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Sammanfattning 
Examensarbetet handlar om att med hjälp av de kunskaper jag har skaffat mig under utbildningen till 

byggnadsingenjör visualisera hur en ombyggnad av ett befintligt hus kan komma att se ut. Den 

aktuella byggnaden utnyttjas idag till butiker på bottenplanet och kontor på andra våningen. I och 

med ombyggnaden kommer hela fastigheten bli en handelsgalleria. 

Min uppdragsgivare är Sonark Arkitektkontor AB som i sin tur arbetar på uppdrag av 

fastighetsföretaget Klövern AB. Som utgångsmaterial har jag haft arkitekternas första idéskisser samt 

gamla relationsritningar på fastigheten. Arbetet har jag utfört i programmen 3D Studio Max och 

Adobe Photoshop. 

Mitt arbete har utmynnat i exteriöra stillbilder och en kort filmsekvens inifrån byggnaden. Detta är 

material som beställaren och konsultföretaget har använt först för att övertyga sig själva att det är 

så här de vill utforma byggnaden, men i senare skeden har presentationsmaterialet visats för 

kommunen vid bygglovfrågor och i sista skedet har bilderna även använts för att sälja in lokalerna till 

nya hyresgäster. 

Abstract 
The examination work is about using the knowledge I have gained during my education as a 

construction engineer, to visualize how a modification of an existing house could look like. The 

present building is used for stores on the first floor and offices on the second floor. With the 

rebuilding the entire building will become a shopping mall. 

My client is Sonark Arkitektkontor AB, which in it's turn works on behalf of property company 

Klövern AB. As starting material I have had the architects first concept sketches and old drawings of 

the building. I have performed the work in 3D Studio Max and Adobe Photoshop. 

My work has concluded in exterior still photos and a short movie clip from the inside of the building. 

This material, the orderer and consulting firm has been using to convince themselves that this is how 

they want to design the building, but in later stages, the presentation material is demonstrated for 

the municipality at the department of building permit issues and at the last stage pictures has also 

been used to sell the real estate to new roomers. 
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1  Inledning 

1.1 Bakgrund 
På Tanneforsgatan i centrala Linköping förvaltar Klövern AB en fastighet som idag nyttjas till handel 

och kontorsverksamhet (se figur 1 och 2). Klöverns alternativ då befintlig hyresgäst flyttar ut är att 

antingen renovera huset för vidare kontorsverksamhet eller att renovera för detaljhandel.  

Fastighetens centrala läge gör det ekonomiskt fördelaktigt att utöka detaljhandeln till att innefatta 

även plan 2. Generellt är kvadratmeterpriset högre för butiksyta än för kontor.  Tanken är att dagens 

tegelfasad som vetter mot Tanneforsgatan ska bytas mot en glasfasad och att en ny entré till den 

blivande butiksgallerian byggs mitt på fasaden. En glasad fasad öppnar upp gatan och gör den mer 

inbjudande plus att annonsläget blir mycket bra. På grund av dessa fördelar har Klövern valt att 

bygga om huset till en butiksgalleria. Min uppgift blir att visualisera hur gallerian kommer se ut. 

 
Figur 1. Befintligt utseende. Kontorshuset till vänster i bild ska byggas om till butiksgalleria 

 
Figur 2. Karta över Linköping. Den gröna ytan markerar den aktuella byggnaden 
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1.2 Syfte 
Då byggvisualisering är en relativt ny företeelse så vill jag presentera vilka möjligheter som finns. 

Dels tänker jag göra bilder och filmer men jag vill även utveckla ett sätt att arbeta med visualisering 

på arkitektkontor. Jag vill ta reda på hur arkitekten och visualiseraren på bästa sätt kan samverka till 

ett bra resultat som inte bara är en snygg, säljande bild. Design och funktion ska gå hand i hand. 

Bilderna och filmerna jag gör kommer användas som presentationsmaterial från Sonarks sida då de 

söker bygglov för ombyggnaden och Klövern AB kommer använda materialet för att sälja in lokalerna 

till nya butikskedjor. I det här projektet hade Sonark sedan tidigare gjort skissbilder för att ge 

beställaren en vision om vilken potential huset hade. Beställaren ville ha mer fotorealistiska bilder på 

det färdiga resultatet eftersom det var en så pass stor ändring av den befintliga fasaden. Ett tegelhus 

ska förvandlas till ett glashus och de ville till en början bli övertygade om att idén håller. 

1.3 Mål 
Min grundmålsättning var att spela in en filmsekvens och lägga in det nya, 3D‐modellerade huset i 

filmen. Den idén lyckades jag inte med. I och med bakslaget ändrade jag fokus och bestämde mig för 

att göra stillbilder på fasaden där jag klipper in 3D‐modellen i verkliga fotografier. Ambitionen var att 

betraktaren ska få en känsla av realism. I mån av tid tänkte jag göra några interiörbilder och kanske 

en kort filmsekvens för att visa hur planlösningen kommer se ut och vilka färger och material som 

ska användas. Förhoppningen är att beställaren, fastighetsföretaget Klövern AB och 

konsultföretaget, Sonark Arkitektkontor AB ska kunna använda mitt arbete som 

presentationsmaterial. Med visualiseringen av butiksgallerian hoppas jag även väcka ett större 

intresse för hur visualisering kan användas i byggsektorn. 

1.4 Metod 
Byggvisualisering kan göras på olika sätt. För att visualisera en byggnad kan man till exempel 

upprätta ritningar, skissa eller måla akvarellbilder, manipulera foton eller bygga en 3D‐modell av det 

blivande huset.  

Jag har valt att skapa en 3D‐modell av det blivande huset . Arbetet är till största delen utfört i 3D 

Studio Max av den enkla anledningen att det är det programmet som Sonark såväl som Linköpings 

Universitet använder. Under visualiseringsdelen av byggnadsingenjörsutbildningen har jag lärt mig 

hantera programmet. Det finns en mängd andra 3D‐modelleringsprogram på marknaden men 

Autodesks 3D Studio Max är det ledande då det gäller just byggvisualisering. Vissa delar av arbetet 

har jag gjort i ADT, Autodesk Architectural Desktop samt Adobe Photoshop. 

Jag har arbetat med arkitekterna på Sonark och varit en naturlig del av projektgruppen. Jag har 

modellerat en 3D‐modell av huset som har arbetats om flera gånger och som tillslut resulterade i en 

utformning av huset som alla inblandade parter var nöjda med. 

Materialet som jag hade att utgå ifrån var relationsritningar i pappersformat samt handskisser på 

den tänkta utformningen.  

1.5 Avgränsningar 
Från början var tanken att arbetet skulle resultera i en film med det nya huset inklippt i filmen. När 

jag fick problem med 3D‐trackingen samtidigt som beställaren ville ha presentationsmaterialet några 

veckor tidigare än beräknat fick jag prioritera om.  Arbetet är därmed begränsat till exteriör 
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visualisering i form av stillbilder samt interiörvisualisering i form av några stillbilder samt en kort 

filmsekvens. 

1.6  Rapportens struktur 
I nästa kapitel, kapitel 2, förklaras begrepp rörande 3D‐modellering och visualisering som används i 

rapporten. Därefter, i kapitel 3, presenteras 3D Studio Max som är programmet jag har arbetat i. Det 

fjärde kapitlet är en presentation av Sonark Arkitektkontor AB där jag genomfört examensarbetet. 

Kapitel 5 är huvuddelen av rapporten, där går jag igenom mitt arbete från början till slut. Kapitlet 

börjar med ett stycke om informationsinhämtning, sedan beskrivs hur modelleringsarbetet har 

utförts. För att läsaren ska få en inblick i hur det kan se ut under arbetets gång har jag valt att visa 

många bilder med beskrivande bildtext.  Efter avsnittet med bilder förklaras hur man kan passa in en 

3D‐modell i ett fotografi samt hur ljussättning och rendering går till. Resultatet i form av 

visualiseringsbilder presenteras i Kapitel 6. Rapporten avslutas med en diskussion, bibliografi och en 

referenslista. 
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2  Begrepp 
För att underlätta för läsare som ej är bekanta med 3D‐modellering och visualisering följer här några 

begrepp som är bra att känna till (Boardman 2006). 

Extrude – Skapar en yta utifrån en linje.  

 
Figur 3, extrude 

Loft ‐ En volym skapas genom att svepa en tvådimensionell form längs en linje.  

 
Figur 4, loft 

Bevel  ‐ En volym skapas av en sluten linje. 

 
Figur 5, bevel 

Textur  ‐ En bildfil, till exempel ett fotografi som projiceras på en yta. 

Instance‐kopiering – När man kopierar ett objekt kan man göra det med instance‐kopiering. Det 

innebär att när man ändrar något i grundobjektet så ändras det kopierade objektet på samma vis. 

Mappning – Lägga textur på en yta. 

Sky‐lampa – En lampa som simulerar dagsljus och ger mjuka skuggor. 

Target Direct‐lampa – Simulerar det direkta solljuset och ger skarpa skuggor. 

Omni‐lampa – En lampa som sprider ljuset lika mycket åt alla håll.  

Rendering – En bild genereras. Ljus studsar runt i scenen och reflektioner och skuggor beräknas. 
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3  3D Studio Max 
3D Studio Max är ett 3‐dimensionellt vektorbaserat modellerings‐ och animationsprogram. 3D 

Studio Max ägs av Autodesk som är en av världens ledande produktutvecklare inom cad‐program för 

design och konstruktion. 3D Studio Max används till all typ av visualisering från produktvisualisering 

av mobiltelefoner till filmeffekter. I följande filmer har 3D Studio Max använts för att göra 

specialeffekter: Armageddon, Den siste samurajen, Ice Age och The Day After Tomorrow. Det finns 

fler 3D‐program på marknaden såsom Autodesk Maya, Cinema 4D, Lightwave, Google sketchup med 

flera men jag har valt att göra min visualisering av butiksgallerian i 3D Studio Max pågrund av att det 

är det program som jag har lärt mig under byggvisualiseringsutbildningen (TNBI81 Byggvisualisering, 

TNBI76 Visualiseringsprojekt).  

4  Sonark Arkitektkontor AB 
Sonark Arkitektkontor AB grundades 1984 av Agne Isacson, Lennart Jonsson och Per Larsson. De tre 

arbetade dess för innan på Melker Andersson Arkitekt‐ och Ingenjörsbyrå AB i Linköping. När ägarna 

till det familjeägda företaget flyttade till England och företaget lades ned valde trion att starta 

Sonark Arkitektkontor AB. 

Goda kontakter med entreprenörer gav ett flertal större uppdrag inledningsvis. Tillväxten i 

Linköpingsregionen ökade under den här tiden kraftigt i och med den expanderande 

datautvecklingen och Saabs framgång i flygindustrin. Det innebar att efterfrågan på kontor och 

bostäder ökade markant. Den första medarbetaren, Eva‐Carin Jagefeldt anställdes samma år som 

företaget startade. De första nio åren var kontoret beläget på Apotekaregatan men 1993 hade 

företaget växt till nio medarbetare och Sonark flyttade in i en större lokal på Klostergatan där 

verksamheten pågår även idag. 2001 gick Lennart i pension och Eva‐Carin gick in som ny delägare. 

Sonark Arkitektkontor AB är idag ett av Linköpings ledande arkitektkontor med spjutspetskompetens 

inom byggvisualisering och byggprojektering. De flesta projekten är koncentrerade till Linköpings 

kommun. På Sonark arbetar man i dag till övervägande del med hus‐ och inredningsprojektering. 

Företaget har för närvarande tio medarbetare där rollfördelningen inom företaget är fem stycken 

arkitekter och fem byggnadsingenjörer. (www.sonark.se) 
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5  Arbetsgång 

5.1 Presentation av projektet 
Sonark Arkitektkontor AB har fått i uppdrag av fastighetsbolaget Klövern att rita om ett kontorshus i 

centrala Linköping till en butiksgalleria. Anledningen är att hyresgästerna i kontoren flyttar ut samt 

att byggnaden ligger i promenadstråket mellan Stora Torget och Trädgårdstorget. Det är ett mycket 

attraktivt butiksläge med utomordentligt annonsläge. Visionen är att huset ska ha en glasad fasad 

som öppnar upp gatumiljön och gör den mer inbjudande. Ombyggnaden omfattar ett våningsplan på 

omkring 1500 kvm samt fasaden mot Tanneforsgatan. Projektbenämningen är Kvarteret Domaren. 

5.2 Informationsinhämtning 
Projektet startade med att jag besökte Sonark och hade ett startmöte då vi diskuterade upplägget på 

projektet. Per Larsson och Hanna Rangsjö presenterade de handskisser de hade gjort och jag fick ta 

del av de något otydliga relationshandlingarna på byggnaden (se figur 6, och 7). För att få omedelbar 

feedback och att vara en del av designteamet för Kv. Domaren kom vi överrens om att jag skulle sitta 

på Sonarks kontor i Linköping.  

 

 
Figur 6, skisser gjorda av Sonark Arkitektkontor AB 
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Figur 7, otydligt underlag i form av relationsritning.  

För att sätta mig in i arbetet började jag med att samla in information genom att besöka platsen och 

studera skisserna och relationshandlingarna. Vid platsbesöket tog jag en mängd fotografier både på 

huset som ska byggas om men även på miljön och husen runt i kring (se figur 8). Extra stor vikt lade 

jag på att fotografera huset som ligger rakt över gatan då detta kommer speglas i den kommande 

glasfasaden. För att kunna bygga en så bra 3D‐modell som möjligt så tog jag mått på plats med en 

lasermätare.  

 
Figur 8, vy mot Stora torget respektive från Stora torget. Tegelfasaden ska bytas mot glas. 

5.3 Filmning 
Eftersom min första plan var att jag skulle göra en film där det nya huset var inlagt i så började jag 

jobba intensivt med att filma gatan och huset (se figur 9). För bästa resultat valde jag att filma mitt i 

natten då det var folktomt på gatan. Eftersom jag gjorde detta mitt i sommaren så var det ändå ljust 

på natten. Jag åkte med bil på gatan och filmade sittandes på biltaket. För att kunna lägga in 

modellen som man bygger i 3D Studio Max i filmen så måste man först köra 3D‐tracking på filmen. 

Det gör man i ett 3D‐trackingprogram, till exempel Boujou. När man kör 3D‐tracking på en film så 

letar trackingprogrammet efter tydliga punkter som återkommer i många bildrutor, helst hela 

filmen. Exempel på tydliga punkter är hörn på hus eller skarvar där olika material möts. 

Trackingprogrammet låser fast vid punkterna och räknar ut hur de förhåller sig till varandra. När 3D‐

trackingen är färdig genereras ett 3‐dimensionellt punktmoln. Genom att placera in huset i 

punktmolnet och sedan rendera med filmen som bakgrund så får man ett resultat där det ser ut som 

om det modellerade huset redan står på plats. Min 3D‐tracking misslyckades tyvärr. Anledningarna 

tror jag var flera. Upplösningen på filmen var för dålig och filmen blev suddig. Dessutom hamnade 

jag för tätt inpå huset när jag filmade så endast en liten del av byggnaden syntes åt gången. På grund 

av ovanstående anledningar klarade inte Boujou att hitta tillräckligt många punkter.  3D‐geometrin 

blev därför inte tillräckligt exakt. Eftersom det blev knappt med tid när filmidén inte fungerade fick 

jag övergå till stillbildsvisning. 
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Figur 9, stillbild ur film. Vy mot Stora torget 

5.4 Modellering 
Eftersom den ursprungliga tanken var att jag skulle tracka in huset i en film så var jag extremt 

noggrann med mått när jag modellerade. Till en början ritade jag en plan av huset i ADT (se figur 10). 

ADT är avsett för att rita hus i och har en väldigt bra noggrannhet jämfört med 3D Studio Max. När 

jag hade ritat stommen på huset så lyfte jag över modellen till 3D Studio Max och jobbade vidare. 

 
Figur 10, modell av innerväggar och pelare i ADT 

När jag började arbeta med projektet trodde jag att det var bestämt hur huset skulle se ut och att jag 

snabbt skulle kunna bygga upp modellen. Modelleringsarbetet tog dock väldigt lång tid eftersom 

projektet befann sig i ett tidigt skede och nya idéer hela tiden dök upp. Under arbetets gång insåg 

jag vikten av att bygga modeller som är flexibla, det vill säga modeller som det går snabbt att ändra i. 

I ett byggprojekt svänger det fram och tillbaka många gånger innan alla parter är nöjda. Det 

intressanta var att jag faktiskt blev en del i hela projekteringsprocessen och inte bara någon som 

skulle visualisera arkitektens idéer.  

Eftersom byggnaden ska ha en glasfasad krävs det att någonting speglas i fasaden samt att det finns 

något innanför glaset så huset inte ser helt tomt ut. För att få korrekta speglingar ritade jag en linje 

som följde grannhusets fasadlinje (se figur 11). Linjen extruderade jag upp till rätt höjd (se figur 12) 
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och mappade på två bilder, speglingsbilden och ”mask‐bilden”. Speglingsbilden är skapad ifrån en 

mängd fotografier, närmare bestämt 15 st som är sammanlagda till en stor i Adobe Photoshop. 

Fotografiet lade jag i diffusekanalen och den svartvita så kallade ”mask‐bilden” lade jag i 

opacitykanalen (se figur 13). Det som är svart i ”mask‐bilden” syns inte i renderingen (se figur 14). 

Figur 15 visar hur gatumiljön ser ut. Huset till höger i bild är det nya huset som vi utformar och det 

till vänster är grannhuset som ska speglas i glasfasaden. 

 
Figur 12. Extruderad linje 

 

     
Figur 13. Material av spegelbild samt ”mask‐bild”                      Figur 14. Materialet mappat på den extruderade linjen 

 
Figur 15. Bild ur arbetsmodellen. Det nya huset är till höger i bild  

 

Figur 11. Konturlinje av grannhuset 
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Inne i huset modellerades väggar enligt arkitektens skisser och jag ritade även en rulltrappa. I 3D 

Studio Max finns det färdiga trappor man kan använda (se figur 16) men för att få mer realism i 

modellen valde jag att modellera en egen rulltrappa efter ritningar från tillverkaren KONE.  Jobbet 

med rulltrappan var väldigt pilligt och tidskrävande.  

 
Figur 16. Standardtrappa 

För att enkelt kontrollera alla linjer så valde jag att modellera rulltrappan i en egen fil som jag sedan 

plockade in i modellen. Jag började med att rita upp rulltrappan i sidovy (se figur 17) Därefter gjorde 

jag handledarna med kommandot ”loft” Jag använde en ellips som jag svepte längs med 

handledarens konturlinje (se figur 18). Därefter gjorde jag sidoglasen med kommandot ”bevel” (se 

figur 19). När ett sidoglas och en handledare var färdigmodellerade instance‐kopierade jag de till den 

andra sidan av rulltrappan (se figur 20). Instance‐kopiering är bra för när jag ändrar i grundobjektet 

så ändras kopian på samma vis. För att bygga trappstegen skapade jag först en box. Boxen låste jag 

fast vid trappans centrumlinje med en ”position controller” (se figur 21). När objekt låses fast med 

”position controller”, i det här fallet linjen så går det endast att flytta trappstegen längs med linjen. 

När jag kopierade ut de övriga trappstegen använde jag ”array”‐funktionen som gör att man kan 

kopiera ett objekt ett bestämt antal gånger och ange hur mycket varje kopia ska flyttas i x, y och z‐ 

led jämfört med föregående kopia. Figur 22 visar rulltrappan med alla trappsteg. När rulltrappan var 

klar satte jag material på alla delarna och kopierade rulltrappan så att det finns en som går uppåt 

och en som går neråt. För att förbereda för eventuella flygningar genom huset animerade jag 

rulltrappan. Figur 23 visar en enkel rendering av den färdiga rulltrappan. I figur 24 är rulltrappan 

placerad i modellfilen. Observera att figur 17 till 22 och figur 24 är arbetsbilder och inga renderingar. 

 
Figur 17. Rulltrappans kontur 
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Figur 18. Handledarna skapas med loftkommandot                   Figur 19. Glassidorna skapas med bevel 

       
Figur 20. Rulltrappans sidor är klara           Figur 21. Trappstegen modellerades och fästes i trappan 

             
Figur 22. Alla trappsteg på plats                     Figur 23. Enkel rendering av den färdiga rulltrappan 
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Figur 24. Rulltrapporna i modellen 

I övrigt modellerades alla innerväggar, bänkar och lampor inne i huset. Inne i butikerna ställdes plan 

upp som jag mappade med bilder av kläder som jag tagit i klädbutiker. Nedan följer ett antal bilder 

som visar hur modellen har växt fram under arbetets gång (se figur 25‐44 med textkommentarer) . 

    
Figur 25. En enkel modell utan material             Figur 26. Material på pelare och glaspartier 

    
Figur 27. Renderad bild i ett tidigt skede             Figur 28. Test att klippa in renderingen i ett fotografi 
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Figur 29. Test av ljussättning. Logotyper inlagda                Figur 30. Rendering inlagd i fotografi 

        
Figur 31. Rendering med rätt spegling i glaset                         Figur 32. Rendering med rätt spegling i glaset 

      
Figur 33. Rendering inlagd i fotogtrafi                                             Figur 34. Blivande huvudentré 
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Figur 35. Övervåningen med golvmaterial                                      Figur 36. Glasräcken och väggar  

      
Figur 37. Testrendering. Butiken ser tom ut                             Figur 38. Testrendering 

    
Figur 39. Huvudentrén utifrån                                                         Figur 40. Övervåningen                

     
Figur 41. Samma vy som figur 40 men med bättre ljus          Figur 42. Butikerna fylls med kläder 
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Figur 43. Bänkarna har bytts ut                                                    Figur 44. Butikerna fyllda med skyltdockor och kläder 

Under arbetets gång presenterade jag kontinuerligt mina framsteg och fick önskemål om detaljer i 

modellen som skulle ändras. Ett önskemål var att bilderna skulle vara mera levande. När jag lade in 

människor i bilderna blev det bättre. Människorna lade jag till på samma vis som jag gjorde den 

speglande grannfasaden. Det vill säga, jag använde mig av en svartvit bild som avgör vad som ska 

synas i renderingen och ett fotografi. Människor som rör sig i förgrunden i bilderna lade jag till i 

Adobe Photoshop. 

5.5 Camera Match 
När modellen var färdigmodellerad ville jag passa in den i sin verkliga miljö, dels för att slippa 
modellera omgivningen men mest för att få ett mer realistiskt resultat på hur det kommer se ut efter 
ombyggnaden. Camera Match är en funktion i 3D Studio Max för att passa in byggnader i fotografier. 
Till att börja med öppnar man fotografiet som man vill använda i bakgrunden (se figur 45). 

   
Figur 45. Fotografiet som jag vill passa in modellen i ligger i bakgrunden 

Genom att placera ut referenspunkter i modellen (så kallade campoints) och sedan för en punkt i 

taget definiera var samma punkt är i bakomvarande bild passas modellen in i fotot (se figur 46 och 

47). När man gör camera‐matchning måste man tänka på att punkterna man använder måste vara 

spridda i en 3D‐rymd och de måste vara fler än sex stycken för att resultatet ska bli bra.  
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Figur 46. Campoints är utplacerade i modellen vid de röda cirklarna. När man definierar var motsvarande punkt är i fotot 
räknar 3D Studio Max ut var kameran ska placeras i modellen och resultatet blir som figur 47 visar 

 
Figur 47. Modellen inpassad. Nu är det bara att rendera bilder som ger resultat enligt figur 52 – 56  
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5.6 Ljussättning och rendering 
Bland det svåraste med visualisering är att ljussätta och rendera modellen.  I 3D Studio Max finns det 

två renderingsmotorer inbyggda och jag har valt att använda den lite mer avancerade vid mina 

renderingar. Renderingsmotorn jag har använt heter Mental Ray. Som ljussättning har jag använt 

olika lampor för interiör och exteriörscener. I interiörscenerna har jag använt omni‐lampor och för 

exteriörscenerna har jag använt en skylampa och en target direct‐lampa. Renderingstiden är lång så 

därför har jag nöjt mig med att rendera stillbilder samt en kortare filmsekvens och en panorama‐vy. I 

en film visas 25 bilder per sekund vilket innebär att en film på 30 sekunder innehåller 750 bilder. Om 

varje bild tar 5min att rendera betyder det att det tar 5 x 750 / 60 = 62,5 timmar. Alternativet till film 

är att rendera en panorama‐vy. Det innebär att sex bilder renderas, framåt, bakåt, höger, vänster, 

upp och ner. Bilderna sammanfogas till en bild och kan visas med en mediaspelare. Betraktaren kan 

då själv styra åt vilket håll den vill titta. 

5.7 Efterbearbetning  
När bilderna är renderade i 3D Studio Max återstår att göra finjusteringar i Adobe Photoshop. Det 
man kan ändra är färgbalans, intensitet/kontrast eller så kan man lägga på människor i förgrunden 
(se figur 48 och 49) 
 

     
Figur 48, renderad bild från 3D Studio Max             Figur 49, efterarbete är utfört i Adobe Photoshop 
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6  Resultat 
Arbetet resulterade i exteriöra stillbilder på fasad och entréparti, interiöra stillbilder samt en 

filmsekvens och en panoramarendering. Mina bilder har använts till presentation för såväl kommun 

som tilltänkta hyresgäster.  Nedan presenteras hur fastigheten såg ut före ombyggnad, mina 

visualiseringar och sist hur ombyggnaden blev (se figur 50 – 67). Figurtexterna förklarar vad bilderna 

föreställer. Figur 57–60 visar olika förslag på utformning av en eventuell skylt för gallerian. Inget av 

förslagen användes eftersom Gina Tricot hyr hela butiksytan. 

      
Figur 50, före ombyggnad mot Stora torget                  Figur 51, före ombyggnad från Stora torget 

  

 
Figur 52. Fotomontage av ny galleria, utkast 1 mot Stora torget 
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Figur 53. Fotomontage av ny galleria, utkast 1 från Stora torget 

 

 
Figur 54. Fotomontage av ny galleria, utkast 1 
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Figur 55. Fotomontage av ny galleria, slutligt förslag  

 

 
Figur 56. Fotomontage av ny galleria, slutligt förslag från Stora torget 
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Figur 57. Galleriaentré med skyltförslag 1 

 

       
Figur 58. Skyltförslag 2                 Figur 59. Skyltförslag 3                 Figur 60. Skyltförslag 4 
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Figur 61. Interiörbild, första utkastet 

 
Figur 62. Interiörbild med utsikt mot fastigheten rakt över gatan samt Stora torget och Filbytergallerian 
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Figur 63. Bearbetning av figur 62. En ny vägg har tillkommit 

 
Figur 64. Stillbild ur den renderade filmsekvensen på plan 2 
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Figur 65. Utseende efter ombyggnad                    Figur 66. Utseende efter ombyggnad från Stora torget 

 
Figur 67. Utseende efter ombyggnad, Linköpings Domkyrka i fonden 
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7  Diskussion  
Under arbetets gång har jag märkt att 3D‐visualisering är väldigt användbart i byggprojektering. Jag 

anser att visualisering bör vara en naturlig del i ett byggprojekts alla skeden från idéstadiet till dess 

att huset står färdigt för försäljning. Visualiseringen av Kvarteret Domaren har varit till hjälp för 

arkitekterna, som har fått se hur deras idéer kan utformas i praktiken. I ett tidigt skede kan man 

skissa i datorn och prova olika utformningar på byggnaden. När det sedan är bestämt hur ett hus ska 

se ut kan man lägga material på modellen, ljussätta och rendera ut bilder som kan användas i 

marknadsföringssyfte. 

När man startar ett visualiseringsprojekt gör man klokt i att sätta sig ner och fundera igenom vad det 

är man vill visa med visualiseringen. Ibland är det mest effektfullt att göra enkla avskalade volymer 

medan andra gånger är det fotorealistiska bilder som bör eftersträvas. Som jag ser det så är 

byggvisualisering i sin linda och kommer de närmsta åren utvecklas enormt mycket. Jag tänker att 

byggvisualisering grovt kan delas in i två grupper, utvecklingsvisualisering och 

presentationsvisualisering. I den första gruppen handlar det till stor del om att prova hur olika 

volymer förhåller sig till varandra. I utvecklingsvisualiseringen är det inte alltid så viktigt med 

avancerad ljussättning, det är ofta en fördel om modellen är enkel och öppnar upp betraktarens 

sinne. När en bild innehåller mycket detaljer kan det ta fokus från det som är det viktiga, det som är 

en vision kan lätt uppfattas som att allt är färdigprojekterat. Det intressanta för arkitekterna är ofta 

att se hur en ny huskropp smälter in i den befintliga stadsmiljön eller att se hur ett nytt hus påverkar 

skuggförhållandena. I den andra gruppen som jag kallar presentationsvisualisering försöker man ofta 

eftersträva fotorealistiska bilder som främst används för att sälja ett objekt.  Jag har tre års 

erfarenhet av byggvisualisering och anser att den mest användbara visualiseringen på ett 

arkitektkontor är utvecklingsvisualisering. De flesta projekten startar ofta med 

utvecklingsvisualisering och enkla volymstudier men glider över till presentationsvisualisering när 

projektet närmar sig slutet.  

Det är viktigt att tidigt i projektet föra en dialog med arkitekten om vad som ska visualiseras och på 

vilket sätt. Det kanske inte är nödvändigt att modellera en hel byggnad. Istället kan man begränsa 

arbetet genom att välja ut några intressanta vyer och koncentrera sig på att modellera det som syns 

i den aktuella vyn. Förutom att begränsa sitt arbete kan det även vara smart att bygga flexibla 3D‐

modeller. Det vill säga 3D‐modeller som är lätta att ändra i. Till en början bör modellen vara enkel 

och inte innehålla så mycket detaljer. Under projektets gång bygger man sedan på modellen mer och 

mer och i slutskedet har man en modell som kan användas för att generera presentationsbilder. Om 

man börjar från fel håll och modellerar detaljerat tar det onödigt lång tid att rendera bilder. 

Dessutom blir det väldigt tidskrävande och kostsamt att justera modellen på grund av de ändringar 

som dyker upp under projekteringen. Exempel på flexibel modellering är att använda sig av 

kommandot ”loft” som beskrivs tidigare i rapporten. När en tvådimensionell form sveps längs med 

en linje bildas en 3D‐volym. Genom att ändra på den tvådimensionella formen så ändras 3D‐

volymen. Loftkommandot kan med fördel användas då en bar‐ eller receptionsdisk modelleras. Den 

tvådimensionella formen beskriver diskens tvärsnitt medan linjen som formen sveps utmed avgör 

hur lång disken ska bli. Ytterligare exempel på flexibla lösningar är att Instance‐kopiera exempelvis 

pelare i en byggnad. När det blir en ändring i pelarnas utformning görs ändringen enbart på en 

pelare och övriga pelare i modellen uppdateras automatiskt. 
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Oftast används stillbilder eller filmer för att presentera ett byggprojekt. En tanke jag har är att det 

kan vara smartare att rendera panoramabilder. I en panoramabild kan betraktaren själv snurra runt i 

bilden, ta den tid man behöver, och titta på det man själv tycker är viktigt. Det sparar mycket tid att 

rendera panoramabilder istället för filmer. En film innehåller som bekant 25 bildrutor per sekund 

och en panoramabild innehåller endast sex bilder. På ett arkitektkontor anser jag att man har större 

nytta av panoramabilder än filmer. Det kan hända att någon detalj har blivit fel och måste ändras 

innan materialet presenteras. Låt säga att det tar fem minuter att rendera varje bild och i en film på 

30 sekunder behövs det 30 x 25 = 750 bilder. 5 minuter per bild och 750 bilder tar med andra ord 62 

timmar och 30 minuter att rendera. Jämför det med en panoramabild som tar 5 x 6 = 30 minuter. 

I arbetet med Kvarteret Domaren har jag varit extremt noggrann med modelleringsarbetet. Så här i 

efterhand har det visat sig att jag gjort mycket arbete helt i onödan. Jag uppskattar tidsåtgången för 

modelleringsarbetet till omkring tre veckor i ett första skedet. När jag trodde att modellen var färdig 

dök det upp så mycket ändringar att det tog ungefär två veckor till innan modellen var klar. Till de 

fem modelleringsveckorna tillkommer det ett flertal veckor där jag har experimenterat med 

ljussättning, rendering, camermatchning och kameraflygningar. Allt som allt har jag lagt ner omkring 

20 veckor på mitt arbete. För att uppnå samma resultat nu när jag har jobbat i tre år skulle jag tippa 

att jag skulle behöva drygt en vecka på mig. 

Då jag påbörjade examensarbetet så var byggvisualisering för mig när man modellerar och renderar 

bilder med 3D‐modelleringsprogram som 3D Studio Max. Efter att jag slutfört arbetet och dessutom 

har erfarenhet av byggvisualisering tänker jag att jag kunde ha utfört arbetet i Adobe Photoshop. 

Det är ett mycket effektivt och användbart verktyg för att göra fotomontage. Jag hade önskat att det 

funnits kurser i Photoshop på byggvisualisringsutbildningen på Linköpings Universitet. Nu har jag lärt 

mig programmet på egen hand.  

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det har varit ett lärorikt arbete och att de bilder jag tagit 

fram på Kvarteret Domaren uppfyllde sitt syfte. Det vill säga de användes vid bygglovansökan för 

ombyggnaden samt för att sälja in lokalerna till en ny hyresgäst. Jag hoppades väcka ett större 

intresse för byggvisualisering och det har jag lyckats med. På Sonark Arkitektkontor används nu 

visualisering i de flesta projekten. Arkitekterna är duktiga på att sälja in visualisering och ser vilken 

nytta det gör. 
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