvisa källan. Den kod och 

resultat som framställdes i rapporten är inte däremot inte öppen för läsaren i dagsläget. 

Resultatet från detta arbete kan inte garanteras vara tillgängligt för läsaren. Resultatet visas på bild i 

uppsatsen . 

Företags interna IT system samt och integrationen med vårt program kommer att tas upp med 

blygsamhet då företaget önskar att hålla systemet för sig självt. 

En komplett genomgång av alla baskunskaper inom grafik och tillhörande tekniker kommer inte 

rymmas i rapporten, enbart de som utmärker mest väsentligt för arbetet kommer tas upp. 

Den grafiska representationen som vi framställer är inte till 100 % likt det representerade byggnaden. 

Lundkvist Trävaru AB vill även kunna föra statistik, sköta ekonomifunktionen från samma system. Det 

är punkter som vi inte har diskuterat då samarbetet endast berör 3d-applikationen och utformningen 

av den länken till det resterande systemet. Det vill säga 3D- visualisering, prisberäkning, CAD 

ritningar. 

1.5 Företaget Lundkvist trävaru AB. 

 

Företaget beskriver sig själva med deras egna ord följande: 

Lundqvist Trävaru AB är ett växande företag som håller till i Piteå trakterna. Beroende på säsong så är 

vi 8 till 13 anställda.  

Genom Flexibel produktion, hög kompetensnivå och en god förmåga att översätta kundbehov till 

produktionslösningar har Lundqvist Trävaru AB skapat sig en ställning som en av de ledande inom 

tillverkning av byggsatser i småblock. Företaget levererar omkring 230 byggsatser per år inom hela 

landet men även en del export.  

Lundqvist Trävaru har nyligen förbättrat fabrikslayout, material och produktionsleden vilket har lett 

till väsentliga produktivitetsvinster. Nu vill man ta nästa steg i utvecklingen och producera ett it-

system för att förbättra den administrativa sidan av företaget, och där igenom skapa förutsättningar 

för fortsatt tillväxt. 

Mer information hittas på deras hemsida. http://www.lundqvisttravaru.se/ 

 

  

http://www.lundqvisttravaru.se/
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1.6 Beteckningar 

 

Polygon  = Punkt i 3d rymd, beskriver position samt ev. extra tillval som t.ex. färg. 

Plan  = Ytan mellan polygoner. 

Vektor = En riktning i 3d rymd, beskriver en distans, kan användas till ex. uträkning hastighet 

och kollisioner. 

Mesh  = Modell uppbyggd av flera polygoner 

Textur(map) = En uppspänd bild på en mesh:s yta, flera kan användas till syften ex. beskriva 

kurvighet och färg på följande sätt: 

 Diffuse map  = färg. 

BumpMap  = struktur. 

NormalMap  = beskriver kurvighet. 

Ambient Occlusion map = hittar lokala skuggor. 

Convexity map = beskriver kanter och hörn. 

Height map  = beskriver höjder. 

Displacement maps = beskriver höjder. 

UV rymd  = En 2dimensinella ytan som texturen ligger i, därifrån matchas texturen ihop med 

modellens plan enligt den UV-definition som måste finnas. 

sömlösa texturer = En textur som kan upprepas utan att skapa en söm eller kant. 

Rendera  = Den process som framställer en 2d-bild av data från exempelvis en 3d-scen. 

baksida kullning = ( Backface culling), sorterar bort geometri som inte kommer renderas 

Regel = En smalare trävirke 

Takstol = Den del som Håller upp taket 

Gamification = Förklä arbete till en lek eller tävling. 

MoSCoW  = Prioriteringslista, M - Must S - Should C - Could W – Would. 

piviot = En origo som beskriver den lokala mittpunken på exempelvis en 3D-model.  
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2. Teori  
2.1Byggbrashens brister 

 

Byggbranschen har en ständigt ökande produktionskostnad och i Sverige har man utför flera 

utredningar för att lokalisera orsakerna för detta. Man pratar om slöseri, aktiviteter som förbrukar 

resurser men inte skapar något värde. Byggföretagens processer kan delas upp följande: 

Ledningsprocess med mål och strategier. Stödprocess som möjliggör produktion. Operativ process, 

de moment vars resultat blir synligt i slutprodukten. själva effektiviteten på företaget är direkt värde 

ökande arbete 17,5 %, förberedelser 45 %, rent slöseri 33.4 %. (Josephson & Saukkotiipi, 2005) 

På en del Byggföretag kan effektiviteten vara så låg som 13.5%. De mesta av arbetet läggs på 

arbetsplanering, materialhantering, stödarbete, omarbeta och ren väntan. Kostnaden för 

projekteringen motsvarar uppemot 5% av produktionskostnaden. De administrativa tjänsterna är 

dock svårbedömda med avseende på bortkastat arbete. (Josephson & Saukkotiipi, 2005) Exempelvis 

så är arkitektens skissande inte medräknat som ett slöseri. Framställning av ritningar anses som 

förberedande arbete och blir därmed inte medräknat. Då rapporten inte tar hänsyn till att 

arbetsmoment kan vidareutvecklas och därmed flyttas från förberedelser till rent slöseri (genom ny 

mjukvara). Kan vinsterna överstiga de antal kostnader andelar som nämns ovan. Byggsektorns 

arbetsfördelning 2008 utgjordes 5,3% av chefer 7,2 andra administrativa uppgifter som sälj och 

kontorsarbete. (Sveriges Byggindustrier, 2008). 

 

2.2 Byggbrashens modulsystem 

 

Effektivitet och produktivitet skapas genom kunskap, tillgänglighet och som i byggbranschen ofta 

uppnås med hjälp av likformighet, och produktion i verkstad. Standardmått, byggsatser och 

moduläritet är nyckeln till den önskevärda likformigheten. Det som redan har skapats går att snabbt 

återskapa medan specialdelar är svåra och bör undvikas. Likformighet betyder exempelvis att 

marskiner kan köra in sig på vissa speciella mått, misstag minskar då byggarbetarna alltid vet hur de 

skall gå till väga och alla delar kan göras i förväg.(boverket, 2008) Samtidigt kan man vara säker på att 

de klarar av den säkerhet och hållfasthet som ställs som krav för de enskilda ändamålen genom en 

grundlig undersökning vid utformningen av blocken. Byggföretag i Sverige uppnår likformighet på 

olika sätt men vanligtvis genom(Quality Unlimited AB.): Ett sortiment av redan färdiga hus, 

Byggmoduler i form av ”containrar” eller volymelement (Älvsbyhus), eller mindre standarmoduler 

som byggs ihop liknande Lego bitar och skapar stor valmöjlighet för kunden.(Lundkvist Trävaru) 

Ett hus kan man förenklat dela in i 3 delar, till och börja med en grund.  Den består av gjuten betong 

platta eller med plintar kombinerat med golvbjälkar och isolering.  Del 2 följer i form av väggar, 

innerväggar och stående reglar. Måtten på väggarna är x*120cm där x är antal standardblock med 

längden 120 cm. längder som 120, 240,360 cm....blir en återkommande dimension i sammanhanget 

då blocket placeras efter varandra. Den slutliga delen är takstolar och själva taket . Tillsammans blir 
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det en lätt bild att visualisera i huvudet. Grunden och takstolarna tillverkas i serier efter väggarnas 

potentiella stolekar och blir därav ett hanterbart antal för ett lager. Lundkvist Trävaru har exempelvis 

4 standardtaklutningar med 7 olika längder(ref 2). Till väggarna finns 3 panel typer som kan fästas på 

ett standarblock. På de enskilda standarblock kan kunden välja att montera fönster eller dörr, eller 

en port som sträcker sig över flera standarblock. Man får en hanterligt antal lagerdelar men 

kombinationer skapar stor variation för kunden i slutändan.   Nedan, ser man typisk konstruktion i 

CAD(Lundkvist Trävaru).Takstol uppe till vänster, 2ihopsatta väggmoduler uppe till höger. 

 

Vid tillverkning av special huslängder sker en kapning av det sista blocket på längden. Om kunden 

skulle vilja ett 5 meter långt hus skulle 4 st helblock (480) användas plus ett kapat block med längden 

20 cm. Det uppstår vanligtvis extra kostnader och ibland är det billigare att göra byggnaden större 

och enbart använda helblock. Takstolarna läggs efter varandra efter husets längd, då Lundqvis Travru 

har ett specifikt antal dimensioner på takstolarna resulterar det i att husets brädd inte blir lika lätt att 

justera som husets längd. 
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2.3 3D-webbapplikationer. 

 

Dagen mest populära 3D-applikationer skapas på plattformarna Flash och html5.  

Vid utformning av webb-3d finns 2 vägar att gå. Att använda plugin eller ej. Vid plugin baserade 

system finns exempelvis, Flash,  unitys 3d, Latterarvisions 3D och många andra. Det finns ännu ingen 

standard för webb-3D. Projektets mål är att nå ut till så många som möjligt på så många olika 

plattformar det bara går. Därav ville vi inte använda oss av plugin baserade motorer. Vi valde därför 

html5 med Web GL som redan finns integrerad i dagens populära webbläsare. Språket är JavaScript 

med funktionsbiblioteket/motorn Three.js (Cabello, 2013). 

 Nedan ses fler några av de främsta fördelar med HTML  (Casale, 2013). 

HTML5/ Webb GL FLASH 

Utvecklad med öppen Standard Utvecklad av Adobe, sluten utveckling 

Fungerar bäst på mobile applikationer Kräver plugin 

Stöds av Apple Stöde inte av Apple 

Effektivare rendering Slöare rendering 

Behöver inte plugin Kräver plugin 

Snabbare rendering Segare rendering 

Flash lever mycket på gamla meriter som att den används av toppnoterade hemsidor. 

Bilderna nedan visa exempel grafik renderat med html 5 och Web GL.  

 

Webbläsare som fungerar med WebGL är följande: (Boesch, 2013) 

 Desktop Chrome. 

 Desktop Firefox. 

 Desktop Safari (on OSX, behöver manuellt slås på). 

 Desktop Opera. 

 Mobile Firefox för Android. 
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 Mobile Chrome Beta för Android (behöver manuellt slås på). 

 Mobile Opera för Android. 

 Firefox OS inbyggda webbläsare. 

 Blackberrys inbyggda webbläsare. 

Webbläsare som inte fungerar med WebGL är följande: 

 Internet Explorer. 

 Desktop Safari på Windows. 

 Mobile Safari (iOS, iPhone, IPad). 

 Opera för iOS. 

 Standard webläsare för Android. 

Webb Gl stöds av 67% av alla plattformar, 73% av de stationära plattformar och mobila plattformar 

8,5 %. Det är svaga siffror när det kommer till mobila enheter, men framtiden ser mer ljusare ut. 

Under de senaste året har det ökat från 2,2%. Flash finns till mobila plattformar men är inte heller 

vidare spritt och har faktiskt tappat stöd sedan Steve Jobs sammanfattade dess problem. (jobs, 

2010). 

Vi måste trycka på en stor nackdel med javascript på webben och det är den offentliga blottningen. 

Vem som helst kan ta din kod och göra vad man vill med det. Man kan i bästa fall försvåra 

kopieringen med att bryta samman kod formateringen (obfuscation). Webbläsaren måste nå 

funktionerna och därmed kan användaren göra desamma. (Pascal, 2010) 

2.4 Den grafiska industristandarden för Byggbranschen. 

 

Bild 1, Ikea:s  grafisks planerare, (plugin) (Ikea AB). Bild 2 byggstommar ritverktyg ( Byggstommar i 

Mönsterås AB) . Båda med plugin tvång för användaren. 

 
 

Bilderna är tagna från 2 ledande applikationer från inrednings-brachen och bygg-branchen. Båda är 

ledande i sin bransch. Med html5/ webbgl, kan man skapa shaders med oa, specc, normal maps. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Obfuscated_code
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Webb-gl har även möjjlighter att ”backface-kulla” och ta bort onödig geometri som ligger utanför 

skärmen. 

 

 

2.5 Användarvänlighet i konfigurationsapplikationer. 

 

Applikationer designas för att användas av så många som möjligt och bör därmed vara så enkel och 

intuitiv som möjlig. Husbyggen sker med en struktur som bör återskapas i applikationen. Grund, 

väggar, tak bestäms först. Efter det kan dörrar fönster väljas till och slutligen paneler taktyp och 

andra valbara tillbehör. Vanliga system leder kunden stegvis från start till slut. De är ett populärt sätt 

att bryta ner mer avancerade produkter så kunden inte missar något och liknande system kan ses på 

många dataförsäljnings hemsidor, som Dell eller Sony.(Sony).  

Datorer har förbestämda positioner vilket skiljer de sig från byggbranschens moduläritet. Vid valbara 

positioner uppkommer ny dimension av valmöjligheter och måstes ta hänsyn till. Lundkvist Trävaru 

vill använda sig av ett drag och släpp system, som är populärt i branschen och kan hittas på Ikeas 

applikation, samt många av spelvärldens strategispel. Det fungerar på de mobila och stationära 

plattformar, och har en fördel då konsumenten är van vid tekniken. 

 

2.6 Optimering inom datorgrafik. 

 

Den kunskap som krävs för att få en full förståelse i hur man modellerar, texturerar och ljussätter kan 

sträcker sig utanför uppsatsens omfång. All den grundläggande kunskap som behövs för den 3D finns 

i boken: Introducing Autodesk Maya, med kompletterande kunskaper från 

http://www.polycount.com/forum/. 

För att kunna generera snygga modeller på nätet krävs genvägar och fusk som snabbar upp 

nedladdningen och renderingen. På webben är det otroligt viktigt då besökare ofta har lite tålamod 

eller använder sig av en äldre dator med seg uppkopplingen. All data som besökaren ser måste 

laddas hem, låt os säga att Webb applikationen stolek skulle vara 100megabyte. Då skulle det ta 1000 

sekunder eller nästan 17minuter med 1mbits bredband .Ett  vanligt mobilt bredband skulle förbruka 

20% av sin månads ransonering på 500 megabyte. 

Då spel industrin kräver liknande optimering är det en viktig kunskapskälla. Grundregeln är att enbart 

skapa geometri bidrar till modellens siluett medans detaljer innanför konturen bör målas in i 

texturen. En textur är betydligt mer effektiv än at rendera än motsvarande punkter. En plåttak är ett 

bra exempel. Plåttakets kurviga textur skulle bli för komplex för en modell och skulle ligga upp mot 

400poligoner för att beskrivas i 3d. I stället skapar man ett plan, vars textur beskriver kurvighet , en 

så kallad Normal map. färgkanalerna RGB motsvarar ytans vektor i X, Y, Z led. Bilden nedan visar ett 

plan med textur samt motsvarande modell. 

http://www.polycount.com/forum/
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.  

Normal-mappen eller kanske den ännu väsentliga, Height mappen, kan genereras antingen från en 

3d-modell eller ett fotografi.  Vid beräkning från 3D-model krävs 2 modeller, en detaljerad och en 

optimerad. Modellerna placeras på samma position och distansen mellan modellerna räknas ut med 

vektorer. En 3D-källa  ger ofta ett mer exakt resultat än 2D källa och tas up senare i rapporten. Vid 

generering från fotografier krävs avancerade algoritmer som kan bedöm bildens djup. (Manville, 

2010)Det görs genom att försöka tyda bildens, skuggor, ljus, skärpa, eller med hjälp av en 

trianguleringsprocess av flera bilder tagna från olika håll. (agisoft, 2013). Resultaten kan bli av 

varierande kvalité, då algoritmerna ofta blandar ihop konvexitet med konkava ytor. Problematiken 

med fotogenerering är att få fram en Depth map, dvs. att utvinna en extra dimension Z, från en källa 

med 2 dimensioner, X och Y. Därifrån går det lätt att räkna ut lutning och konvexitet och lokala 

skuggor(AO). Bilden nedan beskriver en teknik i form av att undersöka närliggande pixlar på Height 

mappen för att få ut lutningen på den undersökta pixeln i mitten. Ambient Oclusion , Convexity maps 

kan även dem fås fram vid att jämföra de närliggande pixlarna på liknande sätt. Den lila ochslutgiltiga 

normalen beräknas med en kryssmultiplikation av de 2 rödmarkerade vektorerna. 
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Ett betydligt bättre exempel på vad maps kan göra för en modell är denna bildserie som är gjord med 
Maya, Crazybump och Photoshop. 

 

Model med enkel ljusättning.  + Texturer på modellerna. 

 

+Normal map + Specular map                +avancerad ljussättning + Displacement maps. 
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Problem som ofta uppkommer vid enkla modeller är de områden som är kantiga. Dels, kan de 

illusioner som maps skapar brytas då man ser att kanterna är raka. Dels, Känns objekten onaturligt 

hårda och fångar inte upp ljuset rätt. För att mjuka upp kanterna används Convexety maps som hittar 

kanterna. Då möjliggörs färgjusteringar som kan i vissa fall mjuka upp kanterna eller ge illusionen av 

avrundade hörn. 

Texturer är billiga men inte gratis, vid skalning av objekt eller rendering av stora ytor är det då viktigt 

att göra texturen upprepningsbar för att slippa mycket data. Högersidan skall matcha vänstersidan 

och lika så ovansidan mot undersidan. 3D-object som liknar varandra kan använda samma texturer.  

Alla texturer eller bilder som inte skall ha transparens sparas i jpg annars i png format. 
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3. METOD 
3.1 Lundqvis Trävaru:s visioner. 

 

I grund och botten är syftet med Lundqvis Trävaru:s 3d-webbapplikation mindre jobb och bättre 

marknadsföring för företaget. Kunden skall själv utföra arbete samtidigt som kunden har roligt. 

Användarvänlighet och ”gamification” är två viktiga hjälpmedel. Det skall vara lekande lätt.  

Lungvistr Tävaru ABs egna presentation för det tänkta IT-system ut mot kunden: 

” Funktion för att på hemsidan projektera, visualisera och offerera våra byggsatser. 

Det är önskvärt att påbörjade projekt går att spara för att sedan hämtas för vidare 

projektering. Detta bör innebära en möjlighet att även presentera förslag. Projekten 

skall gå att dela på Facebook. Systemet bör innehålla CRM med möjlighet att enkelt 

samla kundinformation så som mejl med mera. Färdigprojekterade byggsatser på 

hemsidan skall sedan gå att beställa direkt med valda tillbehör. Detta generera då 

ritningar, orderbekräftelser, materialspecifikationer med mera. Önskvärt vore att 

detta kopplas mot vårt lagerhanteringssystem” 

Integration med företagets IT-system. 

 

 Lagerhanteringssystem kopplat mot vårt projekteringsverktyg. Systemet bör automatiskt 

Kunna hantera dem på hemsidan projekterade byggsatserna. I övrigt skall det vara enkelt att 

administrera systemet – lägga till, ta bort produkter med mera. Beställningar direkt genom 

lagersystemet 

 Ekonomisystem (löner, kopplat mot tidsstämpling, fakturering, digitala verifikat med mera) 

 Statistiksystem (enkelt sammanställa och samla efterfrågad statistik) 

 Produktionssystem (tillgänglig genom mobil eller terminal, tillgång till ritningar, material, 

tidsstudier, kvalitetsledningssystem med mera) 

 Transportsystem (enkla bokningar med automatisk volym/flakmeterberäkning, SMS-utskick) 

 Projektledningssystem (planeringsverktyg med mera) 
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Mottagande av uppgiften. 

 

Då vi anlände till Lungkvist Trävaru träffade vi vår handledare och två andra examensarbetare. Deras 

uppgift var att se över helheten på IT systemet och utveckla strukturen för den kommande. Dom var 

redan i full gång med utvecklingen så man kan säga att vi hoppade på ett redan rullande tåg.  

Helheten på systemet var ganska färdigställt men detaljerna var ganska luddiga. På bilden kan man se 

hur företaget valt att visualisera systemet. Vi kallade systemets byggstenar för moduler och gav oss 

en bra överblick av hur allt hängde ihop. Då vi satte oss ner började vi skrapa under ytan runt den av 

systemet vi skulle utveckla, fanns det många lösa trådar. När man arbetar med moduler blir mycket 

av arbetet att få modulerna att smidigt kunna kommunicera med varandra. Vilken data skall skickas, 

vilka moduler behöver prata med varandra. Man måste tänka på att hålla nere datatrafiken och 

bygga ett säkert system. Vi kom fram till att bästa lösningen var att dela upp länken mellan, webb 

applikationen och övriga systemet i flera moduler. Den främsta anledningen till det var att den ska 

vara lätt att byta ut vid framtida uppgraderingar. Det blir också lättare för oss som arbeta genom att 

vi avgränsar oss till den del av systemet som man faktiskt kan. 

Vår Plan 

Som datorgrafiker och datorspelutvecklare har vi inga tidigare erfarenheter IT system för 

byggbranschen. Det gjorde oss lite osäkra men vi fick följa vår intuition som bygger på allt vi lärt oss 

under våra år på Universitetet. De beslut som beskrivs nedan bildar tillsammans den grundide som vi 

följde under hela projektet. Vi hade våra aningar om att vi kanske inte skulle hinna allt under de få 

veckorna som projektet varade och bli tvungna att skjuta på vissa saker till efter projektet. Men 

bättre det än att skapa någonting som inte kan implementeras för att det är för ytligt gjort. 
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För att kunna tillåta kunden vill spara ett projekt behövs en datorbas för pågående ordrar. I den 

datorbasen ska alla projekt sparas. Därifrån kan kunden dela med sig av sitt byggprojekt på nätet 

exempelvis via Facebook. Modulen Pågående ordrar, ska innehålla en uppdaterad kopia på lagret så 

webb applikationen kan varna användaren ifall varan är slut. Då kunden test bygger modellen är det 

så klart att artiklar inte ska plockas från det riktiga lagret. 

 

Innan ordern behandlas för uträkningar av plocklistor och produktionsunderlag vill Lundkvist Trävru 

ha möjlighet att justera ordern. Det är exempelvis vid speciella önskemål som inte 

webbapplikationen stöder eller vid opassande bygg-konstruktioner. Då kan personalen på Lundgvis 

Travaru gå en och skapa skräddarsydda lösningar med CAD. 

 

För att få en snabb och enkel prisberäkning behöver man inte veta positioner på modulerna. Webb 

applikationen sammanställer bara de delarna som kunden har använt. Alla delar har sitt unika ID och 

kan jämföras med ett lagerindex med  matchande ID och sitt respektive dagspris. Den fick tyvärr inte 

komma med den modulen i bilden ovan, den modulen existerar i en annan del av systemet. 

 

Tanken med beräknings modul är att den skall ta emot alla delar och omvandla data till en CAD-

ritning med tillhörande produktionsmaterial.  Modulen skall innehålla en motsvarande CAD-skiss för 

alla husdelar i systemet, standardblock, takstolar osv.  Modulen måste även veta husdelarnas  alla 

basdelar som spikar, reglar och dess positioner . Därmed är det enda data som måste skickas till 

modulen de tillval som gjorts och på vilken position den sitter.  Då ritningen är klar, kan systemet 

börja sammanställa de plocklistor och andra produktionsmaterial som arbetarna behöver. 
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3.2 Mjukvara och tekniska specifikationer 

 

Kameran vid fotografering  var Canon Eos 7D, kamerans inställningar varierade kraftig då texturer 

fotograferades både inomhus och utomhus vid olika avstånd.  

 Maya 

o Modellering 

 Mudbox  

o Texturering av mer avancerade objekt 

 CrazyBump(CB) 

o Generinring av maps från fotografier. 

 Photoshop 

o Texturering av enklare objekt 

o Färgkorrigering av texturer 

o Justering av texturers upplösning, filformat. 

o Tillverkning av sömlösa texturer 

 Notepad ++ 

o Html5 script 

o CSS script 

o java script 

 WinScp 

o FTP Client 

 Python 

o SimpleHTTPserver 

 

3.3 Förproduktion 

Den första veckan efter projektets start handlade allt om att få kött på benen och läsa på vad som 

används inom industrin. Vi skulle i början på projektets andra vecka ha ett stort möte med Samuel på 

Lundkvist Trävaru. Vi gjorde dock en utredning om vilka tekniska alternativ som skulle passa oss bäst. 

Vilka program vi skulle jobba i, listor på modeller och texturer som eventuellt skulle finnas med i 

programmet. Innan mötet började vi förbereda oss på de moment vi visste skulle komma, som 

exempelvis, webbdesign, JavaScript, textur, fotografering, dynamiska placering av objekt. Vi 

studerade bara de självklara sakerna för vi visste inte exakt vad som skulle implementeras. En lång 

lista med frågor skapades som vi kunde använda oss av till mötet med Samuel. Vi satte även upp en 

FTP Server där fildelning och webbsidan kunde ligga men också  för att kunna presentera för 

handledare. 

På de tester vi gjorde på spelmotorn kom vi fram till följande: Diffuse, Normal map, Spec map är inga 

problem att implementera. Omgivning och reflektionskällor i form av naturbilder kommer vara 

möjligt om det finns tid. Vi upptäckte även lite problem med varierande resultat i Maya och Webb-

GL. som t.ex. att Spec maps har olika styrkor. Motorn stöder polygoner upp till fyra hörn. Objekt 

exporteras lättast utan material med enbart normal information som beskriver om objektets kanter 

är mjuka eller hårda. Material kan läggas på senare för hand och vi bör undvika att lägga fler än ett 
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material per objekt. Objektet bör rensas från historik , placeras i origo med en centrerad pivot innan 

exportering. 

På mötet gick vi igen allt som de vill ha implementerat  med samt hur deras system fungerar. Vi lade 

fram en prioriteringslista av MoSCoW typ. 

 Must : 3d-applikation, kund interaktion, på webbsida. 

 Should : prisberäkning, Spara, ladda, sprida(Facebook) 

Could : Produktionssystem 

Would : Statistiksystem 

Efter mötet fotograferades bilder på företagets alla väsentliga artiklar. Med avseende för texturer 

generering men också till referenser vid modellering . 

3.4 Produktion 

 

Modellerna exporterade i .obj format från Maya, men konverteras sedan med Three.js egna Obj 

konverterare, för att göra filerna läsbara för Html5 motorn. (wilsaj, 2013). Texturerna målades först i 

Photoshop eller projicerades i Mudbox. Efteråt exporterades de till CrazyBump för utvinning av Spec 

och Normal map. Under hela flödet användes 2k png, men konverteras till jpg format i slutet, 8bitar, 

låg komprimering och aldrig större än 1k. Modellerna inne höll max 300polygoner(garage port) och 

minsta 8st(balk) och därmed väldigt sparsmakat. 

Vid skapandet av de upprepningsbara texturer användes Photoshop. Bilden försköts i höjd och bredd 

för att placera sömmarna i centrum likt ett kors. Då kanterna i korset har eliminerats har texturen 

blivit tileble. verktyget jag valde för det var Patch-tool. 

Crazybump försöker hitta texturernas former, Det är inte exakt och ibland var jag tvungen att 

använda mig av 3d genererade ”stöd maps”. De stora formerna från stödmappen mixades med små 

detaljerna genererade från fotografiet eller texturen. Mixningen gjordes i CB specialgjorda mixare.  
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Lättaste sättet att ge överblick av alla beståndsdelar som var nödvändiga att framställa är med 

tabellen nedan. Kom ihåg att placeringar och relationer mellan olika delar inte stämmer överens med 

verkligheten utan bara är till för att ge en representerande bild. 

1 = Dynamisk modell(kan skalas tackvare upprepningsbar textur, minsta beståndsdel). 

2 = Statisk modell(fördefinierad modell med 1 mesh, minsta beståndsdel). 

3 = Dynamiskt uppbyggd modell.(skapad av dynamik eller statisk beståndsdelar, ej minsta 

beståndsdel) 

 

Artikel 1 2 3 
 

 Grund    x 

o Gjuten platta x   

o Plintar  x  

o festen  x  

o Golvslag x   

 Vägg    x 

o Standardblock   x 

 3 Paneler  x  

 liggandel regel  x  

 stående regel x   

    

o husknut x   
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 fönster   x 

o 6 fönster modeller  x  

o Ytterram med reglar(i fall vi inte hinner 
placera dynamiskt) 

 x  

o Ytterram utan reglar  x  

 Dörrar     

o Dörr (6texturer)  x  

o Ytterram med reglar(i fall vi inte hinner 
placera dynamiskt) 

 x  

o Ytterram utan reglar  x  

 Portar    x 

o Port 2,5m (4 texturer)  x  

o Ytterram med reglar 2,5m  x  

o Stål konstruktion för takviksport 2,5m  x  

o Port 5m (3 texturer)  x  

o Ytterram med reglar 5m  x  

o Stål konstruktion för takviksport 5m  x  

 Tak    x 

o Taknockar     

 Plåt x   

 Tegel pannor x   

o Ränna (placeras dynamiskt)    

 Hängränna  x  

 Stupränna topp   x  

 Stupränna mitt  x   

 Stupränna botten   x  

o taktyp (dynamisk modell,3 t) x   

 plåt x   

 underliggande plast x   

 tegel pannor x   

o takfot + underrede  x  

o takslut (12modeller)  x  

 underrede  x  

 överliggande plåthölje  x  

 vindskiva  x  

o takstolar  x  

 balkar  x  

 hålplattor  x  

 övrigt    

o brädor (1m, samt 2,4m lång) x   

 45x45 x   

 45x70 x   

 45x90 x   

 45x120 x   

 45x170 x   

 45x195 x   

 2,25x70 x   

Den vänstra indenteringarna förklara relationer mellan föremålen. 
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Modellerna skapas antingen för att vara dynamiska eller statiska, att kunna variera i stolek eller inte. 

Modellens typ var en tidsmässig avvägning och vad som blev smidigast för programmeraren. 

Stuprännorna  är en dynamiskt objekt som kan skalas beroende på husets längd medans takets 

vindskivorna var tvungen att tillverkas statiskt. För alla taklutningar och husbredder blev det 12st 

modeller. De statiska objekten har fördelen att slippa upprepande texturer och kan därmed få en 

mer specialanpassad(kant orienterad) dvs. snyggare textur och modell. Det är svårt att mjuka av 

kanterna dynamiska objekt med geometri då även avrundning skalas med modellens stolek och 

dimensionerna kan spåra ut. Om endast delar av ett objekt ska skalas måste antingen modellen delas 

upp (takrännan på bilden på följande sida) eller flyttas per vertis. Ett bra exempel på det är en special 

lösning som vi gjorde är takvåningens väggpaneler. Det skulle annars behövts göras 12 

triangelformade panelmodeller för alla typer av väggpaneler 12*9 = 108st. I stället räknades höjden 

ut med trigonometri genom takets lutning och avstånd till mitten av byggnaden. Vertiserna trycktes 

ner i Y-led till den beräknade positionen. Den sista biten täcktes igen av en lite bit panel for att inte 

skapa en negativt utstick. Bildens högra del visar att endast en vanlig standarpanel tillsammans med 

ett lite extra panelbiten 

 

Det statiska objekten placeras dynamiskt, och i slutändan kan alla objekt på ett eller annat sätt 

klassas som dynamiskt. Ett dynamiskt uppbyggt objekt innebär att det byggs upp av tillhörande 

statiska, eller dynamiska, beståndsdelar som resulterar i att det uppbyggda objektet kan variera i 

stolek. Det ger ett mer flexibelt och framtidsäker system. Takrännan nämndes tidigare, Den 

dynamiska mittendelen ska kunna skalas medans slutdelen topp ska placeras dynamiskt vid 
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mittendelens slut. Man har därmed tillverkat alla möjliga längder med 3 modeller. Husgrunden är 

ännu ett exempel på dynamisk position av statiska objekt för flexibilitet. 

 

Modellersbaksidor togs bort, motorn stöder baksida kullning och i ren prestanda vinns inte så 

mycket. Däremot sparar man lite onödig data som användaren slipper ladda hem. 

Tillval som fönster, dörrar, portart ska kunden själv kunna placera valfritt på husets väggar. Det är 

också de artiklar som ofta byts ut i sortimentet. Därför måste de designas så att det är lätt för 

företaget att självt uppdatera dem. För att lätt byta ut en dörr delades modellen upp i 2 modeller, 

dörren och ramen runt. Samma ram och dörr används för alla dörrar. Dörren utan ram består endast 

en simpel modell i form av en kub och vill man byta modell på dörren byter man enkelt ut texturen 

på kuben.  Dörrens modell är överdrivet tjock så den sträcker sig igenom hela väggen. Det är inte helt 

enligt ritningarna men man undviker att behöva skapa ett hål för dörrens placering. Man kan därmed 

tyvärr inte titta igenom fönster och dörrar. Det egentliga problemet med att kunna placera fritt är att 

kunden skall kunna se väggens inre struktur. Runt objekten skall stödreglar placeras sidorna kan 

bakas in i modellen men de övre och undre måste placeras ut dynamiskt för att inte åka ut vid 

sidorna då de sidomonteras(se bild nedan).  Stödreglar som ligger i mitt i fönstret skall även tas bort. 

För att kunna genomföra detta måste hela blocket byggas upp dynamiskt.  
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4.5 Slutproduktion 

 

Slutproduktionen bestod av två delar. Dels fixa och rekonstruera modeller /texturer, dels skapa en 

layout till hemsidan, där 3d-applikationens kanvas kunde visas. 

Det mesta av modellernas felkonstruktion var texturerna. Jag var tvungen att göra om många 

texturer till upprepningsbara. Tanken från början var att placera modeller eftervarandra för att skapa 

olika längder. Det visade sig vara mycket enklare att skala modellen med dess uv koordinater. 

Korrigering av modellernas lokala placering blev vanlig eftersom vi inte hade någon aning av var de 

skulle vara i början. Takrännornas pivot flyttades exempelvis bak 35cm från mitten så att de kunde 

placeras på samma position som standarblocket men ändå hänga 35 cm framför. 

Webbdesign blev en ny erfarenhet, så jag var tvungen att lära mig snabbt. Under ett par dagar tittade 

jag på guider och hur programmet Dreameaver fungerar.  I slutändan insåg jag att sidans layout var 

så simpel att den lättast kunde göras i Notepad++. Vi ville göra det så simpelt som möjligt så att alla 

webbläsare kan visa sidan. Sidan utvecklades i Chrome, och justerades senare för att passa Explorer 
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och Firefox. För att göra sidan flexibel och passa flera webbläsare valde vi att helgardera oss med 

flera olika typer av sidoformaterare, en för Chrome, en för Firefox. Vi valde även att göra 

webbplatsen fristående från Lundkvist Travarus redan existerande hemsida. Användaren klickar på 

en länk på deras hemsida och hamnar till 3d applikationen utanför. Vi hade inte tillgångarna eller tid 

att integrera den bättre. Möjligheterna för Lundkvist Trävaru att integrera den själva finns såklart 

kvar, om de önskar. Det som visade sig vara bli problematiskt var att låta kanvasen skalas beroende 

på upplösningen på skärmen. Den var lättare att placera i konstant stolek och så fick det bli tills 

vidare. Vad som fungerar bäst på de olika platformarna måste undersökas mer grundligt, och vi vet 

inte i dagsläget vad som egentligen fungerar bäst. Den gråa ytan på bilden nedan är platshållare åt 

kavasen. Huvudmenyn är uppe till höger medan de underliggande menyer är nederst i bild.
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4. Slutsats  

4.1 Resultat 
 

Resultatet för detta arbete blev en hemsida där kunder kan bygga ihop byggnader i 3d. Kunder kan 

justera: längd, bredd, höjd, dörrar, fönster, portar, paneler, takrännor, husgrunder, isolering, 

taklutning, taktyp, grundärg. Vidare kan kunden justera huset i antal helblock, medan specialblock 

inte stöds. Dörrar, fönster, portar kan enbart placeras i mitten av ett standardblock. Användaren kan 

rotera och zooma kameran och dra och släppa valda tillval till rätt block för att montera dem.  

 4.1.1 Samarbete  

 

Under arbetets gång har vi hållit kontakt mellan Samuel via telefon. Ett par gånger i veckan har vi 

pratat om prioriteringar, framsteg och resultat. Tack vare att Samuel har kunnat granska vårt arbete 

konstant från hans arbetsplats har vi snabbt fått kritik på vi gjort och kunnat åtgärda eventuella 

problem medans det fortfarande är färskt i minnet. Kritiken har exempelvis varit mot texturer med 

fel färg eller platshållare för kommande objekt. Hade jag gjort om projektet skulle vi kanske varit mer 

tydliga med de objekt som inte är klara, och kanske väntat längre med att presentera dem. Ovana 

kunder har ofta svårare att visualisera hur resultatet kommer att bli och tidigt material kan därmed 

vara olämpligt att visa. Den feedback som vi har fått har dock nästan alltid varit positiv och Samuel är 

mycket nöjd med det arbete som vi gjort.  De förändringar som Samuel ibland vill att vi skall göra var 

ofta redan gjorda men hade inte lagts upp på servern.  

Jag och min medarbetare Markus har arbetat i samma rum för att vi visste att det krävas ett väldigt 

nära samarbete, vilket skulle visa sig stämma mycket bra. Varenda modell var tvungen att anpassas 

efter hans kod och det måste nämnas att det inte gått helt smärtfritt. Jag har haft det svårt att sätta 

mig in i hans kod och har han haft svårt att kontrollera mina modeller och texturer.  Då jag hade gjort 

en modell skickade jag den till Markus för att han skulle konvertera dem och sätta in den i motorn. 

Det uppstod ofta problem så processen vart tvungen att göras om iden. Ibland var det mitt fel och 

ibland strulade Maya. Det återkommande problemet var modellens normaler och hade felinställd 

mittpunkt eller origo. Det hela hade nog effektiviserats om vi hade större förståelse för varandras 

arbeten och om vi hade haft bättre tillgångar till varandras arbeten. Hade vi gjort om projektet hade 

vi nog använt oss av projekthantering system som TortoiseSVN och Redmine. 

4.1.2 Den grafiska kvalitén 

 

Vi anser att grafiska kvalitén på arbetet håller industristandard med råge. Vår grafik har mer tekniska 

inslag än de som kan anses vara konkurerande. Men det är såklart en bedömningsfråga och upp till 

var och en att avgöra, mest avancerad är inte alltid bäst. Det som kanske är det viktiga i vårt fall är att 

företaget är väldigt nöjd med kvaliteten.  Nedan finns bilder på konkurrentens sedan vår grafiska 

kvalité, så ni kan bedöma själva. 
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Konkurrenternas grafiska representation, utsida och insida. 
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Vår grafiska representation, insida och utsida . 
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4.1.3 Texturering 

 

Det tog en timme att lära sig Crazy Bump, det är snabbt och lätt att arbeta med. Det finns buggar 

som kan vara irriterande men som lätt går att arbetas sig runt. Programmet har, som exempel, en 

tendens att spara över gamla filer även fast man bytt namn på de nya. Tack vare CB behövdes inte 

någon modell skulpteras i Mudbox för att bakas till Normal map. Jag uppskattar att jag därmed 

kunnat göra textureringen på 1/3 av tiden, samt nått en högre kvalitet än vad jag skulle ha 

åstadkommit med skulptering. Mudbox användes däremot till att placera ut Diffuse mappen med 

projicering. Projiceringen gav lite problem då artefakter, i form av sprickor, sträckte ut sig på ytor 

med för få stöd linjer. Om man hackade meshen med stöd linjer kunde man eliminera problemen. 

Projiceringen ville träcka sig runt hör och måla på fel sidor av modellerna och ibland måla igenom 

tunna delar. De kunde lösas med att platta ut modellen till uv rymden eller använda små penslar vid 

skarpa hörn. Det var den mest tidskrävande delen av textureringen. Jag föredra att jobba i Mudbox 

men Photoshop hade varit ett lika bra alternativ då uv mappningen var så enkel. Idag kan man välja 

mellan två grundfärger till panelerna röd och vit och vi har därmed nått alla krav som ställdes på oss 

då det gäller texturering. 

 

4.1.4 Modellering 

 

Vi valde att använda oss av väldigt sparsamma modeller. Det visade sig löna sig då flera tusen meter 

långa hus kunde skapas under sluttesten. Modelleringen kunde ibland lida av att Maya är lite 

svårarbetad med när det kommer till exakta mått. Det kan tilläggas att jag inte heller är van vid att 

arbeta med på det sättet. Modellerna är idag inte exakt placerade men nära nog, Jag tvingades ofta 

att använda Mayas ”messurment-tool” för att göra små korrigeringar. Maya har ibland svårt att 

centrera modellernas pivot punkt då man vald modellernas vertiser, vilket ofta rubbade de exakta 

måtten. Panelerna innehåller på gränsen till för högt antal polygoner om man jämför med andra 

delar. Anledningen till det är för taket fått lite kritik. Taket är bakat till ett plan och företaget tyckte 

såg på gränsen till dåligt ut och jag valde därför att behålla panelerna med fysisk geometri. 

4.1.5 Prestanda 

 

10 sekunders laddningstid på 100 mbit fast lina. 2 minuters laddningstid med 0,4 mbit instabilt 

mobilbredband, vilket motsvarar ett vanligt trådlöst nätverk i Sverige. Hemsidan laddas snabbt, 

användaren får tillgång till information medans kanvasen laddas. Modellerna dyker upp snabbt, 

medans texturera är relativt långsamma. Kunden får hela tiden se den successiva inladdningen . Det 

bidrar till mindre risk för kunden att inte tappar intresset eller liknande. Modellerna som renderas 

har bra uppdateringshastighet för alla någorlunda moderna hårdvaror. Flaskhalen på  både mobila 

och stationära var internetuppkopplningen och nerladdningen av texturer. Texturerna som används 
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är stora, men kan väldigt enkelt förmiskas med Photoshop, Vi har uppmätt att upp till 250 megabyte 

måste lagras i intärninnet vilket skapar problem för en del mindre plattformar. 

På en bra dator (geforce 680, i7 3770k processor uppnås: 6fps vid 1000block(240 000polygoner) eller 

huslängd på 4000 standarblock. Max antal block som var möjligt att ladda in var 10 000 i längd, varav 

2500 (500 000 polygoner) block var synliga samtidigt. På en medelgod dator (geforce 460+ amd i5 

750 processor) uppnås 4 fps vid 240 000 polygoner. På en svagare dator som en ultrabook (i3-

2367M + intel HD 3000) och p4 (gforce 6800) kunde applikationen köras utan problem, inga 

stress-tester utöver applikationen utfördes.

 

På de mobila plattformarna testades bara om applikationen om kunde användas  som det är tänkt. 

De smarta mobiltelefona som testades var Samsung galaxy s3, HTC Desire HD, iphone 3. Webb-

applikationen fungerade så länge man använde Google Chrome som webbläsare, desire hd stöder  

inte Chrome då telefonen inte har Android 4.0 ICS. Iphone/Ipad kunde inte heller köra applikationen i 

dagsläget. 

4.1.6 Användarvänligheten 

 

Efter hemsidan lagts upp på nätet kunde vi låta Lundkvist Trävarus personal och personer i vår 

omgivning pröva applikationen så vi kunde se hur deras reaktion var. Överlag var det inga problem 

för användaren att bygga upp huset. Efter några minuter hade de flesta koll på navigeringen som 

rotation och zoomning samt att man kunde dra och släppa objekt på huset för att placera dem.  Vi 

märkte att det kändes naturligt för användaren att föröka dra bort felplacerade objekt vilket vi inte 

har implementerat. I dagsläget drar man en tom ikon till det berörda blocket. Folk som är ovana 

datorer hade svårt att förstår hur man skulle placera ut objekt. Vi valde därför att skriva en hjälpsida 

med tips där man kan läsa sig till hur man skall göra.
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4.2 Diskussion 
4.2.1 Diskussion 

 

Jag tycker att jag och min kompanjon har gjort en bra insats och arbetet inom vår kunskaps områden 

med grafik och tekniken bakom den. Problemet blev att vi inte hade tid att lyfta på blickarna och bli 

mer involverade i hur vi skulle integrera vår webbapplikation med det övriga systemet.  Vi hade fullt 

upp med att skapa funktioner och modeller som gav grafiska framsteg och tillslut hade det blivit lite 

av en klyfta mellan det visuella och underliggande systemen (produktionsunderlag, Cad-ritningar). Ju 

längre in i arbetet vi kom ju mer började jag inse att det största problemet är länken mellan 

modellerna och produktionsunderlaget med CAD skisser. Om vi tittar lite noggrannare på exempelvis 

takstolarna, så är planen att tolka hela modellen med en redan existerande CAD-ritning. Det är 

absolut inte omöjligt men om modellen hade byggts upp dynamiskt så hade alla måtten på 

modellens beståndsdelar blivit definierade och an hade därmed kunnat bygga upp CAD ritningen 

dynamiskt från 3D- modellen. Jag tror att vår lösning kommer att funka men den bästa lösningen är 

fullt ut dynamiskt. Det kommer troligtvis även att bli problematiskt att placera ut mått dynamiskt på 

ritningen så att det inte täcker över viktiga detaljer. De måste samtidigt bli logiskt placerat för 

han/hon som ska tyda ritningen. Vi hoppas att det kommer att räcka med en tabell med 

sammanställning på delarnas längder vid sidan av. 

Att utforma ett helt IT-system var aldrig vår tanke, men hade vi varit en till programmerare hade vi 

kunna sätta honom på enbart databas och filstruktur. Vi hade kunnat brädda vår insats och förbättrat 

kommunikationen mellan det underliggande systemet och webbapplikationen. Med en man till tror 

jag inte att skulle hunnit utveckla en modul som räknar ut CAD skisser från vår 3d program, men, vi 

hade kunnat förbereda en bra datastruktur i vår applikation så att den skulle vara beredd att 

samspråka med den tänkta CAD modulen. Vi får helt enkelt skjuta på det till i framtiden och se till att 

vårt samarbete med Lundkvist Trävaru fortsätter med mer resurser och tid. I framtiden kommer vi 

förhoppningsvis ha fler personer att vända oss till framför allt byggkonstruktion och CAD. I dagsläget 

har vi inte all kompetens för det men jag är säker på att vi kommer att lösa alla problemen med 

vidare studier och arbete. Utbildningar som enbart fokuserar på de områdena finns av en anledning, 

det är svårt. Vi har dock lärt oss otroligt mycket vilket var en stor del av projektet. Vi vet nu både våra 

styrkor och begränsningar, vilket vi säkert har nytta av för att kunna utveckla bättre system framöver. 

Om vi återgår till själva webbapplikationen tycker jag att det är en perfekt uppgift för oss och vi 

kanske skulle ha varit mer tydliga att det egentligen är det vi kan. Företagare är säljare och man kan 

inte råka bli att dras med i de stora visionerna som företaget har. Jag tror att vi kommer att måste 

arbeta lite mer med webben för att kunna implementera den i systemet på ett bra sätt. Skulle man 

lägga upp applikationen som den är idag skulle den fungera bra ur ett marknadsföringsyfte men 

knappas underlätta produktionen för förtaget. Innan den läggs upp bör en prisberäkning 

implementeras, vilket är en lättare uppgift än att skapa ritningar från applikationen. Vi har ett 

förbestämt innehåll i varje block med ett unikt ID som prata med en databas som har kopplat ihop 

artiklarnas kostnader till motsvarande ID. Applikationen får då ett större syfte då kunden kan 

bedöma vad som är rimligt att bygga och vad det är som kostar pengar när man bygger ett hus. 
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 Must: 3d-applikation, kund interaktion, på webbsida. 

 Should: prisberäkning, Spara, ladda, sprida(Facebook) 

Could: Produktionssystem 

Would: Statistiksystem 

Det både tillkom och föll bort arbete från samtliga punkter vilket i slutändan gjorde att 

tidsbedömningen blev aningen fel. Av de punkterna ovan är ”endast” de som ligger i Must klara. 3d-

applikationen hade, i sig, många delmål och många punkten blev större än vi hade väntat. Exempel är 

takrännor och möjligheten att höjdjustera huset. Från början diskuterades mycket om de 

specialblock som kunde uppkomma då kunden valde längder utanför standarlängderna och hur vi 

skulle hantera dem.  Men det han vi inte med, vi gjorde som sagt andra funktioner som kan väga upp 

de vi missade. Should, could, would, han vi helt enkelt inte med, men vissa grunder finns där för att 

kunna implementera funktionerna senare. 

Vi nådde egentligen bara de måsten vi hade satt upp. Programmet får inte någon större funktion 

utan en prisberäkning, och det måste sannolikt implementeras före den läggs upp på nätet. Men jag 

ser dock inte projektet som misslyckat. Först och främst är MoSCoW modellen lite skev med tanke på 

dess tidsfördelning. Must är betydligt mer än 25 % arbete vilket är lite missledande vid resultatet. Då 

företaget presenterade sina visioner var vi snabbas på att klargöra hur pass mycket som var möjligt 

att hinna då vi enbart är 2 personer. Vår speciallite är själva grafiken, och det skulle troligtvis kräva 

nästan all vår tid. Företaget har tyckt att vi jobbat på bra, har varit mycket nöjda med resultatet, och 

ett fortsatt samarbete kommer att ske. 

Vi visste att vi snabbt skulle måsta leverera resultat. Vi hade inte tid med att skapa den grund som 

kanske skulle behövts för att göra programmet så strukturerat som vi från början ville. Det krävdes 

ofta speciallösnigar för placeringen av objekt vilket skapade lite oreda i applikationen. Det blir också 

svårare att jobba vidare på applikationen då speciallösningar ofta har sina baksidor, i slutändan 

kanske man råkat måla in sig i ett hörn (takpanelerna).  

4.3.2 Grafiska resultat 

Vi har inte användas av alla funktioner i Webb-Gl som exempelvis reflektionskällor, så den potentiella 

grafiken har inte uppnåtts i det avseendet. Däremot skulle jag vilja påstå att avvägningen mellan 

grafik och prestanda har landat väldigt bra. Om man tittar på bilderna från byggstommar och Ikea, 

och jämför det med vårat, ligger vi i framkant. Vi använder oss av tekniker som Normal maps, vilket 

inte tidigare har används i byggbranschen. Företaget är väldigt nöjda med den grafiska kvalitén som 

de hade som mål att slå, när det gäller byggstommar grafiskt sett. Omgivningen av huset har 

diskuterats och kan ses som det svaga kortet i sammanhanget. En AO skugga eller dynamisk modell 

som läggs runthuset hade gett en bättre visualisering. I början fanns även förhoppning om att kunna 

placera huset i en bild för att kunna se huset i sin rätta miljö eller i alla fall sätta en bild som 

bakgrund. Men det fanns aldrig någon tid för det. 

Det har varit en kamp att få de statiska modellerna och dynamiska funktionerna att fungera 

tillsammans. Hade jag gjort om systemet vet jag inte om jag skulle använt mig av ett enda statiskt 

föremål, kanske fönster och dörrar. Det var i detta fall var inte en missbedömning utan en 
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begränsning av tid och resurser. Fick jag mer tid skulle jag ha forskat mer i hur man kan behålla en 

bra grafisk kvalitet i dynamiska objekt. En väg att gå skulle kanske vara använda sig av 3d texturer 

kombinerat med posteffekter för att definiera kanter och skuggor. Byggstommar ser inte lika bra ut 

som i vårt program eftersom allt byggs upp dynamiskt och är väldigt sammanlänkat med dess 

byggritning. Deras system är helt dynamiskt och är mer utvecklat efter CAD teknik så deras problem 

blir omvänt gentemot vårt. Deras problem är: Hur skapar vi en 3d applikation som kan tolka 

ritningarna på ett snyggt sätt. Där faller de tycker jag. Ikea lyckas upprätthålla en bra kvalité på 

grafiken samtidigt som de är någorlunda ritnings/CAD orienterade. Ikea slipper dock avancerade 

relationer mellan föremål och har mindre saker att hålla reda på. Sedan vet jag inte om deras 

ritningar håller måttet i alla lägen, men kanske nog bra för dess syfte, att få kunder att köpa. 

4.2.3 Skulptering 

Först ut vill jag säga att Jag är väldigt nöjd över valet av 3D motorn och jag skulle inte bytt om jag fick 

välja igen. Frågan är om Maya var det bästa modellerings verktyg för uppgiften. Ett CAD program 

kanske skulle passa bättre att i detta projekt då vi ville arbeta med exakta mått. Hade jag gjort om 

projektet hade jag lagt ner en dag på att titta på vad Autodesk CAD hade att erbjuda men jag vågade 

inte riskera att slösa bord den tiden. Jag och Samuel tycker dock att vi nådde den noggrannhet, och 

grafiska standard som krävdes för applikationens syfte. Om man tänker på det kanske det bidrar till 

ett det ser mer realistiskt ut. De gånger jag egentligen kände mig tveksam var då modellerna kändes 

för statiska. Jag tror att ett helt dynamiskt system hade varit det optimala och blivit mer 

framtidsäkert. Med det menar jag att huset skulle ha byggt upp med exakt de byggstenar som 

existerar i de riktiga byggnaderna. Lägger man nivån så pass högt skulle man komma mycket närmare 

en färdig ritning och göra det lättare för cad modul att tolka applikationen. Kanske skulle 

applikationen kunna vara Cad ritningen. Risken då hade kanske blivit mycket arbete hade lastats över 

på programmerarens sida. Vilket fallet var redan var med många statiska modeller. 

Syftet med mitt arbete har för mig större än en 3D-applikation. I En skolmiljö kan man bara förbereda 

sig för arbetslivet till en viss gräns. Innanför skolans väggar är det tydliga uppgifter och direktiv, 

medans utanför, kan saker och tig kan uppfattas som mer diffusa. Med detta arbete har jag lämna 

skolans omgivning och lärt mig hur mina kunskaper kan appliceras ute på företag. Att kunna tolka 

företagets eller kundens behov och omvandla det till arbete. Jag har skaffat mig erfarenheter inför 

min framtida yrkesroll och blivit mer redo för arbetslivet! 

4.2.4 Texturer 

Då texturerna var hämtade från fotografier på verkliga föremål innehöll de enormt mycket detaljer, 

kanske för mycket detaljer.  Effekten av det blev i slutändan var väldigt upplösta texturer krävdes för 

att man skulle se vad de föreställde. Hade man målat själv eller använt bilder med kraftigare detaljer 

skulle man klarat sig med lägre upplösta texturer. Skulle företaget vilja dra ner på textur kvalitén är 

det möjligt men objekten skulle kännas för släta. Hade texturerna lagts upp på ett bättre sätt från 

början hade man kunnat optimera modellerna lite mer. På en del ställen idag finns det vertiser som 

bara är där för att texturen måste kapas där. 
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4.2.5 Framtiden. 

Jag tror dock att detta är början på en ny industri, iden är helt enkelt för bra för att inte fungera. Det 

kan dock krävas ett generationsskifte för att ge systemet vind under vingarna. Jag säger inte att 

byggindustrin är omodern men jag skulle nog vilja påstå att det ibland finns ett gap mellan många 

hantverkare och moderna datalösningar. Då jag först kom in hus Lundkvist Travaru träffade jag på 

både personer som var mycket kunniga inom IT men också personer som fortfarande mätte längder i 

tum och fot. Det är enbart spekulationer men kanske beror avsaknaden av 3d applikationer i 

byggbranschen på oförståelse och ovishet. Man vågar inte satsa på nya saker när man inte vet vad 

det egentligen man köper för någonting. 

Om jag får gissa kommer de 3d applikationerna som finns idag tända till övriga företag i branschen. 

Jag har redan ett par företag som har hört av sig och vill utveckla liknande system enbart då de har 

sätt vår applikation. Efter att ha tacklats med en riktigt svår 3D. Det känns bra att få vara med i ett 

tidigt skede av vara en del av den utveckling som kommer att ske de kommande åren
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