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Abstract 
The aim of this final thesis is to make it easier for the customer of a new designed 
house to get a picture of what the house will look like inside before it has been 
built.  
 
A method, which can be applied by any construction company who likes to 
visualize there buildings, has been designed and tested. One works after a regular 
design planning which is transformed into a three dimensional model of the 
house. In a rendering program, materials and surfaces are chosen for the model 
and then a picture of the finished product is made. The programs used for this 
work are ADT 2006 and VIZ Render. 
 
To evaluate the use of this method I’ve chosen to cooperate with LB-Hus which is 
a housing company that is specialized in building detached houses. I applied the 
method on one of their new houses and together with their salesman we evaluated 
the result. 
 
The pictures fills its aim and makes it easier for the customer. The method is 
something LB-Hus could think of using in the future.         
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Sammanfattning 

Detta examensarbetets syfte är att underlätta för kunden till ett blivande hus att 
lättare skapa sig en bild av hur det kommer att se ut invändigt.  

I arbetet har jag valt att arbeta fram en metod som går att applicera på vilket 
byggföretag som helst. Man arbetar som vanligt med planlösningsritningarna i 2D 
och kan sedan välja att visa de som en 3D-modell över huset. Denna modell kan 
man sedan bearbeta i ett renderingsprogram för att välja ytor och material. 
Programvarorna som används till detta är ADT 2006 och VIZ Render. 

För att utvärdera hur kunden får nytta av den metod jag arbetat fram, har jag 
samarbetat med LB-Hus som är ett småhusföretag. Metoden testats på ett av deras 
nya hus och tillsammans med deras försäljare utvärderar vi resultatet.  

Bilderna fyller sitt syfte och underlättar för kunden. Metoden är något LB-Hus 
kan tänka sig använda i framtiden. 
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1 Inledning 
Detta examensarbete går ut på att visualisera ett kataloghus med hjälp av 
ritningsprogrammet ADT 2006 och visualiseringsprogrammet VIZ Render. Huset 
ritas upp från grunden för att sedan användas för att rendera av bilder invändigt. 
Bilderna ligger till grund för försäljaren vid kontakten med potentiella kunder. 

Bilderna görs åt husföretaget LB-Hus. Jag kontaktade dem och gav dem ett litet 
exempel på hur det kunde se ut, de blev genast intresserade och efter att ha talat 
med marknadsassistent Carolin Holm blev jag hänvisad till försäljaren Tony 
Ekelund.  

Tillsammans med honom såg vi ut ett hus i deras nya husserie som jag skulle rita 
upp. Huset heter Ugglan 135 och är ett enplanshus på 5 RoK, med en boarea på 
134,6 m2. Eftersom det inte finns något visningshus ännu att tillgå för detta hus 
fungera bilderna som presentationsmaterial.    

 

1.1 Bakgrund 

Ofta upplever kunden att det är svårt att förstå ritningar och få en uppfattning av 
hur huset kommer att se ut. De har ofta ingen tidigare erfarenhet av husköp eller 
av att läsa ritning.  

För att underlätta både för kunden i deras beslutsfattande och för försäljaren i hans 
presentation av huset, skulle någon form av visualiserade bilder vara till stor nytta. 
En ytterligare orsak till bilderna, är att kunden tidigt kan se om det finns något 
man vill ändra i planlösningen eller val av kök etc. Kunden ska alltså få en ökad 
förståelse för hur huset ser ut.  

Frågeställningen jag kommer att jobba utefter blir då följande.  

• Hur underlättar jag för kunden att få sig en bild av huset invändigt, med 
hjälp av ADT och VIZ Render?  

 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med detta examensarbete är att underlätta för kunden att skapa sig en bild 
av hur huset ser ut invändigt innan det är byggt. 

Målet med detta examensarbete är att undersöka hur ADT och VIZ Render skulle 
kunna användas för visualisering av ett hus invändigt. 
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1.3 Avgränsningar 
Vad gäller bilderna på huset kommer jag inte att lägga någon vikt vid fasader, 
eftersom LB-Hus är nöjda med de fasadritningar och layout som finns att tillgå. 
Jag kommer heller inte att rita upp de större gardroberna och förrådet på grund av 
att dessa inte anses vara så intressanta att se. Vad gäller den mindre av toaletterna 
kommer denna heller inte att avbildas utan man hänvisas till att se bilderna på den 
större toaletten för att få sig en bild av utrustningsstandarden. En ytterligare orsak 
till att de inte avbildas är att tiden troligtvis inte skulle räcka till att göra dessa. 

1.4 Metod 

Kommande kapitel, litteraturstudie behandlar två tidigare arbeten inom det valda 
ämnet och deras sätt att tackla problemet och komma fram till en lösning. Dessa 
utvärderas och jag behandlar för och nackdelar med deras val av bl.a. programvara. 
Sist lägger jag fram de val av programvaror jag gjort.  

I kapitlet genomförande arbetar jag fram en prototyp för att kunna applicera på ett 
hus. Denna är en generell metod och fungerar för vilket byggföretag som helst. 
Prototypen applicerar jag sedan på mitt tilldelade hus. 

Utvärderingen behandlar sedan hur resultatet av arbetet blev och vilka svårigheter 
jag stött på under arbetes gång. Rapporten avslutas till sist med en slutsats.  
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2 Teoretisk bakgrund 
2.1 Litteraturstudie  
För att se vad som gjorts tidigare inom det valda området studerade jag två 
rapporter. Jag har valt att titta på arbetsmetod, val av program samt för och 
nackdelar med dessa. Eftersom de skiljer sig åt relativt mycket i upplägg och 
frågeställning, kommer de ovan nämnda frågorna främst att behandlas i det första 
examensarbetet. Det andra har ett annat upplägg och granskas utifrån detta. 

2.1.1 Visualisering i SketchUp 

Den första rapporten [1] behandlar visualisering av en dialysavdelning vid 
Värnamo sjukhus. Deras arbete utgick från färdiga planlösningar uppritade i CAD 
som de importerat till SketchUp. Arbetet gjordes efter att avdelningen var 
färdigbyggd på uppdrag av Referat AB. Syftet var att underlätta läsningen av 2D-
ritningar. 

Till deras hjälp hade de att tillgå foton över det färdiga resultatet, detta som stöd 
vid visualiseringen. 

Programmet de valde att visualisera med var SketchUp, detta är ett program som 
går att länka till Autocad för att importera ritningar. Efter att man importerat 
planlösningen går det att utifrån denna göra en 3D-modell relativt snabbt och 
smidigt. Val så som tapeter, golv och dylikt går enkelt att ändra. Det går även att 
lägga in skuggor för att få naturtrogna bilder. Fördelarna med programmet är att 
det är enkelt att lära sig och det går snabbt att rita upp modeller i. Till nackdelarna 
kan man räkna att detaljnivån inte kommer upp till det som exempelvis ADT kan 
prestera. 

Oftast brukar SketchUp användas för att på ett effektivt sätt konstruera 3D-
komponenter på ett tidigt skede i ett projekt [1]. Det är med andra ord ett 
program för att enkelt och snabbt bilda sig en uppfattning av modellen, utan att 
gå in på detaljerna.  

För sammanställningen av deras bilder har de valt att arbeta med Photoshop som 
är ett program för bildredigering. Fördelarna med detta gentemot exempelvis Paint 
är att det ger användaren otroligt fler med valmöjligheter.   
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2.1.2 Produktmodeller 

Ur den andra rapporten [2] har jag valt att fördjupa mig i det femte kapitlet. Detta 
går in på olika IT-system och lösningar av tillval för kunden vid nybyggnation.  

De punktar upp olika saker de vill med deras arbete, bland annat att få en 
fungerande applikation som stödjer tillval av ytskikt, inredning etc. Applikationen 
ska vara enkel att använda både för försäljaren och kunden och den ska ligga till 
grund för utseendet av rummen.  

De har valt att bygga upp den som ett webbaserat program där de olika valen golv, 
tapeter och skåpluckor väljs efter att man fått miljöbilder från respektive 
leverantörs hemsida. Den sista sak man kunde ändra var kakel i badrum och här 
användes en programvara från Konradssons Kakel.  

Fördelarna med det här sättet att tackla problemet är att det spara otroligt mycket 
tid. Man behöver inte rita upp alla rummen i huset för att få fram bilder som visar 
de olika materialvalen som finns att tillgå. Även programvaran med kakel är 
smidig för kunden. Till nackdelarna kan man se att bilderna inte alls återger hur 
det kommer att se ut i verkligheten i deras rum, eftersom bilderna exempelvis visar 
en hall som får fungera i alla olika lägenhetstyper som företaget producerar. Man 
kommer inte få en förståelse för hur de ytskikt man väljer ser ut i det slutliga 
sammanhanget.  

 

2.2 Utvärdering 

Det första arbetet [1] har valt att gå på en linje där de visualiserar med ett lägre 
krav på detaljnivå än vad mitt arbete är ämnat att göra. Jag har försökt att rita upp 
de olika delarna så som exempelvis spis, tvättmaskin mm. och då behövs en viss 
grad av möjligheter att kunna modulera med en relativt hög exakthet. Detta 
erbjuds inte i SketchUp och därför väljer jag bort detta program. En ytterligare 
orsak till att jag inte väljer att arbeta med SketchUp är att bilderna som renderas 
av, inte ger en så hög exakthet i återgivningen av materialvalen som jag önskar.   

För sammanställningen av de färdiga bilderna användes Photoshop. På grund av 
detta programs funktioner i förhållande till dess svårighetsgrad har jag också valt 
att använda detta.  

Det andra arbetets [2] sätt att gå tillväga skulle inte fungera i mitt fall. De väljer att 
presentera en generell bild över alla deras hus för exempelvis hall, kök etc. På så vis 
får de fram en fungerande applikation för val av ytskikt, men erbjuder inte kunden 
att få en inblick över hur deras specifika kök kommer att se ut. Syftet med mitt 
arbete går då helt förlorat om jag skulle gå på den här linjen.   
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2.3 Val av programvara  

2.3.1 ADT 2006 

Jag har valt att arbeta i programmet ADT 2006 som är ett objektbaserat 
ritprogram från Autodesk. Autodesk började sälja sitt program AutoCAD för 24 år 
sedan och har sedan dess utvecklat programmet vidare och erbjuder nu deras 
kunder åtskilliga programvaror inom området.  

ADT 2006 vänder sig till arkitekter och konstruktörer och är som ovan nämnt 
objektbaserat. Med detta menas att ritningen innefattar mycket mer information 
än bara linjer. När du ritar så känner de olika objekten igen varandra. Det innebär 
att det automatiskt blir ett hål i väggen när du t.ex. ritar in ett fönster. Om du tar 
bort fönstret så försvinner även hålet i väggen [3].  

Programmet ger en möjligheten att arbeta i 3D. Detta skiljer sig dock inte mycket 
vid uppritande, än vid en planlösning i 2D. Det som man som användare får göra 
är att ge uppgifter för exempelvis höjd på väggen, sedan håller programmet reda på 
detta. När man ritar fönster anger man vilken bröstningshöjd fönstret ska ha osv.  

Fönstren och andra byggdelar är färdiga objekt som finns att tillgå i programmet. 
Dessa går även att redigera på ett visst antal sätt. Men om man inte är nöjd med 
hur dessa ser ut ger programmet en också möjlighet att modulera egna modeller 
som kan sparas i programmet och användas vid behov. Exempelvis om ett 
husföretag använder en specifik tillverkar av dörrar kan den leverantörens 
produkter ritas upp och användas som färdiga objekt vid projekteringen. 
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2.3.2 VIZ Render 

Till renderingen av bilderna har jag valt att använda VIZ Render som är ett 
renderingsprogram. Med det menas att programmet kan göra en bild av den 
modell man tagit fram, med en mycket hög detaljeringsgrad. VIZ används alltså 
till framtagning av fotorealistiska presentationsbilder, men kan även användas till 
att skapa animeringar med möjlighet till walk throughs. Det sist nämnda är dock 
väldigt tids- och prestandakrävande.   

Även detta program är utvecklat av Autodesk och är på så vis kopplat till ADT. På 
grund av detta kan man öppna upp sina ritningar gjorda i ADT direkt i VIZ och 
sedan börja välja ytskikt mm. I programmet ges en rad olika funktioner för att 
generera fotorealistiska bilder. Ljussättningen ger användaren stora möjligheter att 
välja mellan olika styrkor, placeringar, lampor och man kan även placera ut solen. 
Då väljer man den platsen där den tänkta byggnaden skall placeras och på så vis 
kan man se hur solen rör sig runt denna för att få en bra bild. Man kan också 
applicera egna ytor som får fungera som material i programmet, dessa använder 
man sedan till att välja ytor på golv, tak, väggar etc.  

En ytterligare bra sak med programmet är att de bilder man renderar av går att 
spara ner i de flesta vanliga filformaten. En kund kan då få bilderna skickade hem 
till dras e-mail och, utan en massa olika program, öppna dem och i lugn och ro få 
sig en bild över huset.  

2.3.3 Photoshop CS 

Photoshop har slutligen använts för att sammanställa bilderna till en presentation. 
Photoshop är ett kraftfullt bildredigeringsprogram där man kan göra nästan vad 
som helst med en bild. Programmet är utvecklat av Adobe och fanns bara till en 
början att tillgå för Mac, men från och med version 2.5 finns det även tillgängligt 
för PC. 

Principen när man jobbar i Photoshop är snarlik den när man jobbar i ett 
ordbehandlingsprogram som t.ex. Word. Man kan kopiera, klippa ut, ta bort, 
ändra storlek och ändra färg mm. Du kan kopiera delar av en bild och klistra in på 
ett nytt ställe, ta bort delar av en bild eller flytta till ett nytt ställe [4]. Att arbeta i 
lager är en annan smidig funktion som programmet erbjuder. Detta ger 
användaren möjlighet att lätt styra upp och placera olika bilder i ett och samma 
dokument.  
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3 Genomförande  
3.1 Prototypen 

Den metod jag arbetat fram för att göra presentationsbilderna är inte specifikt 
knuten till LB-Hus och deras hus, utan kan ligga till grund för vilket byggföretag 
som helst som vill visualisera och rendera av bilder. Nedan följer en kortfattad 
presentation av tillvägagångssättet.  

3.1.1 Arbete i ADT 2006 

Planlösningen på huset ritas upp med de modeller för väggar som finns att tillgå i 
programmet. Här ställer man in höjd och bredd för att få väggen rätt. Golvbjälklag 
och tak ställer man in tjocklek, area samt på vilken höjd de skall placeras. Övriga 
saker så som dörrar, fönster, lister, möbler etc. har ritats upp manuellt. De flesta av 
dessa saker finns dock att tillgå i programmet, men eftersom detaljnivån inte är 
tillräckligt hög och de återliknar inte alltid den utrustning som företagen 
använder, har jag valt att modulera egna. Tillvägagångssättet för alla modeller är 
den samma och nedan följer en kortfattad beskrivning av tillvägagångssättet.  

Varje modell börjar med att man med hjälp av kommandot 
polyline ritar upp den tänkta delen av objektet i 
genomskärning, se figur 1. För att runda av kanterna, för att 
återge t.ex. en avfasning, används ett verktyg där man 
bestämmer radien på fasen.  

                              

 

          Figur 1 

När genomskärningen är avklarad extruderar man den vilket betyder 
att man bestämmer höjden på modellen. På så vis genererar man en 
3D-modell över objektet. Som ni ser här i figur 2 är det en del av 
fönsterkarmen som på så vis har blivit till. 

 

          Figur 2 
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När alla berörda delar i modellen är färdiga sätter man samman 
dem och gör ett block av dem. Som i figur 3 blir det ett fönster 
som är smidigt och enkelt att kopiera ut till alla platser där det 
ska finnas fönster. 

            Figur 3 

Alla de uppritade objekten sätts sedan samman i planlösningsritningen. Här 
infogar jag även de möbler och inredningsdetaljer jag ritat upp. För att de skall 
placeras på rätt plats och höjd kopierar man in dem som block. Med det menas att 
man får möjlighet att bestämma koordinaterna för vart i planlösningen modellen 
skall placeras. Koordinaterna är vid vilka punkter i x-, y- och z –led som man 
sätter in modellen i fråga. 
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3.1.2 Arbete i VIZ Render 

När planlösningen är färdig länkar man över den till VIZ Render. Det är här man 
väljer till ytskikt för modellerna. Alla de material som man kan tänkas vilja 
använda finns inte med i programmets databas, utan då får man importera bilder 
till programmet som fungerar som det tänkta ytskiktet. Dessa sparar man sedan in 
och skalar om i programmet och man kan även ändra nyans och rotation på 
materialet. Figur 4 visar hur man definierar ett material. 

 

Figur 4, Materialdefiniering  

De ytskikt som finns att tillgå applicerar man sedan genom att dra och släppa på 
önskat föremål. Exempelvis så väljer man vit färg för fönsterkarmarna och 
applicerar på den modellen som föreställer ett fönster. Denna procedur fortsätter 
man med tills alla delar i rummet har fått ett ytskikt.    

Belysning läggs in som en areabelysning. Denna gör så att hela rummet belyses 
med samma ljusstyrka och intensitet överallt.  

Bakgrundsbilderna som ska föreställa den utvändiga miljön är vanliga foton som 
har beskärts i Photoshop för att fungera på ett bra sätt. Dessa läggs till vid 
renderingen och är enkla att byta ut för att få den miljö man önskar. Om kunden 
så önskar kan man importera bilder tagna från den tilltänkta tomten. Det är då bra 
att tänka på i vilka vädersträck man tar fotona så att man kan laborera med husets 
placering på tomten utefter vilka olika utsikter man vill ha i de olika rummen.   
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Vid renderingen placerar man ut en kamera i det önskade rummet, på denna 
ställer man in vilken vidvinkel och höjd man önskar och sedan väljer man att 
rendera av. På grund av val så som fönsterglas eller belysning sänks hastigheten på 
renderingen, även reflektioner från blanka ytor drar ner på tempot. En bild som är 
mycket ”tung” kan ta upp till två timmar att rendera av. Figur 5 visar hur en 
renderingsprocess ser ut. 

 

Figur 5, Renderingsprocess  

3.1.3 Arbetet i Photoshop CS 

När alla renderingar är avklarade kopierar jag in bilderna i ett tomt dokument. 
Här skalar jag om dem och placerar ut dem så att de bildar en bra 
presentationsbild. För att underlätta arbetet arbetar jag i olika lager, dessa läggs 
dock samman till en slutgiltig bild.  
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3.2 Tillämpning av prototypen på LB-Hus 

3.2.1 Förberedelser  

Vid första mötet med försäljaren gick vi kortfattat igenom utrustningsstandarden 
för huset samt vad arbetet skulle innefatta. Där fick jag även en katalog med det 
berörda huset i. Denna har legat till grund för uppritandet av huset eftersom den 
innehöll planlösningen. Jag fick även vissa ritningar för att underlätta arbetet. En 
ytterliggare sak jag fick tilldelat var en CD-skiva med lite bilder från tidigare 
visningshus, för att jag skulle kunna bilda mig en uppfattning av det invändiga 
formspråk och stil de representerar.  

Den första tiden kom att användas till att surfa runt till olika tillverkares hemsidor 
som var berörda i utrustningssynpunkt. Här samlade jag in information så som 
mått och utseende, för att kunna återge varje detalj i utrustningsstandarden på ett 
realistiskt sätt.  

3.2.2 Utförande 

Tillvägagångssättet för att gör presentationsbilderna är som i den tidigare 
beskrivna prototypen. Det är dock vissa saker som jag behövt göra just för att få 
bilderna att återlikna ett LB-Hus i deras Ugglanserie.  

Alla de ytskikt som utrustningsstandarden tar upp finns inte med i programmets 
databas, utan då får man importera bilder till programmet som får fungerar som 
det tänkta ytskiktet. Exempelvis parkettgolvet i ek fanns inte med i programmet 
utan då fick man gå in på Tarketts hemsida [5] och spara ner bilden på deras 
parkettgolv.  

Några möbler som jag ej modulerat är fåtöljen, bordet och soffan i allrummet. 
Dessa har jag laddat ner ifrån Swedese’s hemsida [6]. De var uppritade i 3D och 
sparade i samma filformat som jag själv ritat i så de gick smidigt att använda. Valet 
till att jag inte laddat ner alla möbler i hela huset därifrån var främst av två skäl. 
Det ena var att deras sortiment inte var tillräckligt stort och det andra var att alla 
de möbler som fanns att tillgå inte passade in i den stil som jag eftersträvat.  

Matbordet i köket är inte heller uppritad från noll, utan den är importerad till 
ritningen från SketchUp. Valet till detta var att bordet hade en godtagbar 
detaljnivå. Vid uppritande hade det gått åt för mycket tid i förhållande till vad jag 
hade fått ut. 

Vid arbetet i VIZ följer jag prototypen nästan till fullo. Det är dock bara vid 
belysningen som jag valt att lägga till en funktion. På de bilder där sänglampor är 
med har jag valt att lägga till en punktbelysning med relativt låg ljusstyrka bara för 
att få bilderna lite mer realistiska. 
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Resultatet av renderingarna blev fem stycken presentationsbilder som jag arbetat 
fram med de olika programvarorna. Figur 6-10 visar hur det färdiga resultatet blev. 
De finns också nedbrända på den bifogade CD-skivan.  

 

Figur 6, Kök 

 

Figur 7, Allrum 
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Figur 8, Sovrummen  

 
 
Figur 9, WC, Entré & Klädvård 
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Figur 10, Vardagsrum 

 

Dessa fem bilder skrivs också ut på A3 papper och binds in till en katalog som 
tilldelas LB-Hus försäljare vid avslutat arbete. De skall då användas i det syfte vi 
diskuterat och till det de var ämnade att göra.  
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4 Utvärdering 
4.1 Utvärdering av bilderna 

För att utvärdera om bilderna, som blev resultatet av användningen av metoden, 
fyller den funktion de var tänkta att göra har jag samtalat med Tony Ekelund, 
försäljare vid LB-Hus. Frågeställningen om bilderna skulle underlätta för kunden 
att bilda sig en uppfattning av huset invändigt, besvaras bra tycker han. De får lätt 
en inblick över hur huset ser ut och detta är något som de annars inte skulle få. 
Han påpekar att bilderna kommer underlätta enormt för kundens beslut att välja 
just denna husmodell. De har ofta mycket dålig koll på hur huset kommer att se 
ut utan att få tillgång till ett visningshus och detta är ju inte alltid möjligt både sett 
till geografiskt område, samt att ägarna till ett nytt hus inte håller huset öppet mer 
en ett par dagar för att fungera som visningshus.  

Han säger också att bilderna kommer att fungera som ett bra komplement till 
katalogen vid hans kundkontakt. Bilderna var mycket bra och sättet att gå tillväga 
genom att göra presentationsbilder som dessa är något som LB-Hus kan tänka ta 
till sig och använda. Bilderna kan sättas in i ett bildspel på en dator och placeras ut 
på ett lämpligt ställe ex. en bank, för att väcka kunders nyfikenhet för just detta 
hus.  

Några saker han påpekar med bilderna som kunde ha varit bättre var att han gärna 
velat ha en bild ifrån vardagsrummet som visar hur ryggåstaket ser ut. Detta är en 
lite speciell konstruktion och alla kunder förstår inte hur en sådan ser ut. Valet av 
tapeter kunde ha varit lite ljusare i vissa rum, men han hänvisar dock till att 
tapetval är något väldigt individuellt för kunden och det går inte att välja en tapet 
som fungerar för alla. Till sist nämner han även att fönsterkarmarna gärna kunde 
ha varit lite ljusare.  

4.2 Utvärdering av metoden 

Vad som är bra med denna metod är att den ger ett bra slutresultat. Om man 
lägger ner ett noggrant arbete vid moduleringen återspeglas det sedan i bilderna. 
Dessa modeller, exempelvis fönster kan sedan användas i alla kommande projekt.  

Företag som är intresserade av att använda tillvägagångssättet jag beskrivit kan 
relativt enkelt ta till sig det. Om de ritar sina projekt som vanligt i ADT är 
språnget mellan ”vanliga” ritningar till modeller som kan renderas av i VIZ inte så 
stort. Då blir inte heller kostnaden för presentationsmaterialet så stor eftersom 
man sparar in en hel del steg.    
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Under arbetets gång har jag stött på en del olika komplikationer. Ett problem är 
att ADT går väldigt långsamt när alla modellerna så som fönster, möbler etc. är 
tillagda. Detta beror på att filen blir för tung i förhållande till den prestanda 
skolans datorer har. För att lösa detta valde jag att rita upp varje specifikt rum för 
sig, på så vis gick programmet något smidigare att arbeta i. Det var då inte heller 
något bekymmer vid renderingen, eftersom man ändå bara kan rendera av bilder 
på ett rum i taget. 

Inklistringen av de uppritade blocken ställde också till en del bekymmer då de inte 
alltid hamnade på rätt plats. Detta berodde på att planlösningen ibland inte låg 
placerad i de koordinater jag trodde och då hamnade ofta blocken fel som en följd 
av detta. För att undvika sådan här fel gäller det bara att vara noggrann med 
koordinaterna. 

Vid arbetet i VIZ stötte jag på problemet att alla ytor som jag önskat att använda 
inte fanns med i programmet. Svårigheterna låg då i att finna önskade bilder som 
jag kunde använda som ytskikt, det var då i främsta hand ytor till möbeltyger som 
var svåra. Detta löste jag genom att göra egna bilder i Photoshop med en naturlig 
yta. 

Att få till en bra vy till renderingen var relativt svårt, eftersom en bild tar väldigt 
lång tid att rendera av (upp mot två timmar för vissa). Till hjälp finns en liten 
snabbrendering som visar hur det kommer att bli men den är så pass liten att man 
knappt kan se om det är några problem med exempelvis skuggning eller dylikt. 
Någon bra lösning till detta fann jag inte utan man fick vänta och se.  
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5 Slutsats 
Frågan jag arbetat efter var hur jag underlättar för kunden att få sig en bild av huset 
invändigt, med hjälp av ADT och VIZ Render.    

För att besvara denna fråga har jag tagit fram en generell modell över 
tillvägagångssättet för att skapa en färdig presentationsbild. Denna fungerar för 
vilket byggföretag som helst med tillgång till de rätta programvarorna. Men för att 
få en förståelse för hur bilderna kan vara till hjälp för kunden har jag valt att arbeta 
med LB-Hus och deras försäljare. Det färdiga materialet har presenterats för 
honom och utvärderats. 

Enligt honom var bilderna bra och fyllde sitt syfte. Metoden att gå tillväga var 
också något de skulle kunna tänka sig att ta till sig och använda. 

Vidare kan sägas att om ett företag, som har tänkt använda denna metod att göra 
presentationsbilder, kan minska sitt arbete med moduleringen om de väljer att 
använda ADT som programvara. Planlösningen ritas som vanligt men genereras 
enkelt om till 3D. Detta spara otroligt mycket tid gentemot om de skulle rita i ett 
program som enbart stöder 2D.  

Det är dock en fråga om tid och kostnad för att ta fram en sådan här 
presentationsbild och det är ett val som företaget får göra. Man får väga fördelarna 
mot nackdelarna och till fördelarna hör att kunden får en bättre förståelse för hur 
huset ser ut. Man kan också lätt väcka ett intresse för huset med bilderna, då de 
kanske lockar kunder till att välja just detta hus eftersom det är ett nytt och 
annorlunda sätt att visa det. Inte så många småhusföretag har valt att använda en 
sådan här metod och då kan bilderna ge företaget en fördel vid marknadsföringen 
av nya hus.  

Bilderna ger också kunden möjlighet att se om det är något han vill ändra på 
innan byggandet drar igång. Även placering av eluttag, telefonjack mm. blir lättare 
att välja då kunden ser hur han kan tänkas möblera huset. Allt detta ger en 
snabbare och billigare byggprocess.   

Förslag på hur examensarbetet kan utvecklas vidare är att redan vid projekteringen 
använda ADT att rita i. Då skulle företagen kunna göra modeller över alla deras 
nya projekt och rendera av bilder på ett enklare och billigare sätt. Det intressant 
blir då att se hur väl metoden skulle fungera i ett större sammanhang.  
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8 Bilagor 
Bilaga 1 CD-skiva med presentationsbilderna över Ugglan 135 
 


