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Förord 
Detta examensarbete på 20 poäng för civilingenjörsprogrammet 
Samhällsbyggnadsteknik 180 poäng gjordes i samarbete med Dynagraph AB i 
Göteborg. Företaget ville göra en undersökning i vilka olika funktioner som 
användare av 3D-visualiseringsprogram tycker är viktiga för deras verksamhet. 
Resultatet kan sedan användas i försäljningssyfte och i kursverksamhet. Därför 
insamlades användares olika prioriteringar angående funktioner i 3D-landskaps 
modelleringsprogram och sedan utarbetades en metod att utvärdera olika 3D-
visualiseringsprogram. Jag vill tacka Dynagraph för vägledning under 
examensjobbet och Kim som alltid har stöttat mig. 
 
Falun 2005-06-23 
Daniel Mattsson 
 



   

 

Abstract 
This Master of Science thesis was made in cooperation with Dynagraph AB. 
Dynagraph is mainly working with building virtual reality models to visualize 
different road and rail projects. The company also sells 3D-modeling software. 
Dynagraph recently started to resell Visual Nature Studio from 3DNature and 
wanted to know something about the user’s priorities regarding the different 
functionalities in 3D-modeling software.  The aim with the project was to 
produce a method to compare different 3D-modeling software and to gather 
information about how the different users prioritise the functionality in the 3D-
modelling software. The method I used was to interview different users via 
phone and send out a form that the users indicated their priorities on. I 
interviewed about 40 users and received a filled out form from 17 users. I also 
developed a method to compare different 3D-modelling software. The results 
of the research show that there are distinct trends of functionality among the 
different users. In general the spectrum of the projects that the software user is 
working with decides what functionality the user endeavour.   
 
 
 
 



   

 

Sammanfattning 
Dynagraph AB i Göteborg är ett företag som håller på med 3D och virtual 
reality. Största delen av verksamheten går till 3D-modellbyggande, en mindre 
del går åt försäljning av 3D-programvaror.  
 
Företaget ville ta fram information om vilka funktioner som användare av 3D-
visualiseringsprogram tycker är viktiga för deras verksamhet och även ta fram 
en metod att utvärdera olika 3D-visualiseringsprogram mot varandra. 
 
Resultatet av denna undersökning skulle vara Dynagraph till nytta i form av 
bakgrundsinformation vid seminarier och försäljning av programvara. Metoden 
för betygsättning av program kan även användas generellt av 
programvaruleverantörer för att väga program mot varandra. 
 
Tillvägagångssättet går ut på att ta reda på vad användarna vill ha för 
funktioner i ett 3D-modelleringsprogram och sedan sammanställa detta 
statistiskt för att få ett underlag till en metod att utvärdera 3D-
modelleringsprogram mot varandra. Jag valde att intervjua ett 40-tal användare 
av 3D-modelleringsprogram. Det gjordes i form av muntlig intervju och ett 
formulär som användarna fyllt i.  
 
Resultatet visar att det finns vissa trender i funktionalitet bland användarna, 
generellt kan man säga att det till stor del beror på vilken typ av projekt 
användaren arbetar med. Utvärderingsmetodens kvalitet beror till stor del hur 
man formulerar frågeformuläret. 
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1. Introduktion 

1.1 Problemställning 
Dynagraph är i fasen att börja importera och sälja en ny programvara av typen 
terränggenereringsprogram. Innan Dynagraph gör detta vill man få en 
överskådlig blick över hur användare prioriterar olika funktioner i 3D-
terränggenereringsprogram. Man vill också kunna se hur Visual Nature Studio 
(VNS) förhåller sig till andra program i samma genre.  

1.2 Bakgrund  
Dynagraph är ett företag med säte i Göteborg som jobbar med att ta fram 3D-
visualiseringar över främst väg och järnvägsbyggen. Visualiseringarna används 
av beställaren som presentationsmaterial externt mot allmänheten men även 
internt inom projekt som ett steg av projekteringen.  
 
I företagets produktion av 3D-visualiseringar används 3D-modellerings-
program och terränggenereringsprogram. Modelleringsprogrammen används 
för att rita upp 3D-objekt till exempel hus, broar och bilar. 
Terränggenereringsprogrammen används för att bygga landskap med hjälp av 
höjddata, flygfoto och 3D-objekt som importeras till detta program. Det är 
terränggenereringsprogrammen som detta examensjobb har koncentrerat sig 
runt.    
 
Dynagraph har blivit återförsäljare av ett program som heter Visual Nature 
Studio från 3D Nature. För att öka försäljningen av detta program ville 
Dynagraph ta fram ett underlag för försäljning och utbildning av 3D-
visualiseringsprogramvaror och samtidigt kunna ge kunden hänvisning om 
vilken programvara som skulle passa deras verksamhet.  
 

1.3 Syfte och Mål 
Syftet med examensarbetet är att undersöka användarnas prioriteringar av olika 
funktioner i 3D-terränggenereringsprogram och att sedan utarbeta en metod för 
jämförelse av de olika programmen. 
 
Arbetet ska resultera i en metod, som ska visa: 

•  Vilka funktioner eller vilka program som är aktuella för en viss 
användarkategori. 

•  Vilka användarkategorier som är aktuella för ett visst program. 
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1.4 Avgränsningar 
- De avgränsningar som görs i arbetet är att de 3D-visualiseringsprogram 

som ingår i undersökningen är inriktade på storskalig 3D-modellering, 
det vill säga från husstorlek och upp mot landskapsvisualisering. De 
användare som intervjuas begränsas till Sverige. Jag kommer ej heller 
att ta hänsyn till priset på programvaran. Vidare har jag bara tagit 
hänsyn till om funktionerna finns eller inte, jag har inte tagit med hur 
lång tid en viss funktion tar att genomföra, eller hur stor erfarenhet 
inom programmet som krävs för att genomföra en viss funktion. 
Metoden är tänkt som ett stöd till försäljning och utbildning av 3D-
visualiseringssprogram, inte som en absolut metod att jämföra 3D-
visualiseringssprogram. 

 

1.5 Förkortningar 
Förkortningar som används i rapporten är:  
2D = två dimensioner 
3D = tre dimensioner 
 
Begrepp: 
3D-objekt = ett objekt som består av en tredimensionell geometri 
3D-scen = ett område i 3D rymden där man bygger sitt 3D-objekt 
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2. 3D-visualisering teori 
Detta teoriavsnitts syfte är att förklara en del av de funktioner som jag har 
använt längre fram i rapporten.  
 
3D-visualisering är egentligen en 2D-representation av en 3D-rymd, där datorn 
beräknar hur denna 3D-rymd skall representeras på en 2D-skärm. Man kan 
jämställa det med att videofilma ett rum som naturligtvis är i tre dimensioner, 
när man sedan tittar på filmen så ser man hur detta 3D-rum presenteras på en 
två dimensionell TV-skärm. Samma sak gäller i datorernas värld men där finns 
bara 3D-rummet i datorn minne, det är en konstgjord värld. Det mesta som 
byggs upp i en 3D rymd består av polygoner, alltså linjer med startpunkt och 
slutpunkt som tillsammans bildar en yta. Dessa linjer och punkter måste 
representeras av ett 3D koordinatsystem, alltså varje punkt representeras i höjd, 
djup och sidled de har X, Y och Z koordinater och information om vilken linje 
som börjar och slutar på vilken punkt. Ju fler polygoner en modell har ju mer 
beräkningar måste datorn göra för att presentera 3D modellen i 2D, därför 
försöker man hålla ned polygonantalet för att få en snabb modell. Se bild 1 och 
2 nedan. (Peterson, 1999) 

Bild 1, vy av Åre i 3D. 
 

Bild 2. Åre i 3D, här ser man hur höjddata har blivit polygoner. 
 
 



   

6 

Med en snabb modell menas hur snabbt vyn kan uppdateras, man pratar om 
modellens framerate. Normalt vill man ha en framerate på minst 25 bilder per 
sekund annars upplevs resultatet hackigt. Hur snabb framerate en modell har 
beror på många faktorer till exempel; polygontäthet, texturupplösning och 
ljussättning. En annan avgörande faktor för frameraten är processorn och 
grafikkortet i datorn. Minskar man antalet polygoner får man en kantigare form 
på objektet, minskar man texturens upplösning får man en suddigare bild, så 
det är en avvägning mellan hur verkligt det ser ut och hur snabbt man kan 
uppdatera vyn. (Peterson, 1999) 
 
Man skiljer på 3D-modelleringsprogram och 3D-terränggenereringsprogram, 
där det senare är de typer av program jag har använt i detta examensjobb. I 
terränggenereringsprogram bygger man upp till exempel ett landskap med 
hjälp av indata. Indata kan vara höjdinformation, flygfoto, olika GIS-skikt, 3D-
objekt med mera. Man tillverkar inga data utan man samlar helt enkelt in data 
från olika format och genererar en terrängmodell över ett område. I 3D-
modelleringsprogrammet så ritar man upp 3D-objekt som man sedan kan 
importera till ett terränggenereringsprogram. (Dynagraph, 2004) 
 

2.1 Ljussättning 
För att kunna se någonting i 3D-scenen så måste man ha en ljuskälla. 
Ljuskällan kan antingen vara nära objekten som skall belysas eller långt borta, 
till exempel en lyktstolpe och solen. När man ljussätter scenen så kan man ha 
olika nivåer av verklighetsgrad.  Det enklaste och minst processorkrävande är 
varje polygons ytas vinkel från ljuskällan, ju större vinkel ju mörkare yta. 
Nästa nivå av verklighet är så kallad Ray-tracing, att ytan kan reflektera ljus ut 
mot åskådaren. Ytan reflekterar även andra objekt, till exempel en glasytas 
reflektion. Den sista och mest verklighetstrogna ljusberäkningen är Radiosity, 
med det menas att ytorna som träffas av ljuset också strålar ut ljus till sin 
omgivning och omgivningen lyses upp av denna reflekterande ljuskälla. 
Radiositymetoden kräver mycket beräkningar från processorn, vilket gör att det 
är tidskrävande att rendera bilderna. Det betyder att ändrar man positionen på 
ljuskällan så måste datorn beräkna om alla ytor så att de visas korrekt på 
skärmen. Detta utgör en begränsning i dagens datorer, vill man ha en 
verklighetstrogen 3D-modell så är det svårt att få den i realtid.( Watt, 1989) 
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2.2 Skuggning 
Skuggning av objekt mot till exempel marken höjer verklighetsnivån markant. 
Man skiljer på skuggning på ett objekt och skuggning av ett objekt. Med 
skuggning av ett objekt menas att ett objekt kastar en skugga på omgivande 
ytor och med skuggning på ett objekt menas att den sida av objektet som är 
riktad bort från ljuskällan blir mörkare. Det finns olika nivåer av hur avancerad 
skuggning man vill ha. Den enklaste nivån av skuggning är en enkel skugga 
från objektet till marknivå, här projiceras objektet på marken och det ritas ut en 
mörkare zon. Nästa nivå är att skuggan även projiceras på andra objekt som till 
exempel andra hus, träd och bilar.  
 
Skuggans kantstruktur beror på hur ljuskällan ser ut. Har man en 
punktbelysning så blir skuggans kanter väldigt skarpa, har man däremot en stor 
yta som en ljuskälla så får skuggan av objektet en halvskugga och en 
helskugga. Halvskuggan lyses upp av en del av ljuskällan men skuggas även av 
objektet, medan området utanför halvskuggan lyses upp av hela den 
ljusgivande ytan. Avståndet mellan ljuskällan och objektet har stor betydelse 
för hur skuggan ser ut eftersom skuggan projiceras på ytorna som omger 
objektet, är ljuskällan nära blir skuggorna stora till ytan, är ljuskällan långt 
borta blir skuggorna mindre till ytan. (Watt, 1989) 
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2.3 Texturer 
Texturer är bilder som är draperade på 3D-objektet. Även denna funktion är 
framtagen för att öka verklighetsgraden. Dessa texturer kan ha olika 
egenskaper som till exempel transparens och reflektion för att öka 
verklighetsgrad. (Peterson, 1999) 
 

2.4 Renderade Vyer 
Renderade vyer används ofta av arkitekter när man vill ha verklighetstrogna 
vyer av till exempel en byggnad. Man får en väldigt verklighetstrogen bild 
eftersom man kan ställa in mycket parametrar som datorn behöver mycket tid 
för att beräkna. Om man gör en 3D-scen så kan man till exempel ha olika 
upplösning på texturen som ytorna är draperade med, ju högre upplösning 
desto tyngre blir bilden att hantera. (Peterson, 1999) 
 
 

2.5 Animerad form 
Med animerad form menas att man antingen har fördefinierade vyer eller 
kamerapositioner, som skall renderas i en bestämd följd eller att man animerar 
ett objekts rörelse i 3D scenen eller både och. Detta kan göras på olika sätt, 
oftast så har man olika kameror i 3D scenen som man kan ändra position och 
riktning på och sedan sätter man en tidsaxel till detta så får man en animering. 
När man animerar en händelse använder man sig oftast av så kallade 
keyframes, det vill säga sparade kamerapositioner. Programmet interpolerar 
sedan kamerarörelsen mellan dessa keyframes. Om man inte använder 
keyframes får man manuellt specificera kamerans position och riktning vid 
varje tidpunkt. Fördelen med att animera en scen är att datorn i lugn och ro kan 
rendera bild efter bild för att sedan sätta ihop dessa till en animerad film. 
Filmen gör 3D-scenen mer levande om man jämför med en renderad vy. Denna 
metod används ofta av vägprojektörer och landskapsarkitekter för att visa ett 
större område från olika vyer. (Peterson, 1999) 

2.6 Virtual Reality (VR) 
Virtual reality är ett känt begrepp som kan översättas till virtuell verklighet 
eller konstgjord verklighet. Detta betyder att 3D modellen skall vara så nära 
verkligheten som möjligt i sitt beteende. Vilket innebär att datorn måste räkna 
om i realtid hur modellen ser ut ifrån den position kameran har. Det är detta 
som man behöver 3D-grafikkort till. Utan 3D-grafikkort blir det väldigt tungt 
för datorn att bearbeta all information som skall presenteras på skärmen. Det 
finns olika metoder att optimera hastigheten i dessa VR-modeller. En metod är 
LOD (Level Of Detail). LOD går ut på att man ställer in hur hög detaljnivå 
man vill ha i vilket zoomningsläge, alltså höjs detaljnivån ju närmare man 
kommer objektet i fråga. Detta gör att datorn har lättare bilder att processa på 
långt avstånd. En del programvaror använder RAM-minnet som utbytesfil när 
de beräknar i VR modellen. En ny metod är att låta en cachefil jobba mot 
hårddisken och på så sätt få större minneskapacitet och detta bidrar till VR-
modellens prestanda. VR-modellen är mycket användbar som visuellt stöd vid 
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olika presentationer av till exempel nya vägdragningar eller en ny stadsplan. 
(Dynagraph, 2004) 
 

2.7 3D-Objekt 
Ett 3D-objekt är ett objekt som består av en tredimensionell geometri. Broar, 
hus och andra strukturella geometrier är exempel på 3D-objekt. Dessa 3D-
objekt kan tillverkas i ett flertal olika modelleringsprogram och exporteras till 
ett flertal olika format. Exempel på program är Sketchup där man kan 
exportera i formaten .3ds, .vrml och .dwg, se bild 3 nedan. 3D-objektets ytor 
draperas med olika texturer eller material, dessa kan ha olika egenskaper från 
att ha olika upplösning till att vara transparenta som till exempel fönsterrutor. I 
en del program kan man få materialet att lysa som en fönsterruta eller lampa 
gör på natten. (Dynagraph, 2004) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bild 3. Ett 3D-objekt tillverkat i Sketchup 3.1 
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2.8 Byggandet av en 3D-landskapsmodell 
När man bygger en 3D-terrängmodell i ett program så behöver man först och 
främst höjddata över området man ska bygga. Höjddata kan variera i 
noggrannhet, upplösning, insamlingsmetod och format. Det vanligaste höjddata 
man använder är ett höjdgrid, ett raster där varje pixel har en höjdangivelse. 
När man tar in detta höjdgrid i ett terränggenereringsprogram så bildar varje 
pixel en nod och sedan polygonaliseras ytan så att varje nod är en slutpunkt och 
en startpunkt av en vektor. Se figur 2. Dessa vektorer bildar polygoner med 
mellanliggande yta. Höjddata kan ha olika täthet t.ex. 30m eller 50m raster, 
man kan även ha noggrannheter som 10 cm rutnät, denna noggrannhet uppnås 
med hjälp av laserscanning från helikopter. 
 
Man kan för det mesta integrera höjddata med olika noggrannhet i 3D-
modellen, så att man på samma geografiska område har olika noggrannheter på 
höjddata. Man vill helst ha hög noggrannhet nära det objekt man vill 
visualisera till exempel en vägdragning genom landskapet. När man sedan har 
höjddata klart så draperar man oftast detta med ett flygfoto, antingen i färg eller 
svartvit för att få en hög verklighetsnivå. Då har man en enkel 3D värld som 
man kan antingen flyga runt i eller vrida och se från olika vyer. Vill man ha 
ytterligare detaljer kan man lägga till 3D-objekt i 3D-scenen som hus, broar 
eller liknande. Dessa 3D-objekt bygger man i separata program för att sedan 
importera dessa till 3D-visualiseringsprogrammet på ett förhoppningsvis 
effektivt sätt. När man sedan importerat 3D-objekten kan man ytterligare 
förbättra verklighetsnivån med att lägga på vegetation i modellen. I en del 
program kan man lägga på atmosfär med moln, dis och få ett väldigt 
verklighetstroget intryck. (Dynagraph, 2004) 
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2.9 Framtiden 
Användare av 3D-visualisering menar att 3D är på fram mars inom flera olika 
områden. Man har stora framtidsvisioner om hur man kan använda 3D och VR. 
En faktor som gör att utvecklingen saktas ned i nuläget är kostnaden att 
framställa en VR-modell, programvarorna är väldigt dyra och det tar relativt 
mycket tid och resurser att framställa en VR-modell. För att det skall vara 
möjligt att tillverka en VR-modell så måste det vara ekonomiskt försvarbart 
vilket det ofta är i stora bygg- och anläggningsprojekt. Man sparar mycket 
pengar på att visualisera sina projekt i 3D, man effektiviserar 
kommunikationen med allmänheten och även internt inom projektet eftersom 
det blir lättare för alla att se den färdiga konstruktionen. Man kan mycket 
lättare driva igenom olika nybyggnadsförslag genom att kunna visa hur det 
kommer att se ut för allmänheten. Med datorernas utveckling kommer nog 3D-
visualiseringar av olika projekt att bli alltmer vanligt förekommande. 
(Dynagraph, 2004) 
 
Ett exempel på användandet av VR-modeller är Jönköpings kommun där man 
har tillverkat en VR-modell över de områden som påverkas av den nya 
stadsplanen så att allmänheten lättare kan se hur deras närmiljö kommer att 
förändras, se bild 4 nedan. Denna modell tillverkades i 3D studio Max. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 4, detta är en bild av VR modellen över Jönköping centrala delar. 
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Ett annat exempel är den eventuella ombyggnaden av Kiruna centrum på grund 
av gruvdriften, här har jag byggt en 3D-modell för att visuellt påvisa hur 
omstruktureringen skulle se ut och för att man på ett lättare sätt ska kunna 
kommunicera med allmänheten, se bild 5 och 6. Detta arbete gjordes i 
samarbete med ESRI och Kiruna Kommun.  

Bild 5 och 6, 3D-visualisering av Kiruna och byggnader som påverkas av den eventuella 
omstruktureringen av Kiruna centrum.  
 
Ett annat exempel på tillämpning är i försvarets ledningssystem, de håller på att 
utveckla ett ledningssystem där befälhavarna ser stridsfältet i 3D och kan i 
realtid se var alla trupper befinner sig och därigenom fatta beslut om order. 
 
NASA har utvecklat NASA World Wind, se bild 7 nedan, en applikation där 
man ser hela världen som en glob. När man zoomar in uppdateras data via 
Internet. På detta sätt kan man ladda ner dagens satellitbilder över till exempel 
Sverige och få information om väder, temperatur i haven, se skogsbränder, 
snödjup över hela världen med mera. Man kan även få höjddata representerat 
och till exempel titta på en bergskedja i 3D. Denna applikation är gratis att 
ladda ner från NASA: s hemsida.(NASA, 2005)    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 7, detta är en bild av NASA:s interaktiva 3D visualiseringsprogram World Wind. 
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Google har tagit fram en liknande applikation som heter KeyHole. I denna 
applikation ser man också hela jordgloben och kan flyga omkring i bergskedjor 
och städer. KeyHole fungerar som en sökmotor där man kan söka på adresser, 
städer och länder. Om man söker på New York så zoomar programmet in 
staden och applicerar ett högupplöst flygfoto som laddas från Internet. Även 
höjddata laddas ned så att man får en 3D upplevelse. När man sedan står i 
staden kan man visa olika informationslager som till exempel; flygplatser, 
tågstationer och barer. Se bild 8 nedan. 
  

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 
Bild 8, detta är en vy över sydöstra Idaho och Pocatello i programmet KeyHole 
från Google. 
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3. Metod 
 

3.1 Översikt över metod 
Arbetsgången för insamling av användarnas prioriteringar och att framställa 
dessa samt att utarbeta en metod att jämföra olika 3D-visualiseringsprogram är: 
 
1. Undersökning av existerande funktioner i 3D-visualiseringsprogram 
2. Utformning av användarformulär  
3. Intervjuer med användare med användarformuläret som underlag 
4. Utveckling av poängsättningsmetod 
5. Test av poängsättningsmetod 
  
 

3.2 Arbetsbeskrivning 
Dynagraph ville ha ett generellt underlag över hur användarna prioriterade 
olika funktioner i 3D- terränggenereringsprogram samt en metod att jämföra 
olika 3D-modelleringsprogram mot varandra. Arbetet planerades med dessa 
kriterier som mål. 
 
För att få en ökad kunskap om 3D-modellering och terränggenerering i 
allmänhet började examensarbetet med två veckor hos Dynagraph i Göteborg. 
Efter dessa två veckor genomfördes en litteraturstudie om funktioner i 3D-
modelleringsprogram. För att få ett aktuellt underlag av hur användare 
prioriterar funktioner så valdes intervjuer med dessa i form av telefonsamtal 
och ett frågeformulär. Utifrån detta underlag utarbetades sedan en metod att 
jämföra 3D-modelleringsprogram mot varandra. Arbetet gjordes på distans 
med veckovis avstämning mot företaget.   
 
 

3.3 Undersökning av funktioner 
Kontakt togs med olika programtillverkare för de program som var aktuella att 
undersöka för att höra om det var möjligt att erhålla en demoversion. 
Inriktningen var 3D-visualiseringsprogram som hade funktioner för att 
generera terräng. Från ESRI i Stockholm erhölls en demolicens på ArcView 
med 3D-Analyst och med detta programmen ArcScene och ArcGlobe. Det 
förelåg en del problem att erhålla licenser för TerraVista så detta program 
kunde bara testas på plats i Göteborg. Visual Nature Studio var en demolicens 
från Dynagraph med begränsad funktionalitet på.   
 
Arbetet fortsatte sedan med att titta på vilka olika funktioner som fanns i de 
relevanta 3D-terränggenereringsprogrammen. Här användes data från ett av 
Dynagraphs projekt. Vidare testades om det gick att importera höjddata, 
flygfoto och 3D-objekt för att bygga ett landskap i de olika programmen. I 
användandet av dessa program samt studier av specifikationer om dessa 
skapades en lista med funktioner som dessa program hade. Denna lista med 
funktioner låg sedan till grund för frågeformuläret som skickades ut till 
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användarna. Syftet med att titta på flera olika programs funktioner var att få ett 
bredare spann av funktioner för att senare i undersökningen kunna jämföra 
dessa program mot varandra med användarnas prioriteringar som grund. 
 

3.4 Beskrivning av programmen 
De program som undersöktes var:  

• Visual Nature Studio 2, 3DNature demo version  
• ArcGlobe 9, ESRI 
• ArcScene 9, ESRI   
• TerraVista 3.0, Terrex 
 

Programmen valdes eftersom de ur Dynagraphs synvinkel var intressanta, 
TerraVista använder företaget i sin produktion, Visual Nature Studio har de 
börjat importera och sälja och vill därför veta lite hur programmet ställer sig 
mot andra program. ArcGlobe och ArcScene som kommer från ESRI är 
intressant för blandningen av 3D-visualisering och GIS. 
 
 

3.4.1 Visual Nature Studio 2  
VNS tillverkas av 3D Nature i USA, detta program är gjort för att bygga 
antingen renderade vyer, animerade filmer eller VR-modeller med hjälp av ett 
tilläggsprogram som heter Scene Express. I programmet fanns mycket stöd för 
olika vegetationstyper och marksammansättningar. Man kunde även lägga till 
atmosfär med dis och moln. Man kunde tillverka väldigt verklighetstrogna 3D-
scener. Pris: ca 22 000 :- (VNS, 2005)  
 
 

3.4.2 ArcGlobe  9  
Arc Globe ingår som en applikation i ArcView 9 eller Arc/Info 9 familjen om 
man har köpt 3d analyst från ESRI som även denna är från USA. Konceptet 
bakom ArcGlobe är att man ser och kan applicera data över hela globen, sedan 
använder programmet LOD (Level Of Detail) när denna presenterar data, det 
vill säga detaljnivån ökar ju närmare åskådaren befinner sig. Detta program 
använder även en cachefil som går mot hårddisken vilket gör att hastigheten 
ökar i modellen. Finessen med detta program är att det kan hantera mycket 
stora datamängder. Detta program medföljer om man köper en tilläggsmodul 
till ArcView 9 som heter 3D-analyst. Pris: ca 50 000 :- (ArcGlobe, 2005) 
  
 

3.4.3 ArcScene 9  
En annan applikation i ESRI:s produktfamilj är ArcScene. Denna programvara 
skiljer sig från ArcGlobe i avseendet att den inte klarar av lika stor datamängd 
som ArcGlobe. Annars är programmen ArcGlobe och ArcScene snarlika. Detta 
program medföljer om man köper en tilläggsmodul till ArcView 9 som heter 
3D-analyst. Pris: ca 50 000 :- (ArcScene, 2005) 
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3.4.4 TerraVista 3.0  
Terra Vista är en programvara som man kan ladda in höjddata, 3D-objekt och 
ortofoto, ställa in parametrar för dessa och sedan generera en VR-modell. Det 
fanns stöd för generering av träd och vegetation. Man använder denna främst 
för tillverkning av simulatorer inom militär verksamhet i USA. 
Pris: ca 200 000:- (TerraVista, 2005) 
 
 

3.5 Användarformuläret 
Utifrån de funktioner som fanns i dessa program utformades ett frågeformulär 
till användarna, användarformuläret. I användarformuläret finns alla 
funktionerna representerade med en betygsskala från 1-10. Betygsskalan var 
till för att användaren skulle kunna gradera funktionens relevans för sin 
verksamhet. 1 står för att funktionen prioriteras lägst (ingen relevans) och 10 
står för att funktionen prioriteras högst (nödvändig), betyget 5 står för att 
funktionen behövs delvis. 
Formuläret indelades i 2 delar, en teknisk del och en visuell del där användarna 
fick fylla i de funktioner/egenskaper som de tycker är viktiga hos ett 3D-
visualiseringsprogram. Till formuläret finns också ett hjälpavsnitt där förklaras 
mer i detalj hur funktionen/egenskapen fungerar, se bild 9 nedan. Formuläret är 
utformat så att det inte skall vara för tidskrävande och att ett brett val av 
användare allt från nybörjare till professionella skall kunna fylla i det, se bilaga 
A. Användarformuläret låg sedan till grund för utformningen av 
funktionsformuläret.  
 

 
Bild 9.Formuläret med hjälpavsnittet integrerat. 
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3.6 Intervjuer med användare 
Via Internet och företagets kundregister kunde sedan en lista med användare av 
3D-terränggenereringsprogram upprättas. Dessa intervjuades sedan per telefon. 
I intervjun undersöktes vad användarna främst använde programmet till, detta 
bidrog sedan till vilken kategori de hamnade inom. Användarformuläret 
skickades även ut via e-post till dessa personer. Det var tidsmässigt en stor del 
av examensarbetet.  
 
Husbyggnad; Byggnadsarkitekter  
Landskap; Landskapsarkitekter 
Geoteknik; Geotekniker, jordtekniker, bergtekniker  
Infrastruktur; Väg/ban projektörer  
 
Indelning baserades på de användningsområden som respondenterna låg inom. 
Totalt intervjuades 36 personer per telefon och 36 formulär skickades ut. Av de 
utskickade formulären  besvarades 17. Eftersom dessa 17 enkätsvar var från 
ganska skilda kategorier, så valdes de svar där det fanns två eller fler inom 
samma användningsområde och sedan bildades ovanstående kategorier från 
dessa. Det fanns svar som inte kunde placeras i dessa kategorier, dessa svar 
användes inte i undersökningen. Det var svårt att hitta användare och att få dem 
att delta i undersökningen. Svårigheten låg mest i att lokalisera användaren och 
att få tag i denne per telefon för intervju, eftersom många hade semester.  
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3.7 Metod för jämförelse av 3D-visualiseringsprogram 
För att kunna jämföra de olika 3D-visualiseringsprogrammen mot varandra så 
utarbetades en metod.  
 
Metodens målsättning är att företag, utifrån de svar som angivits på 
formulären, ska kunna se vilket program som passar den aktuella 
användarkategorin. Till exempel om man skall sälja en programvara till 
landskapsarkitekter så ska metoden kunna utvärdera vilket program eller vilka 
funktioner som landskapsarkitekterna föredrar. 
 
Företag skall även utifrån ett 3D- visualiseringsprogram kunna se vilka 
användarkategorier som är aktuella för just den programvaran.  
 
Kriterierna för metoden är att den ska visa: 

• Vilka funktioner eller vilka program som är aktuella för en viss 
användarkategori. 

• Vilka användarkategorier som är aktuella för ett visst program. 
 
 
Metoden utvecklades med ovanstående kriterier som mål. 

- Hänsyn har bara tagits till om funktionerna finns eller inte, inte hur lång 
tid en viss funktion tar att genomföra, eller hur stor erfarenhet inom 
programmet som krävs för att genomföra en viss funktion.    

- Metoden är tänkt som ett stöd till försäljning och utbildning av 3D-
visualiseringssprogram, inte därmed inte som en absolut metod att 
jämföra 3D-visualiseringssprogram. 

 
 

3.7.2 Tillvägagångssätt för att utveckla metoden 
För att kunna ta fram en metod att jämföra olika 3D-visualiseringsprogram på 
valdes ett poängsystem. Med ett poängsystem kunde svaren från 
användarformulären utnytjas för att poängsätta programmen. 
Grundinformationen här var användarformulären där användarna hade 
betygsatt sina prioriteringar i funktioner från 1-10, som visade hur användare 
prioriterade olika funktioner.  
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3.7.2.1 Funktionsformulär  
För att länka ihop användarnas prioriteringar med vilka funktioner som fanns i 
3D-visualiseringsprogram krävdes information om vilka funktioner som de 
olika 3D-visualiseringsprogrammen hade. För att få fram vilka funktioner ett 
program hade så gjordes ett funktionsformulär. Ett formulär där det anges vilka 
funktioner som finns och vilka funktioner som inte finns i programmet, svaren 
blir antingen ja eller nej på varje funktion. 
 
För att få ett samband mellan användarnas prioriteringar och funktionerna i 
programmet användes samma funktioner som i användarformuläret. 
Användarformuläret omarbetades till ett funktionsformulär genom att sätta 
Ja/Nej istället för betygskala 1-10 för varje funktion. För att hålla reda på 
vilken funktion som hade vilket betyg sattes ett nummer på de olika 
funktionerna. Funktionsnumret var detsamma på både användarformuläret och 
funktionsformuläret. Genom detta kunde varje funktion som fanns med i ett 
program betygsättas. Nu fanns ett samband mellan användarnas prioriteringar 
på funktionerna och på vilka funktioner som fanns med i ett program i form av 
funktionsnumret.  
 
 
3.7.2.2 Poängsättningssystem 
För att poängsättningssystemet ska passa kriterierna så måste det vara utformat 
så att användarnas prioriteringar på de olika funktionerna vägs in i 
poängsättningen av programmen på ett bra sätt. Poängsystemet ska alltså på ett 
rättvist sätt visa vilka funktioner eller vilka program som prioriteras högst av 
en viss användarkategori. Poängsättningen ska även visa vilken 
användarkategori som är mest aktuellt för ett program. Via användarformuläret 
fanns en betygspoäng för varje funktion (1-10), en prioritering av användaren 
för varje funktion. Via funktionsformuläret visades vilka funktioner som fanns 
och inte fanns i ett program (Ja/Nej). För att få en poängsättning av hur 
användaren prioriterar valdes att inkludera de funktioner som fanns i ett visst 
program och koppla dessa funktionsnummer till användarformuläret. Detta val 
kändes som ett logiskt sätt att poängsätta programmet, de funktioner som fanns 
i programmet blev poängsatta av användarformuläret och summerat till ett 
totalbetyg för programmet. Alltså inkluderas bara de funktionsnummer som 
fanns i programmet vid summeringen av poängen för ett visst program.  
 
Poängen som summeras kommer från ett medel av hur användarna i en 
användarkategori betygsatt funktionerna, se Bilaga B.  
Funktionsformulärets inverkan på poängsättningssystemet blir därmed att 
definiera vilka funktioner som skall räknas med i poängsättningen av ett 
program. Detta visar användarens prioritering av ett visst program.  
 
Med tanke på kriterierna för metoden att jämföra 3D-visualiseringsprogram så 
antogs två fall vilka redovisas i resultat under kapitel 7.2.1 och 7.2.2. Även ett 
tredje fall antogs, kapitel 7.2.3 I det tredje fallet utgår man inte bara från en 
användarkategori eller ett program utan man har fler än en kategori och 
program. I praktiken innebär det att man genomför fall ett eller fall två 
upprepade gånger. Det tredje fallet används vid test av metoden för jämförelse 
av 3D-visualiseringsprogram, kapitel 7.7 under resultat.  
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4. Resultat 
 

4.1 Övergripande beskrivning av resultaten 
Resultatet är en metod för att jämföra olika 3D-visualiseringsprogramvaror på. 
Metoden har testats på två program.  
 
Resultaten av användarna är framställt i rapporten som diagram och tabell där 
betygsättningen för varje funktion och kategori framgår, se diagram 1-8 och 
tabell 4 och 5 i Bilaga B. Användarna delades in i följande fyra kategorier 
Byggnad, Infrastruktur, Landskap och Geoteknik.  
 
Antal användare som svarade inom varje kategori:  

- Byggnad, 3 användare från CarlBro och Sweco FFNS 
- Infrastruktur, 2 användare från WSP 
- Landskap, 6 användare från WSP, Landskapslaget och Metria 
- Geoteknik, 1 användare från WSP  

Varje funktion har ett nummer inom varje del av formuläret, så att man kan 
referera diagrammen 1-8 till en funktion. I tabell nummer 1 visas vilken 
funktion som har vilket nummer.  
 
 

4.2 Programjämförelsemetod 
För att kunna jämföra olika programs lämplighet för vissa användare så 
arbetade jag fram ett poängsystem som skulle passa detta syfte.  
Syftet med poängsystemet är att visa vilka funktioner som passar vilka 
användare och om man går ytterligare ett steg, vilka av dessa program som 
passar vilka användare. För att göra ett poängsystem för detta så antogs tre 
olika fall; fall ett, fall två och fall tre. 
 
Det första fallet är när man har ett program och vill veta vilka 
användarkategorier som är aktuella för programmet. Det andra fallet är att man 
har en användarkategori och vill veta vilket program som passar den 
användaren bäst. Dessa två fall är ur försäljar- och distributörers synvinkel. 
Vill man som konsument hitta ett program som passar sin verksamhets behov 
kan man själv fylla i ett frågeformulär och bilda en kriteriemall som man 
jämför olika program med. Förloppet liknar detta hos fall 2 med den skillnaden 
att istället för en kategori av användare fyller man i sina egna betyg för 
funktionerna. 
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4.2.1 Fall 1, Poängsättningsförlopp för ett program  
 
1:M förhållande 
Man har ett program och vill veta vilka användare som är aktuella. 
 
Då går man först igenom funktionsformuläret och jämför detta med 
programmet, resultatet man får är Ja eller Nej på funktionerna. Eftersom varje 
funktion har ett funktionsnummer så jämförs detta med användarformulären 
från de olika användarna, ett Ja betyder att man räknar med betyget på denna 
funktion. Ett nej betyder att man utesluter funktionen i betygsräkningen. Sedan 
summeras betygen för respektive funktion och användarkategori och resulterar 
sedan i ett betyg för varje användarkategori, se figur 1. 
 
 

Figur 1. Poängsättningsförlopp för ett program 
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4.2.2 Fall 2, Poängsättningsförlopp för en användarkategori  
 
1:M förhållande  
Man har en användarkategori och vill veta vilket program som denna kategori 
skulle vara mest intresserad av.  
 
Först går man igenom funktionsformuläret med varje program som ska 
användas i jämförelsen. Sedan jämförs dessa funktionsformulär mot 
användarkategorins betygsatta användarformulär och resulterar sedan i ett 
betyg för varje program för samma kategori av användare, se figur 2. 
 
 

Figur 2.Poängsättningsförlopp för en användarkategori 
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4.2.3 Fall 3  
 
M:M förhållande 
Om man har flera program/användarkategorier och vill veta hur de olika 
användarkategorierna/programmen förhåller sig till varandra, det vill säga ett 
”många till många” förhållande, M:M.  
 
Man får helt enkelt göra fall 1 eller 2 flera gånger för att få M:M förhållandet. 
Till exempel om ett visst program kan drapera flygfoto då är denna funktion 
kanske mera värd för en landskapsarkitekt än för en byggnadsarkitekt. En 
landskapsarkitekt kanske sätter 10 i betyg för denna funktion och en 
byggnadsarkitekt kanske sätter 4 i betyg. På detta sätt får varje funktion i ett 
program ett betyg från olika användare, ju högre betyg, ju bättre passar 
programmet för deras verksamhet. Skulle till exempel en landskapsarkitekt 
jämföra 4 olika program så skulle det program med högst betyg passa bäst för 
dennes verksamhet. 
 
Med utvärderingsmetoden kan man relativt enkelt ta fram vilka program som 
skulle passa en viss användargrupp eller vice versa. Vill man veta vilka 
specifika funktioner som olika användarkategorier prioriterar kan man använda 
de olika kategoriernas ifyllda frågeformulär som underlag. 
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4.3 Funktionsnummer 
Tabell 1, här visas vilket nummer som representeras av vilken funktion. 
 Funk.   Funk.   

Nr Teknisk Del Nr Visuell Del 
  Indata                         Mark 

1 Klarar data med olika koordinatsystem   Infrastruktur 
2 Klarar olika projicerat data   3d objekt 

3 
Högupplöst höjddata integrerat i 
lågupplöst 1    -Material 

4 Höjddata 2    -Storlek/position 
5 Arcinfo Grid 3    -Slumpmässig fördelning/storlek 
6 Ascii 4    -Systematisk fördelning/storlek 
7 Vektordata 5 3d material 
8 .shp 6    -Reflektans 
9 .dxf 7    -Transparens 

10 .dwg 8    -Ljusstyrka 
11 Punktdata   Natur 
12 .shp 9 Vegetation 
13 3D objekt 10 3d vegetation 
14 .3ds 11 2d vegetation 
15 .dwg 12 Vägg av vegetation 
16 .dxf 13 Skuggning av vegetation på mark 
17 3d shape   Ekosystem 
18 .flt 14 Åar/Älvar 
19 Ortofoto 15 Sjöar 
20 .gif 16    -Vågor 
21 .sid 17    -Transparent vatten 
22 .jpg 18    -Reflektion 
23 .tiff 19 Marktyp 
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Fortsättning från föregående sida 

  Process  20 Snö 

  Infrastruktur   Himmel 
  Systematisk väg-/banproduktion 21 Atmosfär 

24 Korsningar 22 Moln (Skybox) 
25 Trafikplatser 23 Moln (i modellen) 
26 Väg kan byggas m.h.a. 3D linje 24 Dis 
27 Väg kan byggas m.h.a. CAD 25 Dimma 
28 Vägprofilens dikeskanter skär höjddatat  26 Regn 
29 Man kan ha olika bredd på samma väg 27 Snö 
30 Man kan lägga till trafiklinjer på vägytan 28 Sol, måne 

 Systematisk 3D produktion (hus,broar) 29 Flygfarkoster 
31 Import av 3D objekt 30 Färg på himmel 
32 Riktning 31 Ljussättning 
33 Position 32 Solvinkel 
34 Broars inpassning mot vägslut 33 Solintensitet 
35 Texturer på husfasader/3D-objekt 34 Solfärg 

36 
Drapering av foto på husfasader/3D-
objekt 35 Andra ljuskällor 

  Natur 36 Skugga 
  Systematisk Vegetationsgenerering 37    -på skuggsida av 3D-objekt 

37 Slumpvis storlek på träd 38    -från 3d-objekt på mark 
38 Slumpvis typ av träd 39    -På skuggsida av terräng(berg) 
39 Slumpvis positionering av träd 40    -Av terräng(berg) på annan terräng 
40 Enstaka träds position 
41 Under & Övervegetation 
42 Visualisering av GIS-skikt 
43 Enkelt importera informationsskikt 
44 Enkelt byta informationsskikt 
45 Interaktivt ändra symbologi 
46 Drapera Flygfoto 
47 Drapera Satellitbilder 
48 Drapera Rasterdata 

  Utdata 
49 3d virtuell verklighetsmodell 
50 Man kan röra sig fritt i alla ledder 
51 Man kan gå i modellen 
52 Man kan åka bil i modellen 
53 Man kan flyga i modellen 
54 Man kan ställa in olika kamerapositioner 
55 Enkelt importera informationsskikt 
56 Enkelt byta informationsskikt 
57 Interaktivt ändra symbologi 
58 .flt 
59 .vrml 
60 Animerad film 
61     -Kameras position animering 
62     -Händelseförlopps animering 
63 .avi 
64 .mov 
65 .mpg 
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4.4 Husbyggnadskategorin 
Dessa resultat erhölls från Carl Bro och Sweco FFNS. Totalt var det tre 
användare som fyllde i formuläret. Diagram 1 och 2 redovisar medelbetyget 
från dessa användare. 
  
Diagram 1, 2. Detta diagram visar hur medelbetyget är fördelat över 
funktionerna för Husbyggnadskategorin.  
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4.5 Infrastrukturskategorin 
Dessa resultat erhölls från WSP, totalt var det två användare som fyllde i 
formuläret. Diagram 3 och 4 redovisar medelbetyget från dessa användare. 
 
Diagram 3, 4. Dessa diagram visar hur medelbetyget är fördelat över 
funktionerna för Infrastrukturskategorin.  
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4.6 Landskapskategorin 
Dessa resultat erhölls från WSP, Landskapslaget AB och Metria. Totalt svarade 
sex användare på formuläret. Diagram 5 och 6 redovisar medelbetyget från 
dessa användare. 
 
Diagram 5, 6. Dessa diagram visar hur medelbetyget är fördelat över 
funktionerna för Landskapskategorin. 
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4.7 Geoteknikskategorin 
Dessa resultat erhölls från WSP, Totalt en person svarade på formuläret. 
Diagram 7 och 8 redovisar betyget från denna användare. 
 
Diagram 7, 8. Dessa diagram visar hur medelbetyget är fördelat över 
funktionerna för Geoteknikskategorin.
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4.8 Test av utvärderingsmetod 
I det test av poängsättningsmetoden som utvecklats i kapitel 3.7 så testade jag 
två olika program mot varandra. Valet föll på ArcScene från ESRI och Visual 
Nature Studio från 3DNature, eftersom båda dessa är anpassade för storskalig 
visualisering. ArcScene är anpassat för storskalig visualisering som till 
exempel väg och bansträckningar och Visual Nature Studio för ganska 
storskalig visualisering men har fler funktioner än ArcScene. Visual Nature 
Studio är enbart byggt för visualisering medan ArcScene är ett tilläggsprogram 
mer byggt för att visualisera geografisk information i 3 dimensioner.  
I testet på ArcScene från ESRI mot funktionsformuläret framkommer följande 
resultat, se tabell 4 i Bilaga C. Detta resultat jämförs sedan mot de olika 
kategorierna för att få en poängsättning på detta program. Betygen för 
ArcScene representeras i tabell 5 i Bilaga C. Även Visual Nature Studio 
betygsätts på samma sätt, resultaten redovisas i tabell 6 och 7 i Bilaga C. I 
diagram 9 visas på ett mer översiktligt sätt hur dessa program förhåller sig till 
varandra. 
 

Betyg för VNS och ArcScene

0,00

100,00

200,00

300,00
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Diagram 9, detta diagram visar kategoriernas totala betygsättning av 
programmen ArcScene och Visual Nature Studio. 
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5. Diskussion 
Resultaten från användarna skiljer sig åt en del mellan användare trots att de 
var i samma kategori av användningsområde. Skillnad som visade sig mellan 
individuella användare inom kategorierna beror troligen på olika arbetsgång 
och bredden av projekt som företaget åtog sig. Vissa användare gjorde till 
exempel bara husritningar i 3D medan andra användare i samma kategori 
gjorde hus och parkvisualiseringar. Därför var det ganska svårt att dela in 
användare i en kategori. Generellt kan man säga att svaren inom kategorierna 
strävade åt samma håll, men det fanns avvikelser. Det är för få svar för att 
kunna föra någon statistik över hur svaren varierade inom kategorierna, men 
man kan ändå se vissa trender i de olika kategorier. Om man jämför 
Husbyggnad med Landskapskategorin så ser man ganska klart att i 
husbyggnadskategorin är man inte lika intresserad av att använda vegetation i 
modellen som man är på Landskapskategorin vilket i och för sig är ganska 
naturligt.  
 
Tittar man på Geoteknikkategorin så är det en hel del ettor vilket kan antyda att 
detta formulär inte var anpassat efter geoteknikers önskemål om 3D-funktioner. 
Skulle man göra ett passande frågeformulär till denna grupp skulle man kanske 
kunna utgå från de funktioner som är markerade med intresse och fördjupa sig 
runt de aktuella funktionerna för att få ett mer relevant svar på frågeformuläret.  
 
Om man studerar resultaten av metoden att utvärdera program, diagram 9, så 
ser man att betyget var högst för VNS i alla användarkategorier, och detta är 
nog också sant, VNS hade flest funktioner av dem som fanns på 
frågeformuläret vilket ger programmet högst poäng. Detta resultat visar vikten 
av hur man formulerar frågorna i frågeformuläret, tar man bara med alla 
funktioner som finns i VNS så får VNS automatiskt högst betyg. Därför har jag 
försökt att sprida vilka frågor jag har tagit med i användarformuläret så jämt 
som möjligt över de funktioner jag har hittat i de olika 3D-
modelleringsprogrammen.  
 
Tittar man på tabellerna 5 och 7 i Bilaga C så ser man att på den tekniska delen 
vinner oftast ArcScene, men på den visuella delen dominerar Visual Nature 
Studio. Efter användning av dessa två program så kan jag nog hålla med om 
resultatet, att det är enklare att jobba i ArcScene och importera data, bygga upp 
en 3D-terrängmodell och så vidare, men resultatet blir inte visuellt lika 
verklighetstroget som i Visual Nature Studio. 
  
För att få en mer exakt jämförelse mellan programmen måste 
användarformuläret vara mer ingående och innehålla alla funktioner som de 
program man ska testa mot varandra har för att det skall bli en rättvis 
jämförelse. Men som ett underlag för försäljning och föredrag så räcker det 
användarformulär som finns representerat i rapporten.  
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5.1 Förbättringar fördelar/nackdelar 
För att få statistik över vad användare tycker inom Sverige så skulle man 
behöva många fler svar att arbeta med. Detta fanns det inte tid för inom min 
tidsram, dessutom så är 3D-visualisering relativt nytt i Sverige och det finns 
inte så många som arbetar med det professionellt. Skulle man undersöka 
användare i Europa skulle man eventuellt få in svar för att kunna göra 
statistiska beräkningar.  
 
Man skulle även kunna minska arbetet med metoden att betygsätta de olika 
programmen genom att sätta ett gränsvärde på betyget som användaren sätter 
på funktionen. Ett exempel är om betyget är 4 eller under på 
användarformuläret så följer inte den funktionen med i poängsättningen, på så 
sätt får man en mindre funktioner att arbeta igenom mot programmet. 
Processen att betygsätta program för en användarkategori skulle därmed gå 
snabbare, men resultatet skulle inte bli lika noggrant som om man använde alla 
funktioner i kriteriemallen. Därför bör en avvägning mellan kvalitet och 
tidsresurser ske i detta fall. 
 
Det finns ganska många funktioner som ej är betygsatta av användaren, till 
exempel funktion nummer 9, 21 och 31 på den visuella delen. Detta beror på 
missförstånd, i frågeformuläret är dessa frågor även samlingsnamn för 
funktioner. Ett exempel är ljussättning, som sedan följs av underfunktioner som 
vinkel, intensitet och andra ljuskällor, gruppfunktionen ”ljussättning” är möjlig 
att betygsätta, men detta har inte framgått till användaren så det skulle kunna 
förbättras. Detta har gjort att många inte har betygsatt gruppfunktionerna utan 
bara underfunktionerna.  
 

5.2 Framtida utveckling 
En idé för framtida utveckling är att man gör en databas över ett stort antal 3D-
modelleringsprogram där alla har testats mot kriteriemallen, sedan kan 
användaren fylla i ett formulär och systemet räknar automatiskt ut betygen för 
de olika programmen. På detta automatiserade sätt skulle man lätt kunna ta 
reda på vilket program som skulle vara aktuellt för den individuella 
användaren. På samma sätt skulle man kunna lägga in svarsformulären i 
systemet så att man kan ange ett program och sedan se vilka 
användarkategorier som får högst betyg. 
 
Testet av metoden att utvärdera ett program visar att det fungerar att använda 
denna metod, inte hur bra denna metod är mot andra metoder. Man skulle 
vidare kunna jämföra denna metod mot andra metoder att betygsätta program 
som ett nästa steg.  
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5.3 Slutsatser 
Det kan vara ganska svårt att kategorisera användare eftersom de ofta arbetar 
med många olika typer av projekt, ändå med de resultat man kan avläsa i denna 
undersökning, kan man se vissa distinkta skillnader mellan kategorierna. 
Resultatet ger därför en relativt bra bild av hur användare av olika kategorier 
prioriterar olika funktioner i 3D-visualiseringsprogram.  
 
Metoden för utvärdering av 3D-visualiseringsprogram verkar fungera, men 
kvaliteten bakom betygen beror till stor del av hur användarformuläret 
utformas. Ju mer funktioner man har med i frågeformuläret desto bättre blir 
kvaliteten på utvärderingen. För högsta kvalitet skall alla funktioner som 
programmen i jämförelsen har vara med i användarformuläret.      
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Bilaga A 
 Kategori:  

 Företag/Organisation:  

 Kontaktperson:  

 Telefonnummer:  

   
   
   

F.nr 
 
Signifikansnivå  

Betyg 
1-10 

 Teknisk Del   
   

 

 

Indata                          
1 Programmet klarar data med olika koordinatsystem   
2 Programmet klarar olika projicerat data   
3 Högupplöst höjddata integrerat i lågupplöst   

    
    

4 
 
Höjddata    

5 Arcinfo Grid   
6 Ascii   

    
    

7 
 
Vektordata    

8 .shp   
9 .dxf   

10 .dwg   
    
    

11 
 
Punktdata    

12 .shp   
    
    

13 
 
3D objekt    

14 .3ds   
15 .dwg   
16 .dxf   
17 3d shape   
18 .flt   

   
    

19 
 
Ortofoto    

20 .gif   
21 .sid   
22 .jpg   



   

 

23 .tiff   
   

 Process (Byggandet av modellen)  

   
 Infrastruktur  

 
 
Systematisk väg-/banproduktion    

24 Korsningar   
25 Trafikplatser   
26 Väg kan byggas m.h.a. 3D linje   
27 Väg kan byggas m.h.a. CAD   
28 Vägprofilens dikeskanter skär höjddatat    
29 Man kan ha olika bredd på samma väg   
30 Man kan lägga till trafiklinjer på vägytan   

    
   

 
 
Systematisk 3D produktion (hus,broar)    

31 Import av 3D objekt   
32 Riktning   
33 Position   
34 Broars inpassning mot vägslut   
35 Texturer på husfasader/3D-objekt   
36 Drapering av foto på husfasader/3D-objekt   

    
   
 Natur  

 
 
Systematisk Vegetationsgenerering    

37 Slumpvis storlek på träd   
38 Slumpvis typ av träd   
39 Slumpvis positionering av träd   
40 Enstaka träds position   
41 Under & Övervegetation   

    

42 
 
Visualisering av GIS-skikt    

43 Enkelt importera informationsskikt   
44 Enkelt byta informationsskikt   
45 Interaktivt ändra symbologi   
46 Drapera Flygfoto   
47 Drapera Satellitbilder   
48 Drapera Rasterdata   

   



   

 

 

 Utdata  
    

49 
 
3d virtuell verklighetsmodell    

50 Man kan röra sig fritt i alla ledder   
51 Man kan gå i modellen   
52 Man kan åka bil i modellen   
53 Man kan flyga i modellen   
54 Man kan ställa in olika kamerapositioner   
55 Enkelt importera informationsskikt   
56 Enkelt byta informationsskikt   
57 Interaktivt ändra symbologi   
58 .flt   
59 .vrml   
   
    

60 
 
Animerad film    

61     -Kameras position animering   
62     -Händelseförlopps animering   
63 .avi   
64 .mov   
65 .mpg   
    
   
   

 Visuell Del   
   

 Mark  
   
   
 Infrastruktur  
   

 
 
3d objekt    

1    -Material   
2    -Storlek/position   
3    -Slumpmässig fördelning/storlek   
4    -Systematisk fördelning/storlek   
5 3d material   
6    -Reflektans   
7    -Transparens   
8    -Ljusstyrka   

   
   
 Natur  

9 
 
Vegetation    

10 3d vegetation   
11 2d vegetation   
12 Vägg av vegetation   
13 Skuggning av vegetation på mark   



   

 

    

 
 
Ekosystem    

14 Åar/Älvar   
15 Sjöar   
16    -Vågor   
17    -Transparent vatten   
18    -Reflektion   
19 Marktyp   
20 Snö   
    
   
   

 Himmel  
    

21 
 
Atmosfär    

22 Moln (Skybox)   
23 Moln (i modellen)   
24 Dis   
25 Dimma   
26 Regn   
27 Snö   
28 Sol, måne   
29 Flygfarkoster   
30 Färg på himmel   
    

31 
 
Ljussättning    

32 Solvinkel   
33 Solintensitet   
34 Solfärg   
35 Andra ljuskällor   
36 Skugga   
37    -på skuggsida av 3D-objekt   
38    -från 3d-objekt på mark   
39    -På skuggsida av terräng(berg)   
40    -Av terräng(berg) på annan terräng   
   
 Övrigt  
 
 



   

 

Bilaga B 
 
Tabell 2, här visas Husbyggnads- och Infrastrukturens medelbetyg för 
varje funktion i svarsformuläret. Vilken funktion som funktionsnumret 
syftar på finns representerat i kapitel 4.3. 
Husbyggnadskategorin   Infrastrukturskategorin   
           
Teknisk del Visuell Del Teknisk Del Visuell Del 
Funktions 
nummer Medel 

Funktions 
nummer Medel 

Funktions 
nummer Medel 

Funktions 
Nummer Medel 

1 8,33 1 9,00 1 6,50 1 9,50 
2 6,33 2 9,00 2 6,50 2 9,00 
3 4,67 3 4,00 3 8,50 3 9,00 
4 0,00 4 4,00 4 0,00 4 9,00 
5 3,67 5 10,00 5 6,50 5 0,00 
6 3,67 6 10,00 6 7,50 6 7,50 
7 0,00 7 10,00 7 0,00 7 7,50 
8 6,00 8 10,00 8 7,50 8 7,50 
9 7,00 9 0,00 9 5,50 9 0,00 

10 9,00 10 5,33 10 10,00 10 8,50 
11 0,00 11 5,33 11 0,00 11 9,00 
12 5,67 12 3,67 12 7,50 12 7,50 
13 0,00 13 7,33 13 0,00 13 8,00 
14 8,00 14 3,33 14 9,50 14 8,50 
15 8,67 15 3,33 15 10,00 15 8,00 
16 7,00 16 3,67 16 6,50 16 7,00 
17 3,67 17 6,00 17 7,50 17 7,00 
18 5,00 18 7,00 18 6,50 18 7,50 
19 3,33 19 4,67 19 0,00 19 9,00 
20 3,67 20 4,67 20 8,00 20 6,50 
21 3,67 21 0,00 21 9,00 21 0,00 
22 9,33 22 7,67 22 10,00 22 8,50 
23 9,33 23 5,33 23 10,00 23 7,00 
24 2,00 24 5,33 24 10,00 24 7,00 
25 2,50 25 5,33 25 10,00 25 7,00 
26 4,50 26 6,00 26 10,00 26 6,00 
27 6,50 27 5,67 27 10,00 27 5,50 
28 1,50 28 6,33 28 10,00 28 6,00 
29 2,50 29 5,00 29 10,00 29 2,50 
30 4,00 30 7,00 30 10,00 30 6,00 
31 5,00 31 7,00 31 10,00 31 0,00 
32 8,00 32 9,00 32 10,00 32 9,00 
33 8,00 33 9,33 33 10,00 33 9,00 
34 5,50 34 8,67 34 10,00 34 6,50 
35 9,50 35 9,00 35 9,50 35 9,00 
36 9,50 36 9,00 36 9,50 36 0,00 
37 2,00 37 9,33 37 9,00 37 8,50 
38 2,00 38 9,33 38 9,00 38 8,50 
39 2,00 39 8,00 39 9,00 39 7,50 
40 10,00 40 8,00 40 9,50 40 7,50 

 



   

 

Fortsättning från föregående sida 
 
 
Husbyggnadskategorin   Infrastrukturskategorin   
           
Teknisk del Visuell Del Teknisk Del Visuell Del 
Funktions 
nummer Medel 

Funktions 
nummer Medel 

Funktions 
nummer Medel 

Funktions 
nummer Medel 

41 2,00    41 9,50    
42 1,00    42 0,00    
43 1,00    43 9,50    
44 1,00    44 9,00    
45 1,00    45 9,00    
46 6,00    46 10,00    
47 2,00    47 6,00    
48 1,00    48 10,00    
49 0,00    49 0,00    
50 10,00    50 9,50    
51 10,00    51 9,50    
52 4,00    52 9,00    
53 6,33    53 9,50    
54 10,00    54 8,50    
55 6,33    55 9,50    
56 5,67    56 9,00    
57 3,67    57 9,00    
58 6,00    58 9,50    
59 6,00    59 9,50    
60 0,00    60 0,00    
61 10,00    61 9,00    
62 8,33    62 8,50    
63 7,00    63 9,00    
64 5,67    64 9,00    
65 5,67     65 9,00     



   

 

Tabell 3, här visas Landskaps- och Geoteknikkategorins medelbetyg för 
varje funktion i svarsformuläret. Vilken funktion som funktionsnumret 
syftar på finns representerat i kapitel 4.3. 
Landskapskategorin   Geoteknikkategorin   
           
Teknisk del Visuell Del Teknisk del Visuell Del 
Funktions 
nummer Medel 

Funktions 
nummer Medel 

Funktions 
nummer Medel 

Funktions 
nummer Medel 

1 6,83 1 9,17 1 4,00 1 6,00 
2 5,67 2 9,20 2 1,00 2 6,00 
3 6,50 3 6,80 3 7,00 3 1,00 
4 2,00 4 8,67 4 1,00 4 1,00 
5 5,50 5 10,00 5 1,00 5 1,00 
6 4,40 6 7,50 6 1,00 6 6,00 
7 0,00 7 8,33 7 1,00 7 6,00 
8 6,20 8 8,33 8 1,00 8 6,00 
9 8,00 9 0,00 9 8,00 9 1,00 

10 8,33 10 9,00 10 8,00 10 1,00 
11 0,00 11 8,60 11 1,00 11 1,00 
12 6,20 12 8,00 12 1,00 12 1,00 
13 0,00 13 8,67 13 1,00 13 1,00 
14 7,60 14 6,50 14 6,00 14 1,00 
15 8,20 15 8,00 15 8,00 15 1,00 
16 9,00 16 6,00 16 8,00 16 1,00 
17 3,80 17 7,33 17 1,00 17 1,00 
18 4,40 18 9,00 18 1,00 18 1,00 
19 0,00 19 5,20 19 1,00 19 1,00 
20 7,40 20 4,20 20 8,00 20 1,00 
21 3,80 21 0,00 21 1,00 21 1,00 
22 8,33 22 7,17 22 8,00 22 1,00 
23 8,80 23 6,00 23 8,00 23 1,00 
24 7,25 24 7,00 24 1,00 24 1,00 
25 7,25 25 5,80 25 1,00 25 1,00 
26 10,00 26 5,40 26 8,00 26 1,00 
27 10,00 27 6,33 27 8,00 27 1,00 
28 6,75 28 5,40 28 8,00 28 1,00 
29 7,50 29 6,20 29 1,00 29 1,00 
30 6,50 30 8,67 30 1,00 30 1,00 
31 10,00 31 0,00 31 8,00 31 1,00 
32 10,00 32 9,33 32 1,00 32 1,00 
33 10,00 33 9,00 33 1,00 33 1,00 
34 7,00 34 7,20 34 1,00 34 1,00 
35 9,00 35 8,33 35 8,00 35 1,00 
36 9,75 36 10,00 36 8,00 36 1,00 
37 9,00 37 9,00 37 1,00 37 1,00 
38 7,80 38 9,17 38 1,00 38 1,00 
39 8,00 39 8,50 39 1,00 39 1,00 
40 9,67 40 8,67 40 1,00 40 1,00 

 



   

 

Fortsättning från föregående sida 
 
Landskapskategorin   Geoteknikskategorin   
           
Teknisk del Visuell Del Teknisk del Visuell Del 
Funktions 
nummer Medel 

Funktions 
nummer Medel 

Funktions 
nummer Medel 

Funktions 
nummer Medel 

41 8,17    41 1,00    
42 0,00    42 1,00    
43 3,80    43 1,00    
44 4,00    44 1,00    
45 4,80    45 1,00    
46 9,17    46 1,00    
47 9,40    47 1,00    
48 7,80    48 1,00    
49 0,00    49 1,00    
50 9,20    50 7,00    
51 9,50    51 7,00    
52 7,40    52 7,00    
53 9,33    53 7,00    
54 10,00    54 7,00    
55 5,00    55 6,00    
56 5,00    56 6,00    
57 2,40    57 1,00    
58 3,40    58 1,00    
59 7,40    59 1,00    
60 0,00    60 1,00    
61 9,60    61 6,00    
62 7,40    62 1,00    
63 9,00    63 6,00    
64 5,80    64 1,00    
65 9,00     65 6,00     

 



   

 

Bilaga C 
 
Tabell 4, Denna tabell visar resultatet efter att funktionsformuläret har 
jämförts med ESRI: s programvara ArcScene. Vilken funktion som 
funktionsnumret syftar på finns representerat i kapitel 4.3. 
Teknisk   Del Visuell Del Teknisk   Del Visuell  Del 
Funktions 
nummer Ja/Nej 

Funktions 
Nummer Ja/Nej 

Funktions 
nummer Ja/Nej 

Funktions 
Nummer Ja/Nej 

1 j 1 n 37 n 37 j 

2 j 2 j 38 n 38 n 

3 n 3 n 39 n 39 j 

4 j 4 n 40 j 40 n 

5 j 5 j 41 n   

6 n 6 n 42 j   

7 j 7 n 43 j   

8 j 8 n 44 j   

9 j 9 j 45 j   

10 j 10 j 46 j   

11 j 11 j 47 j   

12 j 12 n 48 j   

13 j 13 n 49 j   

14 j 14 j 50 j   

15 j 15 j 51 j   

16 j 16 n 52 j   

17 j 17 j 53 j   

18 n 18 n 54 j   

19 j 19 j 55 j   

20 n 20 j 56 j   

21 j 21 n 57 j   

22 n 22 n 58 n   

23 j 23 n 59 j   

24 j 24 n 60 j   

25 j 25 n 61 j   

26 j 26 n 62 j   

27 j 27 n 63 j   

28 n 28 n 64 n   

29 j 29 j 65 n   

30 j 30 j 

31 j 31 j 

32 j 32 j 

33 j 33 j 

34 n 34 n 

35 n 35 n 

36 n 36 j 

 
Tabell 5, denna tabell visar det slutgiltiga betyget för programmet 
ArcScene från ESRI fördelat över de olika kategorierna.  
ArcScene Landskap Infrastruktur Byggnad Geoteknik 
Summa Teknisk Del 308,30 365,00 243,00 163,00 
Summa Visuell Del 128,73 108,00 115,33 23,00 
Totalt Betyg 437,03 473,00 358,33 186,00 

 



   

 

Tabell 6, Denna tabell visar resultatet efter att funktionsformuläret har 
jämförts med Visual Nature Studio från 3DNature. Vilken funktion som 
funktionsnumret syftar på finns representerat i kapitel 4.3. 
Teknisk   Del Visuell Del Teknisk   Del Visuell  Del 
Funktions 
Nummer Ja/Nej 

Funktions 
Nummer Ja/Nej 

Funktions 
nummer Ja/Nej 

Funktion 
Nummer Ja/Nej 

1 j 1 j 37 j 37 j 
2 j 2 j 38 j 38 j 
3 j 3 j 39 j 39 j 
4 j 4 n 40 j 40 j 
5 j 5 j 41 j    

6 j 6 j 42 j    

7 j 7 j 43 n    

8 j 8 j 44 n    

9 j 9 j 45 n    

10 j 10 j 46 j    

11 j 11 j 47 j    

12 j 12 j 48 j    

13 j 13 j 49 j    

14 j 14 j 50 j    

15 j 15 j 51 j    

16 j 16 j 52 j    

17 j 17 j 53 j    

18 n 18 j 54 j    

19 j 19 j 55 n    

20 n 20 j 56 n    

21 n 21 j 57 n    

22 n 22 j 58 n    

23 j 23 j 59 n    

24 n 24 j 60 j    

25 n 25 j 61 j    

26 j 26 n 62 j    

27 j 27 n 63 j    

28 j 28 j 64 n    

29 n 29 j 65 n    

30 j 30 j 

31 j 31 j 

32 j 32 j 

33 j 33 j 

34 n 34 j 

35 j 35 j 

36 n 36 j 

 
Tabell 7, denna tabell visar betyget för programmet Visual Nature Studio. 
VNS Landskap Infrastruktur Byggnad Geoteknik 
Summa Teknisk Del 235,00 333,50 309,72 170,00 
Summa Visuell Del 245,00 246,00 265,27 62,00 
Totalt Betyg 480,00 579,50 574,98 232,00 

 


