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Förord 
Det här examensarbetet är ett samarbete mellan Per Almqvist, Martin Johnsson, 
Visualiseringscentrum och Luleå Tekniska Universitet. Visualiseringscentrum har 
kommersiella intressen i marknader för 3D visualisering och en del av syftet med arbetet är att 
få en uppfattning om vad som kan vara ekonomiskt intressant för Visualiseringscentrum att 
utveckla med tanke på kommuner och vägprojektörer. Vi vill tacka vår handledare på 
Visualiseringscentrum, Peter Jacobsson. Det är hans idéer och intresse som gjort exjobbet 
möjligt på det sätt som det utförts. Det mesta av jobbet har utförts på Visualiseringscentrum i 
Umeå. Examinator och handledare vid Luleå Tekniska Universitet har varit Anders Östman.

  



Abstract 
This study has been carried out on behalf of Visualiseringscentrum in Umeå. 
Visualiseringscentrum is a unit within the National Land Survey of Sweden who has 
commercial interests in markets for 3D visualisation. One part of this study was to find areas 
within urban planning and road planning where Visualiseringscentrum can profit from 
developing applications.  
 
The purpose with this study was to get three questions answered. 
 
1. Is there any interest in and need for using 3D visualisation in urban planning and road 
planning? 
2. If there is interest and need, is there any technology that can fulfil the needs?   
3. Are there any other areas where 3D visualisation could be an interesting technology to use? 
 
To find out if there is any interest in and need for using 3D visualisation in urban planning 
and road planning a number of key persons from Urban planning departments in 
Municipalities, Vägverket and consultants have been interviewed.  
 
Results from the interviews show that there is an interest in using 3D visualisation in both 
urban planning and road planning. For example public exhibitions of planned buildings and 
roads can be visualised in 3D. There is also an interest in using 3D in the process of 
procurement, mostly to show different alternatives to customers. In both these cases it would 
be valuable to have the possibility to show the models on the Internet. As a result the research 
for possible technologies was concentrated to technologies for showing models on the 
Internet. 
 
The result from the technology research is that there exist a number of technologies that most 
likely can be used to fulfil the needs for visualisation of urban planning and road planning. 
One of the technologies, Java3D, was selected for more thoroughly tests. A program that 
fulfils the basic needs for 3D visualisation of urban planning was developed with Java3D.  
 
There are a number of obstacles when creating 3D models for visualisation of planned 
buildings. The models can easily become too big to handle with a standard PC or with low 
bandwidth to the Internet. Other problems are that modelling takes long time and can 
sometimes be quite complicated and expensive. If these problems could be solved, 3D would 
be a much more interesting technology for visualisation of urban planning. One idea how to 
make modelling easier is to produce programs that automatically generates models based on 
digital maps. To be able to handle large amount of data, models can be stored in such a way 
that parts of the model can be handled separately. One example may be to store the models in 
a database. 
 
To answer the question if there are any other areas where 3D can be an interesting technology 
a number of people were interviewed in two areas, wind power and ground engineering. The 
result is that there is an interest in using 3D within both these areas even though one of the 
persons working within the area of ground engineering was very sceptic. 

  



Sammanfattning 
Det här examensarbetet utfört på uppdrag av Visualiseringscentrum i Umeå. 
Visualiseringscentrum har kommersiella intressen i marknader för 3D visualisering och en del 
av syftet med arbetet är att få en uppfattning om vad som kan vara ekonomiskt intressant för 
Visualiseringscentrum att utveckla med tanke på kommuner och vägprojektörer.  
 
Syftet med studien har framför allt varit att få svar på tre frågor: 
 
1. Finns det intresse och behov av att använda 3D visualisering vid kommunal planering och 

vägprojektering? 
2. Finns det någon teknik som, om det finns intresse och behov, kan användas för att 

tillgodose de behoven? 
3. Finns det några andra branscher där 3D visualisering skulle vara intressant att använda? 
 
För att få svar på frågan om det finns intresse att använda 3D visualisering vid Kommunal 
planering och vägprojektering har ett antal intervjuer av nyckelpersoner på 
stadsbyggnadskontor, Vägverket samt konsulter i bygg- och planeringsbranschen genomförts.  
 
Resultatet av dessa intervjuer visar att det finns ett intresse och ett antal tänkbara 
tillämpningar för 3D visualisering. Ett tänkbart användningsområde är i samband med 
offentliga visningar av planerade byggprojekt, vägar eller byggnader. Det finns även intresse 
av att visualisera planerade byggprojekt i samband med upphandlingar. I båda dessa fall 
skulle det vara av stort intressse att göra informationen tillgänglig på Internet. Detta för att på 
ett enkelt sätt nå ut till allmänhet eller beställare på annan ort. På grund av det resultatet 
koncentrerades teknikundersökningen på tekniker där 3D modeller kan göras tillgängliga på 
Internet eller andra nätverk. 
 
Resultatet från teknikundersökningen är att det finns ett antal olika tekniker för att visa 3D 
modeller på Internet varav några troligtvis kan användas till den typen av 3D modeller som 
kan bli aktuella för kommunal planering och vägprojektering. En av de tänkbara teknikerna, 
Java3D, testades ytterigare genom att ett appletprogram utvecklades som kan användas för att 
visa en 3D modell på Internet. 
 
Det finns ett antal hinder för att visualisera kommunal planering och vägprojektering i 3D. 
Modeller kan lätt bli så stora att de blir svåra att hantera tillfredsställande på en standarddator 
eller med en låg överföringshastighet mot Internet. Ett annat problem är att det kan vara 
tidskrävande och dyrt att ta fram en modell. Om det vore möjligt att minska dessa två hinder 
skulle 3D vara ett mer intressant sätt att visualisera landskapsmodeller. Tänkbara sätt att 
minska dessa hinder kan vara att ta fram verktyg för att i så stor utsträckning som möjligt 
automatisera skapandet av modeller. Ett exempel på det kan vara att från en digital 
terrängkarta automatiskt generera en 3D modell med vegetation. För att lättare hantera stora 
modeller kan en ide vara att spara modeller på ett sådand sätt att delar av modellen kan 
hanteras. Ett exempel skulle kunna vara att spara modeller i någon form av databasstruktur.  
 
För att få svar på frågan om det finns några andra områden där det kan vara intressant med 3D 
visualisering har två tänkbara branscher undersökts, vindkraft och geoteknik. Ett antal 
personer som alla arbetar på företag inom ovan nämnda branscher har intervjuats. Resultatet 
från intervjuerna visar att det finns ett intresse inom båda branscherna, men alla intervjuade 
inom geoteknik är inte odelat positiva. 
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1. Inledning 
Inom kommunal planering och vägprojektering skulle 3D visualisering kunna vara ett bra 
hjälpmedel för att åskådliggöra planerade byggprojekt.Visualiseringscentrum som arbetar 
med 3D visualisering under lantmäteriverket, har ett kommersiellt intresse av att 
användningen av 3D visualisering ökar. Inom vägprojektering och kommunal planering 
används 3D visualisering idag i relativt liten utsträckning. Om det finns ett intresse av att öka 
användningen inom dessa områden kan det vara en bra framtida marknad för produkter och 
tjänster som skulle kunna tillhandahållas av Visualiseringscentrum. Detta ligger till grund för 
samarbetet med Visualiseringscentrum som har resulterat i det här examensarbetet. 

1.1. Syfte 
Syftet med studien har varit att få svar på i första hand följande frågor. 
 
1. Finns det intresse och behov av att använda 3D visualisering vid kommunal planering och 

vägprojektering? 
2. Finns det någon teknik som, om det finns intresse och behov, kan användas för att 

tillgodose de behoven? 
3. Finns det några andra branscher där 3D visualisering skulle vara intressant att använda? 

 

1.2. Omfattning 
Under den första delen av studien har det framkommit att möjligheten att visa 3D modeller på 
Internet eller lokala nätverk är viktigt. På grund av det har teknikundersökningen 
koncentrerats till tekniker för att visa 3D modeller på Internet.En del av undersökningen av 
3D tekniker har varit att utveckla ett verktyg eller en del av ett verktyg för 3D visualisering av 
kommunal planering och vägprojektering med hjälp av någon lämplig teknik.  
 
En faktor som har stor betydelse inte minst ekonomisk är att 3D visualisering ofta kräver 
datorer med hög kapacitet. I takt med att datorernas prestanda utvecklas ökar dock 
möjligheterna att använda 3D visualisering. En medveten begränsning vid studien och 
utvecklingen av verktyget är att det inte skall krävas mer än en standard dator med ett 
grafikkort anpassat för 3D grafik. Andra begränsningar är att det i första hand är 
landskapsinformation som är intressant och det huvudsakliga användningsområdet är 
kommunal planering samt vägprojektering.  
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2. Intresse och behov av att använda 3D Visualisering vid kommunal 
planering och vägprojektering 

2.1. Metod 
Tillvägagångssätten för att utreda om det finns intresse och behov av 3D visualisering vid 
kommunal planering och vägprojektering är intervjuer med personer som arbetar inom och 
bedöms ha goda kunskaper om dessa områden. För att få en uppfattning om vilka 
förutsättningar som finns har har även information om befintlig hårdvara och geografiska data 
insamlats under intervjuerna.  

2.2. Urval av personer att intervjua 
Personer från följande företag har intervjuats: 
Kessler och Mannenstråle (KM) i Umeå 
VBB Viak i Umeå 
Scandiaconsult (SCC) i Umeå 
Vägverket Konsult Umeå 
Umeå Kommuns Stadsbyggnadskontor 
Luleå Kommuns Stadsbyggnadskontor 
Vägverket Region Norr i Luleå 
 
Geografisk placering har varit en avgörande faktor vid valet av företag eftersom medel för 
resor har varit begränsade. På grund av det finns alla företag som intervjuats i Umeå eller 
Luleå. De konsultbyråer som har valts är relativt stora och finns över hela landet. Tanken har 
varit att få en representativ bild av behoven hos företag i  Sverige inom aktuella branscher.  
 
Vid intervjuerna har det varit från tre till som mest 20 personer närvarande. Totalt har ca 50 
personer intervjuats. 

2.3. Sammanställning av utförda intervjuer 
Sammanställningen av resultaten från intervjuerna är uppdelad i tre delar, kommuner, 
vägprojektörer och Vägverket Region Norr. Den uppdelningen kommer av att deras 
verksamhet och därför också deras behov och intressen till viss del skiljer sig från varandra.  

2.3.1. Kommuner 
Kommunen i Umeå och kommunen i Luleå är båda intresserade av att använda 3D 
visualisering i sin verksamhet. 3D visualisering används i viss mån idag men användningen 
skulle kunna öka.  
 
Under intervjuerna framkom några eventuella användningsområden. Det främsta 
användningsområdet skulle kunna vara vid offentliga visningar av planerade byggprojekt. 3D 
visualisering skulle i det fallet kunna vara ett komplement till det som görs idag, vilket kan 
vara ritningar och fotomontage (för några exempel se Bilaga 9). Det skulle kunna vara ett sätt 
att informera allmänheten om hur t.ex. stadsbilden förändras, hur nya bostadsområden 
kommer att se ut och hur nya vägar påverkar omgivande bebyggelse etc. Ett annat 
användningsområde för den här typen av teknik skulle kunna vara en variant av siktanalys, 
där en eventuell hög byggnad eller skorsten kan visas från olika riktningar och avstånd. Även 
hur stadsbebyggelse påverkar landskapet kan visualiseras. 
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3D modeller skulle också kunna användas som beslutsunderlag. Detta skulle kunna ske 
exempelvis genom att med hjälp av en modell prova olika lösningar så som att ändra storlek, 
färg eller fasadmaterial på ett hus. Ett önskemål är att det skall vara enkelt att förändra objekt 
i en modell, flytta ett hus, byta fasad eller byta färg på fasaden etc. Det ideala vore att skapa 
en modell över en hel stad i vilken planerade hus eller vägar kan placeras. Eftersom det 
viktigaste användningsområdet är vid offentliga visningar är det av stort intresse att 
visualiseringar kan visas på Internet. På det sättet kan alla som har tillgång till Internet  enkelt 
ta del av informationen. 
 
Data som kommunerna har tillgång till är i första hand ett höjdnät med höjdpunkter var 50:e 
meter. Luleå kommun har även tillgång till takhöjder på hus. Tillgänglig hårdvara är framför 
allt standarddatorer. Programvara som finns är CAD och GIS programvara typ AutoCad, 
MapInfo, ArcView. Data finns och lagras i bl.a. dxf, dwg, samt shape filer. 

2.3.2. Vägprojektörer 
Även vägprojektörer är intresserade av att använda 3D visualisering i sin verksamhet. Ett 
användningsområde kan vara att visualisera planerade vägbyggen, eller en speciellt intressant 
del av en planerad vägsträckning. En annan tillämpning av 3D visualisering kan vara att i ett 
tidigt skede av projekteringen visualisera vägkorridoren. Med vägkorridor avses i det här 
sammanhanget det totala område som vägen tar i anspråk. Vägkorridoren har en enkel 
geometri och kan visualiseras som en volym i landskapet. En modell för detta ändamål bör 
vara tillräckligt noggrann för att berörda markägare ska kunna avgöra på vilket sätt de berörs. 
För att uppnå detta måste det vara möjligt att i modellen identifiera enskilda hus och 
tomtgränser. 
 

 
Bild 1Vägkorridorer för några alternativa vägsträckningar. 

 
I ett senare skede i projekteringsarbetet kan vägkroppen visualiseras då med en mer detaljerad 
modell med körbana, diken, bebyggelse och omgivande terräng. Syftet med en sådan modell 
kan vara att få en uppfattning om hur vägen smälter in i landskapet, t.ex. hur en vägbank 
förändrar landskapsbilden. Det blir även möjligt att få en uppfattning om hur vägen kommer 
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att uppfattas av framtida bilister. För att kunna ge en god bild av detta krävs att modellen är 
relativt realistisk.  
 
Inte bara vägar är intressant, det finns även intresse av att visualisera andra anläggningar som 
tex. torg, lekplatser eller hus. Där kan en modell vara ett hjälpmedel för att jämföra olika 
materialval, färg på fasader etc. Ytterligare tillämpning skulle t.ex. kunna vara att vid en 
tillståndsansökan visualisera en planerad grustäkt under drift och efter återställning av 
täktområdet. 
 
Det är i första hand för att visa beställare, beslutsfattare och berörda markägare som det finns 
intresse av att göra visualiseringar, men i viss mån även för att utföra visualiseringar på 
uppdrag av kunder. Det är en stor fördel om det finns möjlighet att visa modeller på Internet 
eller lokala nätverk. Den möjligheten medför att modeller kan visas internt för kollegor som 
har tillgång till samma nätverk eller för beställare som befinner sig på annan ort. Det är 
önskvärt att  data kan användas i samma format som redan används i så stor utsträckning som 
möjligt. 
  
Den hårdvara som finns hos projektörerna är framför allt standard datorer. Programvara som 
används är bland annat CAD program exempelvis AutoCad, RoadCad och Cordab. Data 
lagras i dwg, dxf, respektive Cordab format. För mätdata från totalstationer används Geosis 
och KF85. 

2.3.3. Vägverket Region Norr 
Vägverket Region Norr är intresserade av att kunna visualisera planerade vägsträckningar, 
framför allt i samband med visningar som riktar sig till allmänheten. 3D visualisering skulle 
då vara ett komplement till fotomontage, ritningar eller planer. Det finns eventuellt även ett 
intresse av att använda 3D visualisering under planeringsarbetet. Vid visningar för 
allmänheten är det intressant att kunna visa en film eller animering av en tänkt flygning över 
en planerad väg. Det är också intressant att visa en animering av hur vägen ser ut från en bil 
som färdas sträckan eller en modell där användaren själv kan navigera fritt i alla riktningar. 
Storleken på det område som kan vara aktuellt för en modell kan i normala fall vara upp till 
en kvadratmil. För planeringsändamål är en idé att visualisera en tänkt bergskärning eller 
vägbank för att jämföra olika vägsträckningars effekter på landskapet.  
 
Vägverket tycker liksom kommuner och vägprojektörer att det är en stor fördel om modeller 
kan visas på Internet, framför allt för att nå ut till allmänhet på ett enkelt sätt. Data som 
Vägverket har tillgång till är ett höjdnät med höjdpunkter var 50:e meter. Hårdvara som finns 
hos vägverket är framför allt standarddatorer. 

2.4. Slutsats av intervjuerna  
Resultatet från intervjuerna visar att det finns ett intresse av att använda 3D visualisering 
inom Kommunal planering och vägprojektering. Intresset bedöms vara tillräckligt stort för att 
det inom ramen för det här studien skall vara intressant att gå vidare och försöka utreda om 
det är möjligt att förverkliga önskemålen. 
 
Intervjuerna har också gett en anvisning om behov och användningsområden. Någonting som 
har framkommit under intervjuerna är att det är viktigt att kunna visa 3D modellerna på 
Internet eller andra nätverk. Ett första steg kan vara att utreda om det finns någon teknik för 
att visa 3D på Internet som skulle kunna passa den typ av modeller som kan bli aktuella.  
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Flera av de intervjuade vill ha möjlighet att enkelt själva skapa 3D modeller. Ett gemensamt 
önskemål hos de som intervjuats är att det skall vara enkelt att ta fram en modell. Det betyder 
att det skall vara enklare än att använda modelleringsprogram som finns idag för att skapa 3D 
modeller. Det är också viktigt att det inte är för tidskrävande att ta fram en modell.  
 
Modellen som skapas måste i vissa fall vara tillräckligt detaljerad för att betraktaren skall 
kunna känna igen enskilda hus. Detaljeringsgraden skiljer sig mellan olika tillämpningar och  
beroende på vilka objekt som modelleras, vägar kräver t.ex. inte lika hög grad av 
verklighetstrogna texturer som hus.  
 
Användaren skall kunna använda befintlig data, helst i samma format som redan används, 
vilket framför allt är  olika cadformat så som dwg eller dxf. 
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3. Tekniker för att visa 3D modeller på Internet. 
Resultatet av intervjuerna visar att det finns ett intresse av 3D visualisering hos dem som 
intervjuats och intervjuerna har även gett en bild av behoven. Det har därför bedömts vara 
meningsfullt att gå vidare och undersöka om det finns någon teknik som kan användas för att 
tillgodose behoven. Ett viktigt krav  är att visualiseringar skall kunna presenteras på Intermet. 
På grund av det resultatet koncentrerades teknikundersökningen på tekniker där 3D modeller 
kan göras tillgängliga på Internet eller andra nätverk. Informationen har inhämtats genom 
sökning på Internet och litteraturstudier. De flesta företag som har utvecklat tekniker har 
informativa webbplatser där användare kan ladda ner demonstrationer och få information om 
deras respektive teknik. 

3.1. Presentation av undersökta tekniker för att visa 3D på Internet 
Det finns en mängd olika tekniker för att visa 3D på Internet. Här följer en kort presentation 
av ett antal olika tekniker. En utförligare beskrivning av varje teknik finns i bilagorna 1-7. Det 
finns även andra tekniker som inte beskrivs här men som eventuellt skulle kunnat studeras om 
det funnits mer tid till förfogande. 

3.1.1. Java 3D 
Java 3D är ett så kallat API (Application Programming Interface). Java 3D består av ett antal 
klasser som utökar Java 2(Brown, 1998). Dessa klasser kan användas av programmerare för 
att förenkla att utveckla program i Java som hanterar 3D grafik. I Java 3D finns klasser för att 
skapa och förändra 3D geometri och strukturer för att rendera bilder utifrån den geometrin[1]. 
Tekniken kan användas på Internet genom att skriva appletprogram med hjälp av Java 
3D(Brown, 1998). Java 3D program kan även skrivas för att fungera som fristående 
applikationer(Brown, 1998). För att ett Java 3D appletprogram skall fungera måste 
webbläsaren där programmet exekveras stödja Java 3D. Det kan uppnås genom att installera 
Java Plugin (Brown, 1998). För att kunna kompilera program som använder Java 3D måste 
Java 2 och Java 3D vara installerat på datorn där programmet kompileras. Både Java 3D API 
och Java Plugin finns att ladda hem från Sun Microsystems  utan kostnad[2]. 
 
Java 3D definierar inget eget filformat som en del andra tekniker för 3D på Internet. För att 
använda något specifikt format måste programmeraren själv skriva kod för detta. Det finns 
färdiga komponenter att ladda hem för att läsa in olika format. De är dock inte alltid gratis att 
använda i kommersiella produkter. Java 3D finns för tillfället för Windows 95/98/NT, Solaris, 
Linux samt Irix[2]. För beskrivning om hur Java 3D program är uppbyggda se Bilaga 1. 
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Bild 2 3D-modell visad med appletprogram som använder Java 3D. 

 

3.1.2. VRML 
VRML står för Virtual Reality Modeling Language och den första versionen kom ut 1994. 
Det är tänkt att VRML ska vara ett språk för att presentera och visa upp 3D objekt och 
modeller på Internet. Koden kan antingen skapas genom att låta ett modelleringsprogram 
generera den, eller att själv skriva den i en texteditor. VRML är ett direktinterpreterande språk 
vilket innebär att det inte krävs någon förkompilering. För att kunna se modellerna krävs det 
att man har ett insticksprogram. Det finns idag ett tiotal olika insticksprogram och  de  flesta 
är gratis att installera och använda. Storleken på dessa varierar mellan 1-5 mb, och de har lite 
olika funktionalitet, men fungerar i stort sett likadant. I de senaste versionerna av Internet 
Explorer och Netscape Navigator ingår ett VRML- insticksprogram. För mer information se 
Bilaga 2. 

3.1.3. Shout3D 
Shout3D är en teknik för att visa 3D grafik på Internet utan insticksprogram. Shout 3D bygger 
på ett Java appletprogram skrivet i Java 1.02 [3]. Shout3D appletprogrammet visar VRML 
filer eller Shout3Ds eget filformat [3]. Det enklaste sättet att publicera en modell med shout3d 
är att använda Shout3D-wizard. Shout3D-wizard är ett program som förenklar processen med 
att skapa ett HTML dokument som innehåller Shout3d appletprogrammet. Användaren 
bestämmer vilken VRML modell som skall visas och vilken funktionalitet som önskas, sen 
skapar Shout3D-Wizard HTML dokumentet med appletprogrammet automatiskt. Det finns 
flera appletprogram att välja mellan beroende på vilken funktionalitet som efterfrågas. Den 
enklaste renderar endast en bild[3]. Shout3D innehåller också ett API [3]. Det är möjligt att 
utöka appletprogrammet med mer funktionalitet med hjälp av Shout3D API. För mer 
information se Bilaga 3. 
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Bild 3 En modell visad med ett Java appletprogram från Shout3D. 

3.1.4. 3D Anywhere 
3D Anywhere är ett program för att visa 3D-modeller på Internet. Det behövs inget 
insticksprogram för att visa modellerna utan de använder sig av applets. Man behöver således 
endast ha en browser som stödjer Java. För att skapa en modell i 3D Anywhere börjar man 
med att importera en VRML-fil. Det är fördelaktigt om VRML-filen är skapad med 
programmet 3D Studio Max. Därefter definierar man vilka funktioner som ska finnas. Efter 
det exporterar man filen till  3D Anywheres filformat. Eftersom programmet är skrivet i Java 
går det att använda på alla Java-kompatibla system. För mer information se Bilaga 4.          

3.1.5. MetaStream 
MetaStream är ett 3D filformat designat för att snabbt visa 3D objekt på Internet. För att 
kunna anvämda Metastream formatet krävs en webbläsare och ett insticksprogram från Meta 
Creations. Insticksprogrammet är gratis och kan laddas hem från Metacreations webbplats. 
Metastream är en teknik som använder streaming [4]. Det ger fördelen att hela modellen inte 
behöver laddas innan den visas. Modellens upplösning förbättras under tiden den visas tills 
den har full upplösning. Metastream kan innehålla vektorgrafik och direktuppspelad 
(streaming) video [4]. Modellen måste vara i MetaCreations format .mtf [4]. Det finns 
modelleringsprogram som kan exportera 3D modeller till MetaStreams format .mtf, till 
exempel Bryce och Canama från MetaCreations [4]. För mer information se  Bilaga 5. 

3.1.6. 3DML 
Flatland har utvecklat ett enkelt HTML-liknande språk som de kallat 3DML. 3DML används 
för att visa 3D modeller på en webbsida. För att bygga upp en modell används block vilka kan 
liknas vid byggklossar. Det finns ett visst antal olika block att bygga med, t.ex. ramper, 
skyltar, kuber, träd eller byggnader. Flatland har en webbsida där det går att enkelt bygga upp 
en 3D modell helt utan modelleringsprogram eller kunskap om 3DML koden. Modellen byggs 
upp genom att de olika blocken placeras ut på ett rutnät. När modellen är klar kan den laddas 
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hem och sparas, det går också att titta på modellen när som helst under arbetet med att skapa 
den. Ett annat sätt att skapa 3D modeller är att skriva 3DML koden direkt i en texteditor. 
3DML språket är likt HTML i sin uppbyggnad och relativt enkelt att lära sig. För att kunna se 
modellen i en webbläsare krävs ett insticksprogram som kallas Rover och kan laddas hem från 
Flatland utan kostnad. 3DML är enkelt att använda men begränsat till ett visst antal block. Det 
är svårt att göra detaljerade modeller av verkliga objekt genom att endast använda de 
fördefinierade blocken. Det går att navigera i modellen genom att vandra runt och titta uppåt 
eller nedåt. För mer information om 3DML se Bilaga 6. 
 

 
Bild 4 3DML modell. 

3.2. Utvärdering av undersökta tekniker 
Resultatet från undersökningen av 3D tekniker för Internet visar att det finns flera olika 
tekniker för att hantera den typen av data som skulle kunna komma ifråga. Flera av de 
tekniker som undersöks kan troligtvis användas. Att ingående testa alla är för tidskrävande för 
att rymmas i den här studien, på grund av det har en teknik valts för att utvärderas mer 
ingående. Den teknik som valdes var Java3D. Anledningen till valet av Java 3D var främst att 
det från visualiseringscentrums sida fanns intresse av att undersöka möjligheterna med just 
Java 3D. Valet grundades även på önskemålet från potentiella användare att olika befintliga 
format skall kunna användas. För de tekniker som studerats är det endast Java 3D som har 
möjligheten att direkt använda olika format. För de andra teknikerna måste konverterare tas 
fram för att skapa liknade funktionalitet. 
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3.3. Test av Java3D 
För att testa om Java3D kan vara en lämplig teknik att använda för den typen av tillämpnigar 
som efterfrågades under intervjuerna har ett testprogram utvecklats. 

3.3.1. Krav på testprogrammet 
De krav som ställdes på testprogrammet baserades på de grundläggande kraven som framkom 
under intervjuerna och den tid som fanns till förfogande. 
 
Krav på testprogrammet: 
1. En 3D modell sparad i minst ett befintligt filformat skall kunna läsas in och visas. 
2. Användaren skall kunna navigera på olika sätt, tex panorera, zooma och rotera modellen.  
3. Modellen skall kunna presenteras på Internet.  

3.3.2. Testprogrammets utformning 
För att uppfylla kravet att kunna presentera modeller på Internet utfromades testprogrammet  
som ett Java 3D appletprogram. Det filformat för 3D modeller som valdes var Wavefronts 
obj-format. Obj-format stödjer de nödvändigaste funktioner som behövs för en modell 
inklusive texturer. Anledningen till valet av obj-formatet var att det i Java 3D API:et redan 
finns färdiga komponenter som kan användas för att läsa in det formatet. 
Efter det att modellen laddats kan användaren navigera på ett antal olika sätt. 
 

 
Bild 5 Testprogrammet. 

 
Utförligare beskrivning av programmet finns i Bilaga 7. 
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3.3.3. Utvärdering av Java3D testet 
Testprogrammet uppfyller de grundläggande kraven.  
Fördelar med Java 3D: 
 Flexibelt så till vida att det endast är Java som sätter begränsningar. 
 Java 3D är gratis. 
 Helt objektorienterat. 
 Java 3D kan användas med flera olika operativsystem. 

 
Nackdelar: 
 Det är  relativt komplicerat att installera och konfigurera Java 3D, framför allt för att 

kunna köra appletprogram. 
 Kräver programmeringskunskaper för att arbeta med. 

 

3.4. Slutsats av undersökta tekniker för 3D på Internet 
Slutsatsen av testet är att Java3D är en teknik som med stor sannolikhet  skulle kunna uppfylla  
de grundläggande kraven. 
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4. Andra områden där 3D visualisering skulle kunna vara intressant 
Ett område där visuella aspekter har stor betydelse och därför kanske 3D visualisering kan 
vara intressant är vindkraft. Vid planering inför uppförande av nya vindkraftverk skulle 3D 
visualisering kunna vara ett hjälpmedel för att få en uppfattning om hur vindkraftverken 
kommer att påverka landskapsbilden. 
 
Ett annat område där det skulle kunna vara intressant med 3D visualisering är geoteknik. 
Markprofiler skulle kunna visualiseras i 3D. En modell av jordlager har förutsättningar för att 
bli relativt enkel. Det ställs heller inte höga krav på texturer för att en modell skall vara 
användbar. Det kan räcka med att de olika ytorna kan skiljas från varandra. 
 
För att undersöka om det finns ett intresse inom dessa två nämda branscher har ett antal 
intervjueru utförts. Alla intervjuer har skett via telefon. 

4.1. Urval av personer att intervjua 
De personer som intervjuats arbetar alla på olika konsultbolag eller kraftbolag. Företrädesvis 
från företag med verksamhet över hela landet. 
 
Personer har intervjuats från följande företag inom vindkraft: 
Vattenfall i Stockholm 
Sydkraft AB i Malmö  
 
Personer har intervjuats från följande företag inom geoteknik:  
SWECO Stockholm 
SCC Region Öst – Stockholm  
Vägverket Konsult Borlänge 
Vägverket Konsult Umeå 
KM Umeå 
KM Stockholm 
 

4.1.1. Intresset för 3D visualisering inom Vindkraft  
Intresset för att visualisera vindkraftverk med den här typen av teknik är stort hos de 
vindkraftsbyggare som intervjuats. Ett eventuellt användningsområde som framkom under 
intervjuerna var att visualisera ett planerat vindkraftverk för att kunna jämföra olika fabrikat 
av kraftverk eller olika utseenden. Det är även intressant med en modell för att kunna se hur 
och från vilka platser ett kraftverk kommer att synas. Visualiseringar av vindkraft kan rikta 
sig till myndigheter eller allmänheten. 
 
Det finns bland de intervjuade ett visst intresse av att göra visualiseringar själva istället för att 
anlita konsulter. Anledningen till det skulle vara om det medför lägre kostnader. Ett enkelt 
program där en användare kan skapa en modell innehållande vindkraftverk borde vara 
ekonomiskt intressant att utveckla anser en av de som intervjuats.  
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Bild 6  Vindkraftverk, visualiserade med VRML. 

4.1.2. Intresset för 3D visualisering inom Geoteknik 
För geoteknik skulle det kunna vara intressant att visualisera resultatet från provtagningar där 
olika jordartsgränser, grundvattenytan och bergnivåer visas som ytor. 3D-visualisering skulle 
i detta fall användas främst som ett komplement till handritade eller cadritade profiler. Det 
kan vara svårt att enbart utifrån profiler få en uppfattning om vilka ytor de beskriver. Ibland 
kanske de personer som skall använda informationen inte är vana att läsa en ritning. Då kan 
en 3D modell vara ett bra komplement. En nackdel kan vara att det ofta finns få mätpunkter 
som ligger lång ifrån varandra. Det gör att modellen ger en generaliserad bild som kanske 
överensstämmer dåligt med verkligheten mellan provpunkterna. Det problemet finns dock 
även för handritade eller cadritade profiler. 
 
Ett annat användningsområde skulle kunna vara att visualisera en tomts geotekniska 
förhållande för en kund. De flesta som intervjuats tror att 3D visualisering  kan vara 
användbart. Den åsikten delas dock inte av alla. En av de intervjuade var väldigt skeptisk och 
personen i fråga ansåg inte att 3D visualisering har någon fördel jämfört med vad som görs 
idag. 
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Bild 7 Exempel på hur en modell av jordlager kan se ut, de olika ytorna föreställer olika jordlager och den blå 
”klossen” föreställer ett planerat hus. 

4.2. Slutsats av alternativa användningsområden 
Inom de två branscher som undersökts, vindkraft och geoteknik, finns ett intresse av att 
använda 3D visualisering. 

 



DISKUSSION OCH SLUTSATSER 17 

5. Diskussion och slutsatser 

5.1. Slutsatser 
 Det finns intresse av att använda 3D visualisering vid kommunal planering och 

vägprojektering, speciellt om visualiseringar kan visas på Internet. 
 Java3D är en teknik som kan användas för att visa 3D visualisering av 

landskapsinformation på Internet. 
 Det finns intresse för att använda 3D visualisering inom geoteknik och vindkraft. 

 

5.2. Rekommendationer 
En viktig aspekt är att det ofta är en mycket tidskrävande process att skapa en modell. För att 
förkorta tiden bör modelleringsprocessen automatiseras i så stor utsträckning som möjligt. 
Exempel på sådan automatisering kan vara att med hjälp av en digital vegetationskarta 
generera terräng. Om små bitar av de olika terrängtyperna modelleras en gång kan ett program 
utvecklas där modeller automatiskt byggs upp genom att placera de olika terrängtyperna 
utifrån vegetationskartans terrängtypsklassning. De små bitarna upprepar sig över den yta som 
täcks av en viss vegetationstyp.  
 
Även andra objekt skulle kunna automatiseras t.ex. vägar eller hus. För att automatiskt skapa 
hus krävs lite mer information, framför allt krävs höjdinformation för hustak. För att 
moddellen skall se realistisk ut bör husen förses med en texturbild föreställande fasaden. Om 
modellen är manuellt framtagen kan varje hus ha en bild på den verkliga fasaden för att 
modellen skall bli så verklighetstrogen som möjligt. I det fallet hus skapas automatiskt kan 
slumvis valda fasadbilder från ett bibliotek av olika bilder användas. Det är dock troligt att det 
i många fall krävs relativt detaljerade modeller för att betraktaren skall kunna känna igen ett 
enskilt hus. Detta kan vara svårt att uppnå på ett enkelt sätt med automatik. 
 
Ett problem kan vara att det krävs mer än en standard dator för att hantera stora 3D modeller. 
Det är framför allt antalet ytor och texturernas storlek som har betydelse för hur 
prestandakrävande en modell är. Om datorn som används har för låg prestanda kommer 
förflyttningar i modellen att uppfattas som långsamma och ryckiga. En ide som diskuterades 
under intervjuerna var att skapa en enskild modell över en hel stad. En sådan modell blir 
troligen så stor att den blir omöjlig att hantera tillfredställande med en standarddator. Om en 
modell skall visas på Internet kan det problemet minskas genom att samma modell sparas med 
olika detaljeringsgrad, då kan användaren välja en modell vars krav på prestanda 
överenstämmer med datorns prestanda. En annat sätt att minska problemet skulle kunna vara 
om olika stora delar av samma modell kan visas beroende på tillgänglig prestanda. Då skulle  
arbetet med att skapa olika versioner av samma modell undvikas. Det kanske kan uppnås om 
3D modeller sparas i någon form av databas eller liknande. Det skulle eventuellt även 
underlätta vid en situation där flera användare samtidigt vill förändra eller utöka en modell.  
 
Vid val av teknik är det lämpligt att ta i beaktande att många användare tycker att det är 
besvärligt att installera ett insticksprogram (plugin). Dels för att det med ett modem kan ta 
lång tid att ladda hem programmet, dels för att användare av säkerhetsskäl kan välja att inte 
installera ett insticksprogram.  
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Den här studien skulle kunna ses som en enkel marknadsundersökning för den som vill 
utveckla programvara för 3D visualisering av kommunal planering och vägprojektering. För 
att utveckla ett program som uppfyller de önskemål som framkommit under intervjuerna med 
kommuner och vägprojektörer finns ett antal saker som borde ingå: 
 
− Det skall vara möjligt för användaren att enkelt själv skapa 3D modeller med så liten 

arbetsinsats som möjligt. Det medför att det är önskvärt att så mycket som möjligt av 
modellen skapas automatiskt.  

− Användaren skall kunna skapa egna objekt, t.ex. hus och vägar. Programmet kan med 
fördel innehålla ett bibliotek av olika fördefinierade objekt t.ex. olika träd, byggnader, 
vägar etc. Alla objekt bör lätt kunna förändras, bland annat med avseende på storlek och 
utseende.  

− Från modellen skall det vara möjligt att skapa bilder och filmsekvenser.  
− Modellen skall kunna visas på Internet på ett sådant sätt att betraktaren kan navigera fritt i 

modellen. 
− Hela förfarandet skall vara relativt enkelt och det skall vara lätt att lära sig att använda 

programmet. 
  
Ett exempel på en arbetsgång skulle kunna vara (förutsatt att användaren har tillgång till viss 
geografisk data som höjddata samt en digital karta med terrängtypsinformation): 
 
1. Välja ett område att modellera. 
2. Skapa en höjdmodell över området utifrån höjddata. 
3. Skapa automatiskt terräng och marktexturer utifrån en digital karta med terrängtyps-

information. 
4. Välja och placera ut olika fördefinierade objekt t.ex. hus, vindkraftverk, vägar, träd etc. 
5. Skapa och placera ut egna objekt t.ex. planerade byggnader. 
6. Förändra modellen genom att ändra utseende eller storlek på olika objekt. 
7. Publicera modellen på Internet alternativt skapa bilder eller filmsekvenser. 
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Bilaga 1 Java3D 

Uppbyggnad  av ett Java 3D Program 
Ett Java3 D programs struktur kan beskrivas med en scengraf (scene graph). Scengrafen 
består av noder som bildar en trädstruktur. Varje nod motsvarar en instans av en Java 3D 
klass. Scengrafen beskriver också förhållandet mellan de olika objekten. 
Ett sätt att skriva Java 3D program är att först rita en scengraf som innehåller allt som skall 
finnas med i programmet. Scengrafen kan sedan fungera som specifikation av programmet. 
 

 
Bild 5 Scengraf till ett enkelt Java3d program. 

Programmet som beskrivs av scengrafen ovan innehåller ett antal objekt som är instanser av 
olika Java3D klasser.  
 

 
Ett virtual universe objekt definierar ett 3 dimensionellt rum som innehåller alla grafiska 
objekt i ett Java 3D program. De flesta Java3D program innehåller endast ett virtual universe 
objekt. 
 

 
Ett locale objekt definierar ett cartesiskt koordinatsystem. Koordinatsystemet har positiva x-
värden åt höger, positiva y-värden uppåt och positiva z-värden mot betraktaren.  
 

  
 



 

 
Bild 6 Koordinatsystemet som definieras av ett Locale objekt. 

Det kan finnas flera Locale objekt i samma Java3D program om programmeraren vill använda 
flera olika koordinatsystem, det vanligaste är dock att endast ett Locale objekt används. 
 

 
Under Locale Objektet finns det två undergrafer BranchGroups. Det finns framför allt två 
typer av undergrafer dels sådana som specificerar innehållet t.ex. grafiska objekt, ljud, ljus, 
den vänstra i exempelprogrammet, och dels sådana som innehåller objekt för att specificera 
hur betraktaren ser innehållet t.ex. position och riktning på vyn. 
 

 
Shape3D beskriver ett objekts geometri och utseende. Kan t.ex. vara en höjdmodell eller en 
kub. Alla föremål i en modell består av ett eller flera Shape3D objekt. 
 

 
Ett Transform Group objekt definierar ett koordinatsystem. Det används för att förflytta eller 
vrida en eller flera geometriska objekt. Kan användas för att animera geometriska objekt.  
 

 
 
De övriga objekten beskriver alla olika egenskaper för den vy från vilken betraktaren ser 3D 
modellen. 
 

  
 



 

 
Bild 3 Programmet som beskrivs av scengrafen (Bild1) kan se ut så här om shape3D objektet är en kub. 

 

Utvecklare 
Java3D utvecklas av Sun Microsystems, Inc. 
http://www.sun.com 
Java3D finns att ladda hem från  
http://www.java.sun.com/products/java-media/3D/index.html
Allmänt om Java 
http://www.java.sun.com 
 

  
 

http://www.java.sun.com/products/java-media/3D/index.html
http://www.sun.com
http://www.java.sun.com
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VRML:s historia 
1994  fick Mark Pesce, Tony Parisi, Kate Seekings och Servan Keondjian en idé om att skapa 
ett ”virtuellt reality”- gränssnitt mot nätet. De tänkte ”varför nöja sig med två dimensioner när 
tekniken snart inte sätter hinder för tredimensionella presentationer på webben”. 
 
I februari fungerade den första tredimensionella webbläsaren. Den kunde öppna 3D-världar 
via hyperlänkar på nätet och gå tillbaka till en vanlig HTML sida. Man visade upp den på den 
första WWW-mässan och intresset var stort. Dave Ragget, en av grundaren av HTML, kom 
på namnet VRML som stod för Virtual Reality Markup Language. Markup kom sedan att 
bytas ut mot Modelling vilket bättre beskriver filformatet. 
 
En diskussionsgrupp samordnades av Brian Behldendorf, från tidningen Wired, för 
utvecklingsarbetet för VRML och snart bildades även VAG ,VRML Architecture Group, ett 
forum för VRML:s framtid. VAG bestod till en början av ett tiotal datakunniga och en e-
postlista. Listan var öppen för allmänheten och det mesta som rörde utvecklingen diskuterades 
där. 
 
VAG har alltsedan försökt samordna de olika påverkansfaktorer som haft en vilja att styra 
VRML:s utveckling åt olika håll. 1994 var den första versionen av VRML klar, kallad VRML 
1.0. Syftet med denna version var inte att skapa det fulländade språket för tredimensionell 
framställning på nätet utan att bara ge ett första utkast. Tanken var att man tillsammans skulle 
arbeta fram ett mer fullständigt språk, ett VRML version 2.0 
 
I VRML 1.0 gavs möjligheten att visualisera tredimensionella objekt samt placera länkar till 
andra sidor genom så kallade Anchors. VRML 1.0 baseras på en delmängd av SGI:s filformat 
Open Inventor ASCII. Det som saknades var framförallt utökad möjlighet till interaktion, 
animering, ljudåtergivning m m. För att utforma ett förslag till VRML 2.0 hölls intensiva 
diskussioner på brevlistan. Utifrån diskussionen arbetade VAG fram ett antal krav på språket 
med avseende på funktionellitet, interaktivitet och visualisering. Dessa punkter lades ut på 
offert och sex företag arbetade fram acceptabla förslag. Förslagen debatterades och slutligen 
hölls en öppen omröstning. Det vinnande förslaget blev Moving Worlds från SGI. Det är detta 
språk som numera går under beteckningen VRML 2.0.  
VRML 2.0 ligger till grunden för, och nästan identisk med, VRML 97 som är en standard 
antagit av ISO (ISO/IEC 14772). 

Beskrivning hur VRML-filen är uppbyggd 

VRML-filer kan skapas antingen genom att skriva koden i en enkel texteditor eller att 
använda sig av 3D-modelleringsprogram som genererar VRML-kod. Att skriva koden i en 
texteditor går utmärkt och ibland kan det även vara att föredra eftersom 
modelleringsprogrammen inte alltid genererar den optimala koden. För att kunna tillgodogöra 
sig en VRML-fil krävs det en speciell VRMLläsare. Dessa kan vara fristående, men oftast är 
de insticksprogram till webbläsare, t ex Netscape Navigator eller Internet Explorer. 
 
VRML är ett direktinterpreterande språk vilket betyder att ingen förkompilering krävs. För att 
kunna köra en VRML-fil sparas den med filtypsnamnet wrl (dvs filnamnet.wrl) som kommer 
av engelskan ”world” och bläddraren får genom detta information om vilken slags fil det är. 
 

  
 



 

Syntaxen i VRML är ganska rak och lätt att förstå för den som har lite programmeringsvana. 
En VRML-fil består av ett filhuvud, ett antal noder som är knippen med sceninformation. 
Noderna har ett antal fördefinierade attribut, kallade fält, varje fält har ett fältvärde. Värden är 
helt enkelt värden hos attributen, även kallade fältvärden. 
 
Ett exempel på en VRML-fil. 
 
#VRML V2.0 utf8 
Shape { 
       geometry Sphere { radius 2.3 } 
       appearance Appearance { 
        material Material { diffuseColor 1 0 0 }      # Röd 
       } 
} 
Exempel 1. En enkel VRML-modell som visar en röd boll i mitten av rummet. 
 
Den första raden utgör filhuvudet och måste alltid finnas med och talar om för läsaren vad det 
är för typ av fil. VRML V2.0 säger att den följer standarden för VRML version 2.0. Utf8 
anger att den utnyttjar internationella typsättningen UTF-8 där bl a ASCII är en delmängd. 
Shape, Sphere, Apperance, Material är exempel på noder. Det är dessa som bygger upp själva 
VRML-modellen. Varje nod har sin karaktäristiska uppsättning av fält som definierar nodens 
funktion. Dessa funktioner kan t.ex. vara att ange geometri, färg, ljus, vypunkt, placering, 
animationstid för ett objekt. 
Exempel på fält är geometry, radius, appearence, material och diffuseColor. Fälten anger 
egenskaper för en nod. Fälten tilldelas ett värde som kan vara antingen en vektor eller en nod. 
I detta fall har t ex fältet material noden Material som värde, medan diffuseColor  har 1 0 0 
som värde. 
Om man skriver tecknet # så innebär det att det som står bakom är kommentarer. I vårt fall 
har vi kommenterat vad det är för färg på bollen. 
 

 
Bild 1 En skärmdump på hur det kan se ut om man kör exempel 1 i Internet Explorer med Cosmoplayer. 

  
 



 

Framtid 
VRML utvecklas hela tiden. Web 3D Consortium har till uppgift att samordna utvecklingen 
av VRML. Idag finns det 10-20 stycken olika work-groups som arbetar på att ta fram framtida 
lösningar som t ex användargränssnitt mot andra applikationer, kunna använda georefererad 
data, hur man kan möta andra personer inne i modellen.  

Interaktivitet 
Användaren kan flyga, gå, vrida och vända modellen och sig själv på ett flertal sätt. 
Navigeringen är specifikt för de olika VRML-läsarna, men de fungerar i stort sätt likadant. 
Det är lätt att integrera bilder, ljud, ljus och filmer. Dessa går att triggas på många olika sätt. 
Ett sätt att trigga kan vara att man går in i ett speciellt rum eller om man trycker på någon 
knapp. Det går att flytta objekt. VRML stöder även script-språk varvid det går att skapa 
avancerade funktioner på hur saker och ting kan förändra sig.  

Plugin 
För att kunna se VRMLvärldar krävs det att man har en VRMLläsare. Det finns idag ett 10-tal 
som är ganska bra. Alla som vi har träffat på har varit gratis och man kan ladda hem dem från 
nätet.  
De skiljer sig en del åt i utseende och har lite olika funktionaliteter, men i stort fungerar de 
likadant. De varierar från ungefär 1 till 5 megabyte i storlek. Idag brukar det ingå en 
VRMLläsare i de nya versionerna av webbläsare. 

Systemkrav 
Det krävs inte någon speciellt bra dator för att kunna se en VRML-modell. Det mesta beror på 
hur komplex modellen är och hur stora bilder, ljud och filmer som modellen innehåller. För 
att se en stor modell med många och stora texturer (bilder) bör man ha en ganska bra dator 
med ett bra grafikkort. Om man kör modellen över Internet så kan det ta ganska lång tid att 
ladda ner modellen med att modem med låg överföringshastighet. 

Referenser 
VRML97 Specification ISOCE 14772 standard  
http://www.vrml.org/
http://www.about.com/
http://hem.passagen.se/glenns/
http://developer.irt.org/script/vrml.htm
 
 

  
 

http://www.vrml.org/
http://www.about.com/
http://hem.passagen.se/glenns/
http://developer.irt.org/script/vrml.htm


 

Bilaga 3 Shout3D 

Shout 3DWizard 
 

 
Bild 1. Shout 3DWizard.  

 
Med Shout 3D följer ett program, Shout3DWizard, för att användaren enkelt skall kunna 
skapa en HTML sida med ett Shuot 3D appletprogram. Användaren bestämmer vilken VRML 
eller s3D modell som appletprogrammet skall läsa in. Efter det kan ett antal olika inställningar 
göras, beroende på hur resultatet skall se ut. En viktig inställning är vilket appletprogram som 
skall användas. Det finns i shout3D ett antal olika appletprogram att välja mellan. I exemplet 
ovan Bild 2 har ExamineApplet.class valts. Det innebär att navigeringen i modellen sker på 
ett visst sätt. Om ett annat sätt att navigera önskas väljs ett annat appletprogram.  
Om inte användaren tycker att någon av de medföljande appletprogrammen passar. Finns 
möjlighet att utveckla egna appletprogram med andra egenskaper och funktionalitet.  
 

Utvecklare 
Shout Interaktive 
http://www.shout3d.com 
distributör 
Eyematic  
http://www.eyematic.com
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9800 South La Cienega Blvd 
Suite 500 Inglewood, CA 90301  
 
 

  
 



 

Bilaga 4 3DAnywhere 

Beskrivning 
3DAnywhere är ett program gjort för att visa 3D-modeller på nätet. För att skapa modeller 
och visa de med 3DAnywhere börjar man med att importera en VRML-fil. De 
rekommenderar att man använder 3D Studio MAX för att göra modellen och sedan exportera 
den till VRML. När man har importerat VRML-filen talar man om hur olika föremål ska 
kunna ändras, flyttas, hur toolbaren ska se ut och vilka funktioner som ska vara tillgängliga i 
modellen. Modellen sparas i 3DAnywheres eget filformat, 3DA, och en HTML-fil genereras 
med HTML Generator. Därefter laddar man upp 3DA filen, HTML filen samt eventuella 
texturer på webbserven. 

 

Interaktivitet 
I 3DAnywhere kan man rotera, zooma, panorera, ändra färg på objekt, styra enstaka, eller en 
grupp av, objekt.  
 

 

Systemkrav 
3DAnywhere är skrivet helt i Java vilket gör att det går att köra på vilket som helst Java-
kompatibelt system som t ex Microsoft Windows, Apple MacOS, Sun Solaris och Linux. För 
att visa upp modellerna behövs en webbläsare som stödjer Java, t ex Microsoft Internet 
Explorer eller Netscape Navigator. Däremot måste 3DAnywhere Designer köras med 

  
 



 

Microsoft Windows. Det är rekommenderat att man har åtminstone 200MHz processor och 64 
MB RAM. 3DAnywhere är gratis men däremot är 3D Studio Max ganska dyrt, drygt 25000 
SEK, och kräver en kraftigare dator.  
 

Utvecklare 
3Danywhere 
Monfort, Sa'ar, 22805, Israel.
 
Hemsida: http://www.3danywhere.com/
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Bilaga 5 MetaStream 

Systemkrav  
MetaStream viewer kräver för: 
 
Macintosh       
Power Macintosh  
32MB RAM      
Netscape Navigator 4.04 eller senare version alt. Microsoft Internet Explorer 4.0 eller senare 
version  
 
Windows 
Windows 95, 98, 2000 eller NT32 
Netscape Navigator 3.x eller senare alt. Explorer 3.02 eller senare version 
 

Utvecklare 
MetaStream.com ägs till 80% av MetaCreations Corporate och 20% av Computer 
Associations.  
MetaStream viewer utvecklas av MetaCreations. 
Computer Associations http://www.cai.com/
MetaCreations Corporate http://www.metacreations.com/
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Bilaga 6 3DML  

Uppbyggnad av en 3DML modell  
3DML modeller är uppbyggda av ett antal kuber. I varje kub finns möjlighet att placera ett 
objekt, i 3DML kallat block. En modell kan till exempel vara 10 kuber lång, 10 kuber bred 
och 3 kuber hög. I en sådan modell finns 300 möjliga kuber att placera block i. Det går inte att 
placera ett block på en viss koordinat utan alla objekt måste placeras I en kub. Det finns ett 
antal olika fördefinierade block som går att använda. Varje block är uppbyggt av olika ytor, 
det är möjligt att sätta olika texturer på de olika ytorna.  
 
<LEVEL NUMBER="1"> 
.. .. .. .. .. ..  
.. .. .. .. .. ..  
.. .. .# .# .. ..     
.. .. .. .8 .. ..  
.. .. .8 .. .. ..  
.. .. .. .. .. ..  
</LEVEL> 
 
Exempel på 3DML kod som ger ett lager med 2 block definierade av #-tecknet och 2 träd 
definierade av 8. Objekten står på en yta 6 x 6 kuber/rutor. 
 
 

 
Bild1. Exempel på en modell som beskrivs av 3DML koden ovan. 

  
 



 

Utvecklare  
Rover och 3DML utvecklas av Flatland Online Inc. Mer information finns på 
http://www.flatland.com.  

Plugin 
För att kunna se en 3D modell skriven i 3DML krävs en webbläsare och ett insticksprogram  
kallat Rover. Rover är helt gratis att ladda hem från Flatland på adressen 
 http://www.flatland.com. Rover är 518 KB. 
 

Systemkrav 
Internet Explorer eller Netscaspe 
Mac eller Windows 95, 98, NT 
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Bilaga 7 Beskrivning av Java3D Testprogrammet 
 

 
Bild1. Exempel på det utvecklade appletprogrammet. 

 
Programmet ser ut som på bilden ovan. Modellen i det här fallet består av en höjdmodell över 
Lillön i Luleå med ett ortofoto som textur. Husen är modellerade i programmet 3D Studio 
Max och föreställer husen som finns på platsen i verkligheten. Fasadtexturerna är foton av 
fasader från designhögskolan i Umeå. Modellen som visas på bilden är i obj formatet och 
bilderna som utgör texturer är jpeg-bilder. Förutom att Appletprogrammet visar modellen kan 
användaren navigera i modellen med hjälp av musen. Det finns ett antal olika sätt att navigera. 
Användaren kan välja vilket sätt han vill använda. Det finns också ett antal olika placeringar 
på vyn (viewpoints) vilka användaren kan växla mellan genom att välja i en lista.  
 

 
Bild 2. Navigationsalternativ i appletprogrammet. 

Hur kan en modell visas på Internet med det utvecklade appletprogrammet 
För att visa en modell krävs att modellen sparas som wavefronts obj format. Det krävs en 
HTML fil som kan ladda appletprogrammet och även en textfil för att ange vissa parametrar 
till appletprogrammet. I HTML koden anges sökvägen till inifilen som en parameter som kan 
läsas av appletprogrammet. Det första som händer när appletprogrammet exekveras är att 
programmet läser in  inifilen. I inifilen finns information om sökvägen till modellen, storleken 
på appletprogrammets grafiska gränssnitt och vilka ”viewpoints” som skall finnas samt deras 
position. Efter det kan appletprogrammet läsa in modellen och rendera en bild av den. 
 

  
 



 

 
Bild 3. Schema över hur appletprogrammet fungerar. 

 

  
 



 

Bilaga 8 Exempel på visualisering av kommunal planering och 
vägprojektering 
 
 

 
Bild 1. Illustration. 

 

 
Bild 2. Illustration. 

 

 
Bild 3 Interaktiv VRML modell. 

  
 



 

 
Bild 4.Fotomontage på flygfoto. 
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