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Sammanfattning 
 
 
Vägverket grundar sitt arbete om barns säkerhet i trafiken på en barnkonvention utarbetat av 
FN. I konventionen står det att barns bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder 
som myndigheter och offentliga organisationer vidtar och som rör barn. 
 
På uppdrag av Vägverket Region Norr har vi upprättat en visualiseringsmiljö som kan 
användas för att analysera en befintlig eller planerad trafiklösning. Syftet med arbetet var att 
undersöka vad som krävs för att med hjälp av GIS-verktyg, utifrån barns synvinkel, bygga 
upp en 3D modell över en trafiksituation.  
 
Vi har undersökt två programvaror, ERDAS Imagine VirtualGIS och ArcView 3D Analyst, 
och kommit fram till att ERDAS Imagine VirtualGIS lämpar sig bäst för att bygga upp en 3D 
modell utifrån våra krav.  
 
I ERDAS Imagine VirtualGIS byggde vi upp en 3D modell med hjälp av befintlig data och 
olika modeller. 3D modellen visualiserade området Östra skolan i centrala Luleå. Modeller 
över träd och fordon fick vi från modellkatalogen i ERDAS Imagine VirtualGIS och från 
Internet. Övriga modeller skapade vi i en gratisversion av programmet AC3D. 
 
Av de olika analyser som går att utföra i den tredimesionella modellen är det framförallt 
analyser av siktförhållanden som är väsentlig vid planering av barns säkerhet i trafiken.  
 
Det är omöjligt för vuxna att se på trafiken med barns ögon därför kan det vara till stor hjälp 
att istället försöka visualisera detta med hjälp av datorn. Med en 3D miljö kan man på enkelt 
sätt komma ner på barns nivå, ställa in vinkel på synfältet och analysera siktförhållandet i 
området. Givetvis kan man aldrig visualisera exakt hur ett barn uppfattar trafiken men detta är 
en god bit på vägen.      



Abstract 
 
The foundation of the Swedish National Road Administration (SNRA) work is based on a 
children convention composed by the UN. The convention states that children’s welfare shall 
always be first priority in decisions that concern children made by the authorities and public 
organisations. 
 
We have, by assignment from SNRA, built up a three-dimensional scene of a traffic situation. 
The three-dimensional scene is supposed to be used for analysing an existing or future traffic 
situation. The purpose of the work is to explore what it takes to build a three-dimensional 
scene with GIS-tools. The scene should visualise how children look at the traffic. 
 
We have studied two programs, ERDAS Imagine VirtualGIS and ArcView 3D Analyst, and 
decided that ERDAS Imagine VirtualGIS is the most appropriate program to use for our 
assignment.  
 
We built up a three-dimensional scene in ERDAS Imagine VirtualGIS using existing data and 
different models. The scene visualises the area around Östra skolan in Luleå. We got the 
models for trees and vehicles from the catalogue in the program and from the Internet. The 
rest of the models were created in a program called AC3D. 
 
Of all the different analyses that we can do in the three-dimensional scene, the sight analysis 
is the most useful for planning the safety of children around traffic.  
 
It is impossible for adults to see the traffic through children’s eyes and therefore it can be 
helpful to visualise a traffic situation with a computer. You can easily, with a three-
dimensional scene, get down to a child’s level, adjust the eye angle and analyse sight 
conditions in the area. It will never be possible to visualise exactly how children experience 
the traffic but this tool should prove helpful. 
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1 Inledning 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
FN har utarbetat en barnkonvention som bl.a. säger att barns bästa ska komma i främsta 
rummet vid alla åtgärder som myndigheter och offentliga organisationer vidtar och som rör 
barn. Vägverket grundar sitt arbete på denna konvention så att barn ska få möjlighet till en 
god vägtrafikmiljö (Vägverket, 2002a). 
 
Det är svårt för vuxna att tänka sig in i barns situation i trafiken eftersom vuxna inte uppfattar 
trafiken på samma sätt som barn. Barns synförmåga och hörsel är inte färdigutvecklad förrän i 
tonåren, detta medför att barn har svårt att uppfatta föremål i rörelse och varifrån ljud 
kommer. Barn har även sämre möjligheter att uppfatta rörelser i ögonvrån än vuxna p.g.a. att 
de har ett snävare synfält (Vägverket, 2002b) och de blir ofta förvirrade när fordon kommer 
från olika håll. Exempel på faktorer (Leden, 1989) som anses utgöra en sämre säkerhet för 
barn i korsningar och vägsträckor är:  
 
- Skymd sikt 
- Intensiv trafik 
- Hög hastighet 
- Stora höjdskillnader 
- Smal körbana 
- Inga trafikljus 
- Fordon som kommer från flera håll 
 
Östra skolan är belägen i centrala Luleå och har cirka 450 elever uppdelade i årskurserna 1-9. 
Skolverksamheten är uppdelad på två områden som är beläget på vardera sida om en större 
väg (Luleå kommun, 2002), se figur 1. 
 

 
Figur 1. Östra skolans två skolområden, Luleå 

 



 2

1.2 Uppgift  
  
Vägverket Region Norr önskar utveckla en visualiseringsmiljö som kan användas för att 
analysera en befintlig eller planerad trafiklösning utifrån barns perspektiv. 
Syftet med arbetet är att undersöka vad som krävs för att med hjälp av GIS-verktyg bygga upp 
en 3D-modell över en trafiksituation. Modellen ska testas över ett tilldelat område, i detta fall 
Östra Skolan, Luleå kommun. 
Vägverket använder sig av produkter som säljs av ESRI-Sweden och p.g.a. detta har vi blivit 
begränsade till att använda oss av just deras GIS-verktyg.  
 
Frågeställningar: 
• Vilka typer av programvaror behövs? 
• Vilken data behövs för att skapa en verklighetstrogen 3D modell? 
• Krävs det datainsamling i fält? 
• Hur ska eventuell fältinsamling gå till? 
• Vilka bearbetningar av existerande data krävs? 
• Vilka faktorer är viktigast att ta hänsyn till för att skapa säkrare trafikmiljöer för barn? 
• Vilka faktorer kan man undersöka i en tredimensionell visualiseringsmiljö? 
 
1.3 Målsättning 
  
Målet med arbetet är att ta fram en modell över hur man skapar en visualiseringsmiljö i 3D. 
Denna miljö ska sedan användas för att analysera hur barn uppfattar en trafiksituation. 
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2 Teori 
 
 
I vår rapport tar vi upp olika termer som är allmänna inom området GIS. Dessa termer 
förklarar vi närmare i stycket nedanför. 
 
Terrängmodell Modell av marköjden som byggs upp från höjdpunkter eller höjdkurvor. 
 
TIN   Förkortning för Triangular Irregular Network som betyder triangulärt 

regelbundet nätverk. TIN är ett sätt att presentera höjdförhållanden i 
terrängen. Höjddata presenteras med oregelbundna trianglar över hela 
ytan och på så sätt framhävs terrängens höjdskillnader. (Malmströms et. 
al, 1994) 

 
GRID   En presentation av höjdförhållanden i terrängen. Höjddata presenteras 

med regelbundna kvadratiska rutor, raster. Ett höjdvärde lagras för varje 
hörn i rutnätet. (Malmströms et. al, 1994) 

 
DEM  Förkortning för Digital Elevation Model. DEM är ett annat ord för 

höjdmodell som kan skapas av bl.a. höjdkurvor, höjdpunkter eller 
lutningsförhållanden. Används för att utföra olika analyser, t.ex. 
siktförhållanden. (Malmströms et. al, 1994) 

 
Vektordata Hanterar geometri och attributdata hos lagrade objekt. Geometrin 

representeras med vektorer. (Malmströms et. al, 1994) 
 
Länk En länk kan vara en koppling från en viss plats (markerat ord, bild, objekt 

etc.) till ett annat dokument, t.ex. fotografi. 
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3 Utvärdering av 3D-visualiseringsprogram   
 
 
ESRI-Sweden säljer två programvaror som kan skapa tredimensionella visualiseringsmiljöer. 
Dessa är ArcView med programtillägget 3D Analyst och ERDAS Imagine med tillägget 
VirtualGIS. ERDAS Imagine är en produkt från det amerikanska företaget ERDAS. 
Programmen jämfördes utifrån olika kriterier för att få fram vilket av de två som var mest 
lämpad för att bygga upp en modell. 
 
3.1 Kriterier vid val av programvara 
 
Innan utvärderingen av programmen satte vi upp några kriterier på vad vi ansåg att 
programmet ska kunna utföra.  
 
Programmet ska 
- hantera en stor datamängd 
- utföra siktanalyser baserat på markhöjder och skymmande objekt som t.ex. byggnader, 

träd, buskar, fordon etc.   
- hantera länkar från 3D-vyn till externa dokument, som t.ex. fotografier 
- ge användaren möjlighet att orientera sig runt i miljön 
- bygga upp en verklighetstrogen miljö 
- vara användarvänligt 
 
När man vill presentera en trafiksituation ur ett barns synvinkel är det viktigt att kunna 
orientera sig runt i en verklighetstrogen och realistisk miljö. Det ska gå att placera en 
observatör i vyn på ett barns höjd och gå runt i miljön och därigenom se vad som skymmer 
barnets sikt, såsom buskar och fordon. Länkar till objekt ger användaren möjlighet att få en 
mer klar syn över trafiksituationen. 
 
3.2 ArcView 3D Analyst 
 
Terrängmodeller skapas från höjdpunkter som konverteras till formatet GRID eller TIN. 
Miljön kan på ett enkelt sätt byggas upp genom att användaren öppnar t.ex. shape-filer eller 
CAD-ritningar. Olika objekt kan göras tredimensionella genom att de tilldelas en höjd. De 
linjer i CAD-ritningen som representerar ytor, t.ex. hus, måste dock ytbildas innan de visas i 
3D. Linjerna blir då annars det enda som får höjd och huset kommer att sakna tak, se figur 2.  
 

 
Figur 2. Skillnad mellan ytbildade och ej ytbildade tredimensionella hus 
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Länkar till externa filer, t.ex. bilder, kan läggas in i den tvådimensionella vyn men det finns 
ingen funktion för att lägga in det i den tredimensionella. I ArcView 3D Analyst kan man 
utföra enkla siktanalyser i den tvådimensionella vyn. Siktförhållandet mellan två punkter 
visas med hjälp av olika färger på en uppritad linje. Beroende på färg kan man avgöra om 
punkterna är synliga för varandra. Nackdelen med siktanalysen är att endast terrängmodellen 
tas med i beräkningen, d.v.s. objekt som kan tänkas skymma sikten ignoreras. Användaren 
kan utföra enkla genomflygningar antingen genom att flyga över modellen eller själv rita upp 
flygrutten. För att göra modellen mer verklighetstrogen kan solens läge ställas in i fyra olika 
positioner. Det går också att ladda ner speciella tillägg från Internet så att visualisering av träd 
och staket blir möjligt. 
Det finns flera olika tillgängliga tillägg på Internet som möjliggör fler analyser och funktioner 
i ArcView 3D Analyst. 
 
3.3 ERDAS Imagine VirtualGIS 
 
CAD-ritningar kan på enkelt sätt tas in i programmet men på samma sätt som i ArcView 3D 
Analyst måste de linjer som representerar ytor först ytbildas. 
Länkar kan skapas i både den tvådimensionella och tredimensionella vyn. När det länkade 
objektet selekteras öppnas en extern fil.  
Siktanalyserna i ERDAS Imagine VirtualGIS går att utföra både i den tvådimensionella och 
den tredimensionella vyn. När siktanalysen ska utföras i 2D vyn skapas ett lager som kallas 
viewshedlager genom att användaren klickar i 2D vyn. En dialogruta öppnas där användaren 
bl.a. kan ange observatörens höjd och typ av analys. I den tvådimensionella siktanalysen tas 
endast terrängmodellen med i beräkningen vilket gör att den inte riktigt lämpar sig bra för vår 
uppgift där siktförhållandet i en stadsmiljö ska utredas. 
För att utföra siktanalyser i 3D måste användaren först öppna en 3D-miljö och sedan skapa ett 
lager kallad ”intervisibility layer”. I vyn placeras en observatör som representeras av ett klot. 
Genom att uppdatera vyn visas observatörens siktförhållande. Figur 3 visar siktanalysen i 3D. 
 

 
Figur 3. Siktanalys 

 
I den tredimensionella vyn kan man ställa in höjden för en observatör som står på marken, 
användaren ser då vyn som observatören skulle se den. Det går också att ställa in 
observatörens synvinkeln mellan vinklarna 5 och 79 grader. 
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Det går att visualisera olika väderförhållanden såsom dimma, dis, solens läge och reflektion i 
vatten. Detta medför att man får en realistisk och levande bild. 3D-vyn blir mer 
verklighetstrogen p.g.a. att man kan ta in olika modeller, t.ex. träd, lyktstolpar och fordon.  
På liknande sätt som i ArcView 3D Analyst kan man genomföra enkla flygningar genom 3D-
miljön. 
 
3.4 Val av programvara 
 
Efter utvärdering av de två programmen beslutade vi att ERDAS Imagine VirtualGIS var det 
program som lämpade sig bäst för vår uppgift. Vi anser att ERDAS Imagine VirtualGIS 
motsvarar våra kriterier bättre än ArcView 3D Analyst.  Vårt beslut baserar vi framförallt på 
dessa skillnader:  
 
- ERDAS Imagine VirtualGIS kan hantera större datamängd än ArcView 3D Analyst 

(Stridh, 2002). 
- I ERDAS Imagine VirtualGIS kan man skapa bildlänkar i den tredimensionella vyn vilket 

man inte kan i ArcView 3D Analyst. 
- Den stora skillnaden mellan de två programmen, när det gäller siktanalys, är att ERDAS 

Imagine VirtualGIS kan utföra analysen i 3D och tar då med olika objekt och inte bara 
markhöjderna i beräkningen. 

- Modeller på olika objekt kan importeras och återges verklighetstroget i ERDAS Imagine 
VirtualGIS. I ArcView 3D Analyst har vi däremot endast lyckats skapa modeller över träd 
och staket. Det går dessutom relativt enkelt att skapa modeller i ett externt 3D program 
och importerar till ERDAS Imagine VirtualGIS. D.v.s. ERDAS Imagine VirtualGIS har 
större möjligheter att skapa en mer verklighetstrogen modell än ArcView 3D Analyst.  

- ERDAS Imagine VirtualGIS är mer användarvänligt än ArcView 3D Analyst. 
 

 Arcview 3D Analyst ERDAS Imagine 
VirtualGIS 

Hantera CAD-ritningar X X 
Bildlänkar i 2D X X 
Bildlänkar i 3D  X 
Siktanalyser i 2D X X 
Siktanalyser i 3D  X 
Orientering i 3D-vyn X X 
Genomflygningar X X 
Ställa in solens läge X X 
Reflektioner i vattnet  X 
Väderförhållanden  X 
Sparas i vrml X X 
Modellbibliotek  X 
Importera modeller skapade i externt program  X 

 
Tabell 1. Jämförelse mellan Arcview 3D Analyst  och ERDAS Imagine VirtualGIS 
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4 Uppbyggnad av 3D miljö kring Östra skolan 
 
 
En 3D-miljö byggdes upp i ERDAS Imagine VirtualGIS men flera bearbetningar av data har 
utförts i ArcView. Detta för att ERDAS Imagine inte är lika smidig som ArcView när det 
gäller redigering av t.ex. vektordata (Stridh, 2002).  
 
När en 3D-miljö ska byggas upp bör användaren först skapa en Virtual World där man anger 
vilka lager och egenskaper som ska presenteras. Detta på grund av att användaren kan 
definiera kartprojektion och kartenheter vilket ger en korrekt presentation av data. De lager 
som är möjliga att lägga in är DEM, Raster, Annotation och Vektor lager. När Virtual World 
är skapad kan den öppnas i en VirtualGIS Viewer där alla lager ritas upp. Övriga lager, t.ex. 
lager som innehåller modeller, måste däremot öppnas vid varje tillfälle Virtual World öppnas. 
 
Här nedanför går vi igenom vad som krävs för att bygga upp en komplett tredimensionell 
visualiseringsmiljö. 
 
4.1 Terrängmodell  
 
I ERDAS Imagine VirtualGIS byggs alltid en tredimensionell miljö upp med en 
terrängmodell som grund.  
Vi fick av Luleå kommun höjdpunkter över Östra skolan området som gjordes om till GRID-
format med hjälp av ArcView Spatial Analyst. Figur 4 visar höjdpunkter och GRID över 
samma område. GRID-formatet konverterades till img-format i ERDAS Imagine VirtualGIS 
eftersom det är det format som programmet helst arbetar med. Terrängmodellen kan visas 
tredimensionellt i en VirtualGIS Viewer. Över terrängmodellen kan sedan övriga lager 
draperas och byggas upp. 
 

 
Figur 4. Höjdata från punkter till GRID 

 
4.2 Kartmaterial 
 
Shape-filer, CAD-ritningar och ArcCoverage-format definieras alla som vektorlager. Från 
Luleå kommun fick vi shape-filer och CAD-ritningar över området omkring Östra skolan. 
CAD-ritningarna består av bl.a. ett flertal linjer som representerar objekt på kartan. Dessa 
ligger i ett enda lager och måste därför delas upp för att kunna användas. Detta gjordes i 
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ArcView där även lagren konverterades till shape-filer. De data som togs fram från CAD-
ritningarna är: 
- Gångbana 
- Körbana 
- Belysning 
- Vegetation (barr- och lövträd) 
 
De objekt vi använde från shape-filerna är byggnader. Byggnaderna saknar höjd och för att de 
ska kunna byggas upp till tredimensionella objekt i ERDAS Imagine VirtualGIS måste detta 
läggas till i attributtabellen. Vi utförde redigeringen i ArcView. Höjderna har vi uppskattat 
eftersom vi ansåg att ur barns synvinkel är skillnaden mellan två och tio meter oväsentligt, 
allting är ändå ”stort”. Figur 5 visar terrängmodellen före och efter utplacering av hus. 
I ERDAS Imagine VirtualGIS finns en bugg som gör att shape polygoner som inte har höjd, 
inte är synlig när man draperar dem över terrängmodellen (Stridh, 2002). För att komma runt 
problemet kan polygonerna tilldelas en höjd så att de precis höjs över terrängmodellen. Detta 
rekommenderas dock ej eftersom polygonerna inte draperas utan står horisontellt i jämförelse 
med terrängmodellen. Detta medför att vissa delar av polygonen hamnar under 
terrängmodellen och andra delar svävande över. På grund av detta kunde vi inte använda oss 
av polygoner för att visualisera vägar, vi använde istället CAD-ritningens väglinjer. 
 

 
Figur 5. Terrängmodell före och efter utplacering  av hus. 

 
4.3 Modeller 
 
Modeller är olika föremål, t.ex. träd, som kan importeras till 3D-miljön för att göra den mer 
verklighetstrogen. 
I ERDAS Imagine VirtualGIS skapar man ett nytt modellager där modellerna lagras. Det går 
att lagra olika modeller i olika lager som sedan kan öppnas i samma vy. ERDAS Imagine 
VirtualGIS har en befintlig katalog över diverse modeller såsom träd, hus och fordon. Träden 
är av formatet image och presenteras där med i vyn som så kallade korsmodeller. Figur 6 visar 
hur en korsmodell är uppbyggd. 
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Figur 6. Korsmodell 

 
Det finns möjlighet att ladda ner olika modeller från Internet eller att skapa modeller i ett 
externt 3D ritprogram. Vi använde oss av gratisversionen av programmet AC3D för att rita 
enklare modeller. Dessa kan exporteras till vrml-format för att sedan importeras i ERDAS 
Imagine VirtualGIS. Varje modell måste var och en placeras ut på rätt position i 3D-miljön. 
För att placera ut trädmodellen, på rätt position, använde vi oss av vegetationslagret från 
CAD-ritningen. På samma sätt använde vi oss av belysningslagret för att placera ut 
lyktstolpar. Övriga objekt såsom trafikljus, övergångsställen och fordon placerades ut på rätt 
position i vyn med hjälp av fotografier över området. De modeller och filformat som 
användes var: 
 
- Lövträd (.img) 
- Barrträd (.img) 
- Lyktstolpar (.vrml) 
- Trafikljus (.vrml) 
- Övergångsställen (.vrml) 
- Vägskyltar (.vrml) 
- Refuger (.vrml) 
- Gångbro (.vrml) 
- Buss (.vrml) 
- Flaggstång (.vrml) 
- Fordon (.dxf) 
 
4.4 Länkning till externa dokument 
 
Länkning används för att öppna externa filer såsom bilder eller text-filer. Det länkade objektet 
läggs antingen in i ett modellager eller ett vektorlager och när objektet selekteras öppnas den 
länkade filen.  
För vår uppgift var det önskvärt att se hur det, vid en viss position, ser ut i verkligheten. Vi 
lade in objekt i ett modellager som vi länkade till bilder och objekten placerades ut vid vissa 
utvalda korsningar. När användaren väljer ett objekt öppnas ett fotografi som visar aktuell 
korsning, se figur 7. 
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Figur 7. Exempel på bildlänk 
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5 Resultat 
 
 
5.1 Programvaror för 3D visualiseringar 
 
På marknaden finns ett stort utbud av visualiseringsprogram med varierad kapacitet. Vi har 
dock begränsat oss till två program, ERDAS Imagine VirtualGIS och ArcView 3D Analyst, 
som båda disponeras och säljs av ESRI-Sweden. Efter noggrann jämförelse av de båda 
programmen drog vi slutsatsen att ERDAS Imagine VirtualGIS bäst uppfyller de uppsatta 
kriterierna. 
 
5.2 Data vid 3D visualiseringar 
 
Beroende på vad för slags visualisering och analyser som ska utföras krävs olika typer av 
data. För att bygga upp en trafiksituation över ett område krävs dessa typer av data: 
• Höjddata – krävs för att skapa terrängmodellen. Kan bestå av höjdpunkter eller 

höjdkurvor. 
• Kartmaterial – i 3D-miljön har vi använt oss av vektordata för byggnader, gångbana, 

körbana, belysning och vegetation. 
• Modeller – träd, fordon, trafikljus etc. Krävs för att verklighetstroget visualisera en 

trafikmiljö. 
 
5.3 Behov av data insamling 
 
Under uppbyggnaden av vår modell har den enda datainsamlingen som utförts varit 
fotografering. I vissa situationer av visualisering vill man ha en mer exakt bild av hur 
verkligheten ser ut nu och då krävs det utförlig datainsamling. Höjdmätningar av byggnader, 
träd, lyktstolpar och övriga föremål i trafiken kan behövas. Uppdatering av placeringen av 
träd, lyktstolpar, staket m.m. krävs när man vill ha en bra modell av verkligheten.  
 
5.4 Hur eventuell fältinsamling ska gå till? 
 
Ju mer detaljerat man vill att den tredimensionella miljön ska vara desto noggrannare måste 
fältinsamlingen utföras. Vid vissa tillfällen är det tillräckligt med manuell datainsamling men 
i andra situationer krävs det t.ex. GPS eller vinkelmätare för att få mer exakt data.  
 
5.5 Databearbetning 
 
Som tidigare nämnts krävs det höjddata för att skapa en terrängmodell. När höjddata består av 
höjdpunkter måste dessa göras om till formatet GRID eller image för att passa programmet 
ERDAS Imagine VirtualGIS. Linjerna i CAD-ritningen ligger i ett enda lager och på grund av 
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detta bör de delas upp i användbara sikt, såsom ”byggnadslinjer” och ”väglinjer”. Vid 
användning av CAD-data måste ytor, t.ex. byggnader, ytbildas innan de kan presenteras i en 
3D-miljö. När objekten saknar höjd måste detta förstås också läggas till.  
 
5.6 Viktiga faktorer att ta hänsyn till för att skapa säkrare trafikmiljöer för barn 
 
Faktorer som är viktiga att ta hänsyn till för att skapa en säkrare trafikmiljö för barn är 
framförallt siktförhållanden i miljön. På samma sätt som att objekt kan skymma barn för 
bilister kan också dessa objekt hindra barn från att få en bra överblick av trafiken. Exempel på 
föremål som kan skymma sikten är parkerade bilar, vägskyltar, containrar, buskar etc. 
Trafikflödet och hastigheten är givetvis också viktiga faktorer som måste tas hänsyn till när 
man vill skapa en säker trafikmiljö. Det är också viktigt att tänka på trafikförhållanden i 
korsningar, t.ex. utgör en korsning som saknar trafikljus en stor trafikfara för barn (Leden 
1989).  
 
5.7 Faktorer som kan visualiseras i programvaran ERDAS Imagine VirtualGIS 
 
De faktorer som går att undersöka i en tredimensionell miljö varierar beroende på 
programvaran. I ERDAS Imagine VirtualGIS är det främst siktförhållanden som går att 
undersöka. Dessa är synfältets vinklar i höjd och sidled, höjden på observatörens och 
siktanalyser som visar vad som begränsar sikten för observatören.      
I ERDAS Imagine VirtualGIS finns det flera andra faktorer som går att undersökas, t.ex. 
översvämningar, men dessa har vi inte undersökt närmare eftersom de inte är relevanta i vår 
uppgift. 
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6 Diskussion 
    
 
Det är inte alltid lätt för en vuxen att föreställa sig barns situation i trafiken. För att underlätta 
förståelsen på ett smidigt sätt vore det bra att kunna visualisera det barn ser och uppfattar i 
trafiken. En tredimensionell miljö där man kan utföra analyser och se hur en trafiksituation ser 
ut i nutid eller hur den skulle se ut efter en förändring skulle underlätta planering av en 
trafikplats. I ERDAS Imagine VirtualGIS går det på enkelt sätt att förändra en trafikmiljö 
genom att lägga till olika objekt. I figur 8 visas hur en trafiksituation förändras av en gångbro. 
 

 
Figur 8. Förändring av en trafiksituation 

 
Allt man kan göra i ArcView kan man också utföra i ERDAS Imagine men det är viktigt att 
komma ihåg att ERDAS Imagine främst är ett verktyg för bild och rasterhantering, och är 
därför inte lika smidigt när det gäller redigering av t.ex. vektordata (Stridh, 2002). Detta gör 
att det är en fördel att använda sig av korrekt redigerad data innan uppbyggnad av en 3D-
miljö.  
 
ERDAS Imagine VirtualGIS är fullt tillräckligt för att visualisera en trafiksituation. För att 
skapa mer verklighetstrogna modeller krävs det dock ett mer avancerat program än det vi 
använt, AC3D. Det går att spara ner 3D-miljön i vrml-format vilket gör det möjligt att 
presentera miljön på Internet via en webbläsare. 
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7  Slutsats 
 
 
Under vårt arbete har vi tagit fram vad som krävs för att tredimensionellt visualisera en 
trafikmiljö med hjälp av GIS-verktyg. 
 
Slutsatser som kan dras av detta arbete är: 
· Det krävs stora mängder data för att skapa en verklighetstrogen bild av trafiken. 
· För att få en tredimensionell bild som stämmer överens med verkligheten krävs det tillgång 

till aktuell och detaljerad data. 
· Med det program vi använt kan endast några av de faktorer, som spelar in när en säker 

trafikmiljö för barn ska planeras, visualiseras i den miljö vi skapat. Dessa faktorer är 
siktförhållanden såsom synfältets vinklar i höjd och sidled, höjden på observatörens och 
siktanalyser som visar vad som begränsar sikten för observatören.      

 
Det är svårt att visualisera hur barn uppfattar trafiken eftersom barn inte har fullt utvecklad 
synförmåga jämfört med vuxna t.ex uppfattar barn färger annorlunda, uppfattar inte rörelser i 
periferin och har sämre reaktionsförmåga än vuxna. ERDAS Imagine VirtualGIS fungerar bra 
för att titta på hur en trafiksituation ser ut och hur den skulle kunna förändras. Utifrån ett 
barns synvinkel går det att visualisera siktförhållanden, man kan studerar vad som skymmer 
sikten för barnet och vad som skymmer barnet för trafikanterna.  
 
På marknaden finns det ett flertal program som kan visualisera tredimensionella miljöer, det 
vore även intressant att studera dom och deras funktioner. Eftersom utvecklingen går framåt 
kommer det att utvecklas mer effektiva program allt efter som åren går.  
 
Fortsatta studier kan vara att undersöka möjligheterna att i en 3D-miljö visualisera olika 
föränderliga faktorer i barns trafiksituation. Föränderliga faktorer att ta hänsyn till kan t.ex. 
vara trafikflödet och fordons hastighet. Hur kan variationer i trafikflödet och hastighet 
visualiseras i en 3D-miljö? 
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Bilaga 1 
 
3D visualiserings miljö i ERDAS Imagine 
 

 
 

 




