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Abstrakt: 
 
Denna uppsats visar utvecklingen av ett konferenshotell i 3D med restaurang, spa 

och omkringliggande stugor samt modellerad omgivning. Vi fick uppgiften att 

modellera Öjeberget Järvsö AB: s vision om hur deras ombygge av skidorten 

Öjeberget ska se ut. Vi använde oss av programmet Autodesk Maya 2009 att göra 

modellerna och Adobe Premiere för att redigera våra kameraåkningar. Anledningen 

till att kunden ville ha deras ännu ej genomförda ombyggnad i 3D var för att visa 

sponsorer och eventuella framtida gäster hur ombyggnaden skulle kunna se ut och 

hur arbetet fortlöper. 

 
Nyckelord: 3d, modellering, visualisering, kameraåkningar, arkitektur. 
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1 Inledning 

Det finns många företag som specialiserar sig just på att visualisera andras idéer i 3D. 

Ett företag som fångat vårt intresse är ett företag som kallar sig RenderIT [1]. Deras 

kunder sträcker sig alltifrån privata individer, fastighetsmäklare, inredning- och 

landskapsarkitekter till stora företag som till exempel banker och byggfirmor från hela 

världen. Några andra som varit en stor inspirationskälla i vårt arbete är Gruen och 

Roditakis’ skapande av Mount Everest i 3D [2]. 

Det finns många fördelar varför man väljer att använda sig av 3D-modeller 

istället för 2D-skisser. Den största orsaken är att det blir enklare att se projektet 

framför sig, att se helheten. En 3D-modell av till exempel ett hus, kan visas upp från 

alla håll och visa en 360 medan för att kunna göra detsamma med 2D krävs det minst 

fem skisser, fyra för varje sida och en från ovansidan. Det försvårar för en person att 

se helheten och hur de olika skisserna kommer att passa ihop.  

En nackdel med att använda sig av 3D modeller är att det krävs så mycket mer i 

skapandet av det. Vid en 2D-skiss behövs endast papper och penna medan en 

digitaliserad 3D-modell kräver en viss prestanda av en dator och ett 3D-program som 

ofta kostar väldigt mycket. Det finns även ett 3D-program som är Open Source (öppen 

källkod), det vill säga det är fritt för alla att använda gratis. Detta program heter 

Blender men detta är inte ett professionellt program som används av industrin till 

skillnad från exempelvis Autodesk Maya eller 3D studio Max. 

 

Vi tog oss an ett uppdrag där det gällde att visualisera en skidort i Järvsö som ägs av 

Öjeberget Järvsö AB[3]. Det innebar att vi skulle utveckla en 3D-modell av deras 

framtidsvision av ett konferenshotell omfattande restaurang och spa-anläggning med 

tillhörande stugor och terräng. De vill visa upp deras tänkta nybygge med hjälp av 

olika kameraåkningar. Syftet med att ha en 3D-modell för detta var att locka 

samarbetspartners, finansiärer och framtida besökare. 

Vi har haft kontakt med en arkitektfirma i Stockholm vid namn TNA, Trimboli 

Netré Arkitektur[4], och det är de som tillhandahållit oss med material och uppgifter. 

Öjeberget Järvsö AB är de som beställt tjänsterna och det är de som är den 

huvudsakliga kunden även om vi inte har haft någon direkt kontakt med dem. 

Uppdraget innebar att göra 3D-modeller av deras hotell och stugor men även att 

försöka att få en så exakt modell av terrängen som möjligt så att de som kände till 

området skulle veta exakt var de nya byggnaderna skulle bli placerade. Just i det 

stadiet som projektet är nu är modellerna mest inriktat mot att visa ägargruppen hur 

deras vision kommer att se ut, vad arkitekterna har kommit fram till.  

 

Något av det första vi fick av arkitektgruppen TNA var en länk till en Internetsida som 

visade en kameraåkning över ett tropiskt ölandskap, Korallöarna[5]. Med den länken 

ville de visa vad de gillade i en kameraåkning. Denna var dock ingen större hjälp för 

oss då den kameraåkningen var som en helikopter som cirkulerade över området. I 

våra kameraåkningar behövde vi visa upp så mycket mer än bara obebyggda små öar. 

Vi behövde visa upp detaljer, göra inomhusåkningar och göra snävare svängar, det vill 

säga en mer varierad åkning. 
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2 Liknande Arbeten 

Vi har listat några företag här nedan, både svenska och internationella som arbetar 

med att just visualisera andras arkitekturritningar. TNA är vår uppdragsgivare och om 

vi inte hade tagit oss an deras uppdrag hade de istället kunnat kontakta någon av 

nedanstående företag för just samma arbete. 

 

Svenska företag: 

 

Zoom Arkitekter är ett företag lokaliserat i Lund.Vi har först och främst kollat på 

deras ”3D-visualiseringar” som ligger ute på deras hemsida då deras 2D-arbeten inte 

har varit så relevanta för oss.[6] 

 

Wireframe AB kallar sig själv ”ett renodlat 3D-företag med spetskompetens inom 

stillbildsrendering, ljussättning, animering och realtidsimulering.” De grundades år 

2000 och ingår i koncernen TN Development AB. Deras kontor finns i Helsingborg. 

[7] 

 

Visualisera Arkitektur är lokaliserat i Malmö. Deras hemsida är fylld av bilder bland 

annat på interiörer, exteriörer och flygfoton.[8] 

 

Aaro Designsystem finner du i Stockholm. Detta företag har en väldigt jobbig hemsida 

men innehållet är mycket trevligt.[9]  

 

Utländska företag: 

 

3D Rendering India finner du, som namnet avslöjar, i Indien. De är specialiserade i 

rendering, modellering, animering och så kallade Walkthroughs inom arkitekur.[10] 

 

Hype Studio är ett företag lokaliserat i Brasilien. Har gjort några verkligt fantastiska 

projekt som blivit verklighet.[11] 

 

Houston 3D Studio  finns i Houston, texas i USA. De är nog det företag med störst 

bredd av de vi har listat ovan. De håller inte endast på med 3D inom arkitektur utan 

även karaktärsanimering och specialeffekter. [12]  
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3 Syfte 

Syftet med denna uppgift var att utveckla en 3D-modell åt Öjeberget Järvsö AB som 

de i sin tur ska kunna använda och visa upp för sina sponsorer och samarbetspartner 

för att visa områdets utveckling och möjligheter. Kunden vill förnya Öjeberget med 

hotell och stugor för att locka kunder och för att undvika att platsen försvinner i 

glömska. Anledningar till att man använder 3D modeller av framtida byggnadsprojekt 

kan vara olika men den största orsaken är väl helt enkelt att det förenklar för bland 

annat de som ska skissa, sponsra och besöka platsen, hur det faktiskt kommer att se ut, 

exakt vart det kommer att ligga och så vidare. Om man skapar en tredimensionell 

värld som representerar en verklig plats förenklar detta att se hur det till slut kommer 

att se ut. Idén om Öjebergets utformning är fortfarande ett pågående arbete och det 

ändras och uppdateras hela tiden så det var upp till oss som ska visualisera det 

material vi hann få, i 3D att ta reda på om deras idéer var möjliga att förverkliga och i 

så fall hur det kommer att se ut. 

Efter ett samtal med arkitektgruppen beslutades det att vi skulle göra två olika 

versioner av slutprodukten. En som är anpassad för visning på projektor och en som är 

anpassad för visning på Internet. Dessa två produkter har två olika syften; Slutprodukt 

1, som ska visas på en projektor, är naturligtvis av bättre kvalitet med högre 

upplösning. Denna ska användas av kunden för att de ska kunna se hur deras vision av 

skidorten blir förverkligad i 3D, om det ser ut som de har tänkt sig och naturligtvis om 

det är möjligt att genomföra. Kunden kommer även att använda sig av denna produkt 

för att visa eventuella sponsorer och samarbetspartners Öjebergets enastående 

möjligheter och potential. Slutprodukt 2 är anpassad för Internet. Den kan kunden 

lägga ut på deras hemsida för att visa allmänheten och förhoppningsvis framtida 

besökare hur Öjeberget kommer att se ut i framtiden. 

Det slutgiltiga syftet på vår del av detta projekt är att tillgodose en kunds 

önskemål av en produkt. Produkten i detta fall är att skapa en 3D modell av ett 

framtida bygge. 
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4 Bakgrund 

Öjeberget Järvsö AB bildades I januari 2008 av åtta stycken företag i Järvsö och 

Ljusdal efter att restaurangen hade tvingats stänga hösten 2007. För att förhindra att 

Öjeberget köptes upp av en privatperson som skulle göra om området till privat 

egendom kämpade dessa för att hålla verksamheten igång. Ägarna vill nu utveckla och 

modernisera området med hjälp av att utöka den gamla restaurangen till ett 

konferenshotell med spa-anläggning. I Öjeberget ingår även Järvsöbacken som är en 

skidbacke, dansbana och ett café. Den gamla restaurangen kommer rivas och det nya 

hotellet kommer att byggas upp på samma ställe. Dansbanan kommer även den att 

rivas och göra plats för hotellets parkering. Det nya hotellet med inriktning på resort 

och konferens kommer att ha så mycket mer att bidra med jämfört mot de tidigare 

anläggningarna. Hotellet kommer vara på 3720 kvm varav 1440kvm av dem kommer 

att bestå av hotellrummen och 50kvm till utomhuspoolen. Bruttototalarean av hela den 

nya anläggningen, det vill säga inklusive hotell och de två etapperna med stugor 

kommer att ligga på 4620kvm. (se Bild 1) Stugorna kommer även att fungera som 

andelslägenheter. Vårt uppdrag är som sagt att bygga upp dessa hus med terräng som 

3D-modeller för att underlätta för alla att visualisera framtidsbygget. Vi skulle göra en 

kameraåkning för att visa upp hela det nya området för ägargruppen, sponsorer, 

arkitekterna och även framtida besökare. 

 

 
Bild 1. Översikt av nya Öjeberget med nuvarande byggnader. © TNA 
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5 Utförande 

Vi fick enklare 3dmodeller som TNA gjort i programmet Rhino och Microstation. 

Deras modeller använde vi endast som referenser då vi gjorde våra egna modeller då 

de blivit mycket fragmenterade och då oanvändbara vid exporten. De problem som 

uppstod vid exporten till .obj var: 

 

 Dubbla faces 

 Inga grupperade objekt 

 Överlappande geometrier 

 Inga medföljande texturer och material 

 Det gick ej att UV-mappa 
 

Den 18:e februari var vår första kontakt med arkitektfirman och vi fick en snabb 

beskrivning av vad vi förväntas göra och hur långt de hade kommit i planeringen. Den 

23:e fick vi de första modellerna som gav oss lite problem. TNA hade exporterat sina 

modeller från Microstation som en obj-fil med några konstiga inställningar så att vi 

inte kunde importera den i Maya. Vi bad de exportera en ny obj-fil med annorlunda 

inställningar såsom att axlarna bytt plats då de i Maya är döpt att Y är uppåt men i 

deras program är det Z som är uppåt. Nu hade vi äntligen en fil som gick att öppna och 

användas i Maya. 

 

Vi tog kontakt med TNA och frågade dem om det gick bra med dem att vi endast 

använde deras modeller som referenser istället och byggde våra egna modeller i Maya. 

TNA gillade vårt förslag och så började vårt arbete. 

3D-modeller var inte det enda vi fick av vår uppdragsgivare. Vi blev även 

tilldelade höjdkurvor till terrängen och en panoramabild över utsikten från hotellet och 

några pdf-filer med presentationsmaterial och två stycken storyboards för våra 

kameraåkningar. Vi delade upp modelleringen som så att en tog hotellet och den andra 

skapade stugor och terräng. De två kameraåkningarna gjorde vi tillsammans med 

understöd av TNA: s storyboard. 
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5.1 Hotell 

 

Bild 2. Hotellet sett från sydost. ©  

5.1.1 Beskrivning 

Hotellet ska bestå av fyra våningar varav två kommer att vara helt över marknivå. 

Hotellets framsida kommer att vara åt sydsidan där terrassen, med utsikt över byn 

nedanför, är placerad. Här kommer även en entré till första våningen att finnas. 

Ägargruppen är väldigt måna om att visa upp utsikten och vill verkligen att huset ska 

designas så att utsikten och omgivningen visas upp så mycket som möjligt. Huset har 

nästan formen av bokstaven Z, där ”taket” och ”foten” kommer att vara delarna för 

spa och konferensrum. De två översta våningarna i ”mittensektionen” kommer att vara 

plats för lägenheterna medan på de två nedersta kommer bland annat reception, lounge 

och restaurang att hålla till. Husets ytterväggar kommer att bestå av varannan glas, 

varannan röd träpanel. På detta sätt kommer det komma mycket ljus in på hotellet och 

man kommer att får se ut över omgivning nästan vart man än befinner sig i hotellet. På 

hotellet södra sida kommer det att göras fönster på träpanelen och balkonger på 

glaspanelerna till lägenheterna på de två översta våningarna Från hotellets norra sida, 

det vill säga den sidan man får se från parkeringen, är marken högre och man kommer 

bara att kunna se två av hotellets fyra våningar. På hotellets sidor (till öst och väst) 

kommer dock marken att sänkas gradvis mot syd för att till slut visa upp alla de fyra 

våningarna och terrassen. Genom husets östra del kommer det att finnas en tunnel som 

leder en in till hotellets reception på andra våningen eller igenom huset, ut på den övre 

delen av terrassen. En trappa kommer att leda en ner till den nedre delen där 

restaurangentrén är belägen. På terrassen kommer det att finnas en gemensam grill och 

sittplatser och kanske även solstolar. Hotellets tak kommer att luta något nedåt då 

hotellets södra sida är aningen högre än dess norra. Taket kommer även att gå längs 

ned med kortsidorna av de två utbyggnaderna. Taket skall vara täckt av gräs.  
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Bild 3. Hotellet sett ovanfrån. © 

5.1.2 Utförande av Hotellet 

En bra utgångspunkt för att börja med hotellets modell var att först göra de fyra 

våningsplanen. För att veta vilka mått som planen skulle ha, och avståndet emellan 

dem, användes Mayas egna mätningsverktyg. Det användes för att mäta våningsplanen 

av referenshotellet och på detta sätt utvanns exakta mått som kunde föras över till den 

nya modellen. Utifrån dessa våningar kunde sedan ytterväggarna byggas upp. Här 

ändrades måtten en aning för att det bättre skulle passa till modellen då vissa väggar 

matchade väldigt dåligt på referensen. Så istället för att kapa av bredden på en panel 

justerades istället alla paneler så att alla blev lika breda. Detta kan i och för sig vara en 

smaksak, då det fanns två olika sätt att lösa det på. Ett alternativ var att ha lika breda 

paneler runtom hela huset men detta kan då bli konstigt om panelernas bredd inte 

överensstämmer med väggens längd. Detta måste då lösas genom att den sista panelen 

på väggens ena kant måste kompenseras avsevärt i bredd. Vi valde att lösa problemet 

genom att anpassa panelernas bredd efter väggens längd. Detta kom dock bara att vara 

ett problem på hotellets ena kortsida, det vill säga utbyggnationerna till väst då tunneln 

orsakade ett undantag. Här blev det tvunget till att tillämpas en avkapning på den 

yttersta glaspanelen. För övrigt består den nya modellen av paneler med lika bredd.(se 

Bild 4). Efter att både våningsplanen och ytterväggarna var klara så återstod endast 

taket för att utsidan av hotellet skulle vara färdigt. Taket är aningen annorlunda då det 

ska ha både skarpa och mjuka kanter. Då det övergår från vågrätt tak till det lodräta, 

längs väggarna, ska det böjas mjukt medan resten av takets kanter är aningen skarpa 

och distinkta, men det gjorde det inte svårare att skapa det. Det enda som nu återstod 

av vår dåvarande modell av hotellet var de två delarna av uteterrassen. Dessa två delar 

skulle sammankopplas av två olika sorters trappor och det skulle även finnas en grill 

på den nedre delen. Trappor är inte svåra att göra så länge man använder sig av Mayas 

funktion ”Duplicate special”. Då skapar man ett x antal kopior av ett trappsteg man 

gjort och funktionen lägger automatiskt ut nästa trappsteg exakt på förgåendes 

trappstegs längd och höjds avstånd. Man får då upp ett formulär där man kan fylla i 

antal kopior man vill skapa och på hur stort avstånd på varje axel man vill skapa 

nästkommande kopia. Eftersom det i Z-led, det vill säga djupet, är detsamma för alla 

trappsteg lämnas denna rad oförändrad. I Y-led förändras höjden på varje nytt steg 

med ett trappsteg höjd. Förflyttningen i X-led är densamma som ett trappstegs bredd. 
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Bild 4. Hotellet från väst T.V.: TNA’s modell- T.H.: Vår modell. © 

5.1.3 Uppdatering 

Vid det här laget var detta de enda modellerna och planeringen som vi hade fått om 

hotellet och kunde därför inte gå vidare mer med modelleringen. Det kom att dröja till 

början av april innan mer detaljerad information av hur hotellet skulle se ut kom. Då 

ingick bilder på hur lägenheterna på de två översta våningarna skulle vara planlösta, 

var de skulle finnas och hur många det skulle vara. En annan uppdatering var att det 

skulle finnas restaurang uppdelad på första och andra våningen och att det skulle 

finnas en reception och lounge på hotellets huvudplan, det vill säga andra våningen. 

Det var även i denna presentation som det framgick att lägenheterna skulle ha 

balkonger. Det blev alltså inte så mycket att uppdatera förutom att göra 

restaurangmöblemang vilket enligt skissen skulle bestå av ett bord och sju stolar. 

Eftersom det bara var en tidig skiss och inga klara modeller av möblerna fick vi fritt 

göra vilken sorts stil på dem som vi ville. Vi försökte ändå hålla våra modeller så lika 

skisserna som möjligt. Designen av receptionen och loungen på plan två var ingenting 

som fanns på bild utan var endast en enkel genomskärningsbild av hotellet med 

färgkoder (se Bild 5). Det enda som då gick att uppdatera på hotellet var att göra 

restaurangmöblemanget, receptionsdisken och en soffgrupp bestående av en soffa, två 

fåtöljer och ett soffbord. En annan del som skulle kunna skapas var balkongerna men 

på grund av bristande information och bilder kunde detta inte genomföras. 
 

 
Bild 5. Genomskärning av hotellet. © TNA 
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Det enda man kunde göra mer detaljerat var planlösningen på lägenheterna. Dessa var 

dock väldigt invecklade och tycktes ligga i fler lager och verkade vara två olika slags 

inredningsförslag. Vi började dock med att göra det som var gemensamt för de båda 

och det som var stommen i lägenheterna: De huvudsakliga avskiljningsväggarna 

mellan lägenheterna. Det andra som i stort sett var bestämt för alla lägenheter var 

position av säng och placering av ett antal garderober. Två av dessa lägenheter ska 

vara sviter men detta var oklart på vår skiss vilka två det skulle vara, därför blev 

modellerna väldigt enkla och likadana för att man snabbt ska kunna ändra. Vi förstod 

även att när och om vi skulle hinna få mer information om inredningen av hotellet så 

skulle det inte finnas tid till att göra en kameraåkning igenom den och än mindre tid 

att rendera ut den. Istället koncentrerade vi oss på det vi hade fått mer detaljerade 

inredningsdetaljer av: Stugorna. 

5.2 Stugor 

 
Bild 6. En av våra färdiga stugor. © 

5.2.1 Beskrivning 

Runtom hotellet ska det finnas två grupper av parstugor, totalt tolv vilket innebär 

tjugofyra stugor och ungefär 150 bäddar. Etapp 1 ligger på hotellets sydvästra sida och 

etapp 2 på den norra. Varje par av parhusen är speglade i förhållande till sin andra 

hälft, så om köken finns på höger sida i det ena så är det på vänster sida i det andra. 

Samt att de är förskjutna en terrassbredd så att de inte står precis i linje med sin 

spegelbild som då skänker en mer privat terrass vistelse.(se bild 7c) 

Etapp 1 stugorna är vända åt söder och utsikten medan Etapp 2 är vända västerut. 

Högst upp finns ett loft på 10kvm med en lejdare ner till allrummet på 24kvm 

dessutom en 12kvm terrass. Vid entrén finns badrummet samt trappen ner till 

undervåningen. Där kommer man till en dusch samt bastu på 2+2kvm och två sovrum, 

11 och 13kvm stora. Totalt blir det 150kvm boyta och 24kvm terrass för varje parhus. 
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Bild 7. Stugornas planlösning och inredning © TNA 

5.2.2 Utförande av Stugorna 

Stugarbetet inleddes med att använda ett av de tillhandahållna husen som mall för att 

bygga upp vår nya modell. Denna modell, till skillnad från hotellet, börjades med att 

bygga upp ytterväggarna och taket ur en kub, men efter flera tester av den metoden så 

beslutades det att detta var ett ogynnsamt tillvägagångssätt. Detta på grund av att 

uppdelandet av väggarna för att göra dörrar och fönster skulle resultera i ett alldeles 

för högt polygonantal, vilket resulterar i längre renderingstid. Istället skapades 

modellen med ett antal polygonplan, ett för varje sida av stugan. Detta förenklade 

skapandet av dörrar och fönster samt gjorde textureringen till ett lättare jobb då man 

inte behövde UV-mappa i samma utsträckning som tidigare metod skulle innebära. 

UV-mappning innebär att man skapar en 2D-bild av ett 3D-objekt för att sedan lägga 

på en textur. Detta underlättar textureringen avsevärt då man får mer kontroll över 

texturerns position på objektet. Sedan gjordes det på samma sätt med insidan av alla 

ytterväggarna och innertaket. Innerväggarna bestod istället av polygonkuber för att de 

ändå behövde alla sina sidor. 

När stugans skal var klart kunde det börja fyllas med enkla möbler. De bestod av 

kuber som placerades efter de ritningar som tillhandahållits. De möbler som krävde 

lite mer jobb än de övriga var köksstolarna, på grund av att det är de som är 

huvudmöbeln som kommer få mycket fokus. Det var vid denna tidpunkt som det 

framgick att det skulle vara vit spont på väggarna. Första tanken var att använda en 

textur för att förenkla arbetet och slippa det extra polygonantalet. För utseendemässiga 

skäl valdes detta alternativet bort och istället modellerades det en spontdel för att 

sedan dupliceras. Övriga möbler som skapades var en soffgrupp, kamin, bastu, sängar, 

TV och en trappa. Toaletterna, handfaten, duschen och kranarna är hämtad från 

Gustavsbergs hemsida[6] vilket underlättade vårt arbete avsevärt. Det som nu kvarstod 

var att modellera diverse småsaker till exempel dörrhandtag och spisvred. 
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5.3 Kameraåkning 1 

När modellerandet kommit en bit på väg kom en ny uppgift, att göra en kameraåkning 

av berget för att visa upp hotellet och stugornas position och utseende. Det fanns inte 

några speciella direktiv om hur åkningen skulle utformas utan det gjordes på ett sådant 

sätta att det visade upp de viktigaste aspekterna från scenen. Orsaken till denna 

avsaknad av riktlinjer var för att arkitektgruppen ville se vad som kunde göras och 

ungefär hur lång tid arbetet skulle ta. Efter att åkningen skickats in och både 

ägargruppen och arkitektgruppen hade tittat igenom den kom nya direktiv på hur de 

ville ha sin åkning. 

5.3.1 Kameraåkningtest 

I den nya åkningen var de viktigaste ändringarna början och slutet. Ägargruppen ville 

att början på den första filmen skulle vara slutet istället då de verkligen vill visa upp 

utsikten, söderut mot byn, från uteplatsen. Det gamla slutet var tänkt att gå över till en 

dörr för att sedan koppla ihop den till en nästkommande åkning som skulle ta en på en 

rundtur inuti hotellet men detta blev ändrat; då inredningen till hotellet inte skulle 

hinna bli klart innan vår tid på arbetet var över. Det nya slutet skulle istället bli en 

stillbild snett ovanifrån för att visa hotellet och stugorna i en och samma bild. 

Ändringarna var relativt små men krävde ändå att hela åkningen fick göras om från 

början till slut. 

Vi började med att rita ut en kurva som kameran fick följa men detta gav oss mer 

problem än väntat. Det största problemet var att det blev alldeles för snäva och snabba 

svängar. Detta var svårt och tidskrävande att korrigera och när man löst det blev det 

istället problem precis efter svängen. Även rotation av kameran blev ett problem. Då 

axlarna blev skeva bidrog detta att kamerans rotation blev väldigt svårhanterlig och 

ojämn. Efter lite efterforskningar på Internet fann vi en lösning. Eftersom man kopplat 

kameran till kurvan, blir kurvan ”parent” till kameran och detta bidrar till den 

onormala rotationen. Detta kunde man lösa genom att göra kameran ”parent” till sig 

själv istället, innan man kopplar den till kurvan. 

Ett annat stort problem var hastigheten. Det finns två inställningar av hastighet av 

en kamera som är fäst på en kurva. Den ena inställningen är att kamerans hastighet är 

den samma genom hela kurvan. Den andra inställningen innebär att hastigheten 

varierar beroende på avståndet mellan två punkter på kurvan. En jämn hastighet var 

verkligen inte något som passade in till vår sorts åkning, då man vill koncentrera sig 

på olika delar av åkningen och skynda sig igenom andra, så vi försökte med den andra. 

Detta märkte vi var mer problematiskt då man måste veta avstånden på punkterna på 

kurvan innan man lägger ut den. Efter att vi diskuterat de positiva och negativa 

aspekterna på den sortens åkning och vanlig animerad kamera kom vi fram till att det 

sistnämnda var det bästa för oss, dels för att vi ansåg det enklare att få det precis som 

vi ville då plus att vi hade mer erfarenhet av att jobba på det sättet. 
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5.3.2 Åkning 1 

Den nya kameraåkningen börjar från en bils perspektiv varifrån man kommer till 

Öjeberget, den fortsätter över parkeringen och åker sedan långsamt igenom passagen i 

hotellet och ut på uteplatsen. Här gör kameran en 180-graders vy över utsiktsplatsen, 

vilket ägargruppen var väldigt benägna med att ha med, då den är en väldigt vacker 

och har haft en betydande roll i hur området har designats. Därefter åker kameran runt 

hotellet och sakta flyger upp för att visa en liten större helhet av hur et ser ut på berget 

från öst. Kameran fortsätter över parkeringen och åker in emellan stugorna för att visa 

upp dessa. Man får sedan se en översikt på hur området ser ut från väst. Kameran 

fortsätter ner emot de söderliggande stugorna där man får se vad området mellan dem 

och hotellet i bakgrunden. Kameran förflyttar sig sedan framför hotellet och man får 

se hela dess södra sida innan kameran stannar med en ”helikoptervy” över hela berget 

sett ifrån sydost. (se Bild 8) 

 
Bild 8. Storyboard till kameraåkning1.© TNA 

5.4 Inredning 

Efter att vi gjort och skickat in vår andra kameraåkning fortsatte vi jobba med våra 

modeller men ganska snart fick vi nytt presentationsunderlag och information av 

TNA. Det var uppdateringar av hotellet och stugorna. De hade inrett stugorna ganska 

detaljerat medan hotellet fortfarande är kvar i planeringsstadiet. 

Varje stuga har fem bäddar, tre på nedervåningen, varav en är dubbelsäng, och 

två på loftet. 

På entréplanet finns ett torkskåp i hallen, WC med tvättmaskin och torktumlare 

samt ett allrum med kök med kyl/frys, spis och förvaringsmöjligheter. Vedeldad 

kamin som är vinklad mot soffgruppen som har utsikt genom balkongfönstren och 

köksbord med tillhörande stolar. Det finns även en platt-TV på väggen vid ingången 

till allrummet. 

På nedervåningen finns en liten toalett under trappan, en bastu med tillhörande 

dusch, två sovrum med garderober samt en uteplats. 

Det som vi har fått veta om det genomgående temat på väggarna är att det ska vara 

vitmålad spont, allt annat har vi fått bestämma över själva. 
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5.5 Terräng 

 
Bild 9. Överblick av terrängen © 

5.5.1 Natur 

De tillhandahållna höjdkurvorna fick vi inte någon ordning på och var även de, liksom 

3d-modellerna, oanvändbara. Istället användes en karta med höjdkurvor från Google 

Maps[7]. Detta genomfördes genom en ”Print Screen”(skärmdump), av Google Maps 

och sparade den som en tiff-bild. Därefter användes denna bild som textur på ett 

polygonplan som en mall för att rita upp de nya kurvorna på. Problemet med detta var 

att det inte blev lika exakt som om vi kunnat använda de tillhandahållna kurvorna som 

var många fler och mer detaljerade. Det blev också lite jobb med att knyta ihop den 

befintliga terrängen med den nya vi fått från de kurvor som vi ritade. Ett annat 

problem var att få en osynlig söm mellan bergstoppar och lite planare mark, då 

topparnas kurvor är slutna cirklar och markens är linjer. Detta kommer vi inte att 

försöka lösa något mer då vi kommer att använda oss av ”PaintEffects”-träd där 

istället som kommer att täcka större delar av skarven. Problemet med PaintEffects är 

att de inte syns vid ”MentalRay” rendering utan bara är ”Software” används, men för 

att de ska synas i MentalRay så måste man konvertera träden eller den effekt man 

använt till antingen Polygons eller Nurbs. 

Trots detta var det ändå ett medvetet val att utforska möjligheten att använda 

Mayas PaintEffects. Det första som gjordes var att prova att konvertera till polygoner 

men mycket detaljer på träden gick då förlorade samt att antalet polygoner som 

konverteringen resulterade i var alldeles för hög. Så bestämdes det att vi skulle 

använda träd som inte behövde konverteras. Valet blev en PaintEffect som fungerar 

som en Sprite, ett plan med en textur på som alltid är riktad mot kameran så att man 

aldrig kommer att se dem från sidan och se att de är platta. Men problemet som dök 

upp då var hur man skulle kombinera de Software renderade träden med allt annat. 

Det gjordes i ett kompositing program som heter Nuke och är nodbaserat. 



14 

 

När de renderade bilderna kombinerades så hamnade träden framför husen och allt 

annat istället för bakom, detta löstes genom att använda Renderlayers i Maya. Från 

början så finns det ett ”Masterlayer” där allt som finns i scenen hamnar automatiskt, 

när detta lager renderas så blir det en bild med färger och allt synligt, en komplett bild. 

Men när PaintEffects inte renderas i MentalRay så behövdes ett till lager som bara ska 

rendera träden med Software rendering. Då gjordes en kopia av Masterlayer och två 

nya material, en vit och en svart surfaceShader. Det vita materialet tilldelades till alla 

PaintEffects träden och det svarta till allt annat. Samma geometri som har ett material 

i Masterlayer behöver inte ha samma i ett annat, därför kan man tilldela allt nya 

material utan att förstöra det som finns i ett annat lager då de är oberoende av 

varandra. När detta var gjort så kunde vi rendera det lagret i Software och det andra i 

MentalRay utan problem, nu när det nya lagret renderas så täcker allt som fick det 

svarta materialet de vita träden vilka är det enda i scenen som får en vit alpha och 

därmed är synliga. Så nu när det enda som renderades i det andra lagret var de delar av 

träden som var synliga så kombinerades de två bilderna i Nuke, så användes RGB-

kanalen i trädbilden som en låtsas alpha så att de delar av träden som hamnade bakom 

husen inte syntes och därmed blev resultatet en komplett bild. 

5.5.2 Vägar och parkering 

Vi använde oss av den väggeometri som TNA tillhandahållit för att göra en egen 

version av deras väg då den hade samma problem som allt annat som de exporterat till 

obj. Den nya vägen gjordes med en funktion som heter ”Transfer Attributes”, den 

fungerar så att man kan överföra ett objekts vertex-positioner till ett annat objekt. Men 

detta kan ge bristande resultat om man börjar med till exempel. en polygonkub med 

för många vertices. Därför inleddes arbetet med en kub som inte hade många vertices. 

När den nya geometrin hade fått grundformen av vägen så kunde polygonantalet ökas 

och Transfer Attributes användas ännu en gång för att öka precisionen på nytt. Denna 

procedur upprepades 2-3 gånger till så att den nya vägen blev så lik den gamla som 

möjligt, utan att använda sig av fler polygoner. 

Det svåra med att använda geometri som väg var att få den att följa marken utan 

att marken skulle synas på ovansidan vägen. Detta löstes med att göra vägen som en 

textur istället. 

5.5.3. Utsikten 

Till den egna första åkningen användes den panoramabild över Järvsö vinterlandskap 

som TNA skickat. Den användes som textur på ett polygonplan som gjordes med 

samma proportioner som bilden. Planet skalades sedan upp till en lämplig storlek och 

böjdes till en båge som placerades där utsikten skulle vara. Men att få bilden bra vid 

rendering visade sig vara svårt då ”Physical Sky” färgade bilden blå. Den blå 

färgningen löstes genom att rendera bilden för sig med en egen ljuskälla och 

kombinera dem i Nuke. Men då blev det istället en ful kant där man såg exakt vart 

bilden slutar så i de senare åkningarna uteblev bakgrunden. 
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5.6 Kameraåkning 2 

Den tjugosjunde april fick vi en ny storyboard till ytterligare en kameraåkning (se bild 

10). Den nya såg ut som den föregående med tre avvikelser. Det första var att denna 

hade mer hastighetsanvisningar, det andra var att vi nu skulle ta åkningen in i en stuga 

och göra en komplett rundåkning därinne, det tredje var att ägargruppen nu även ville 

ha en vy på hotellet nerifrån byns synvinkel innan hela kameraåkningen avslutades 

med den så kallade helikoptervyn. Vi valde dock att göra en helt ny kameraåkning då 

vi ville göra ytterligare några ändringar. Vi ville visa ägargruppen hur det skulle se ut 

om vi på de tre platser som de ville ha en stillastående 180 graders pan, faktiskt stod 

helt stilla med kameran och gjorde den. Detta var egentligen deras instruktioner till oss 

från första kameraåkningen men då beslutade vi oss att det såg bättre ut om man aldrig 

stannade kameran helt utan behöll rytmen. Den här gången ville vi visa för arkitekt- 

och ägargruppen hur det skulle se ut om man stannade upp kameran och att de nu har 

ett val istället. De kan se på de båda åkningarna och jämföra vilken av dem de tycker 

ser bäst ut. Det svåra med denna åkning var att hitta rätt väg, höjd och hastighet på 

kameran inne i huset. Vilken väg skulle vi ta för att visa upp hela stugan utan att 

behöva ta samma väg dubbla gånger? Vilken höjd på kameran skulle fånga upp det 

mesta av intresse? Vilken hastighet bör kameran ha för att man ska hinna visa upp allt 

utan att det blir långtråkigt? 

För den slutgiltiga åkningen användes två stycken kameror, en för 

utomhusåkningen och en annan för inomhusåkningen i stugan. Den sistnämnda tar vid 

precis utanför huvudentrén till stugans övervåning. Kameran åker in genom hallen och 

avslöjar den fina utsikten från balkongen utanför. Den vinklas in emot köket och visar 

upp kaminen mitt i rummet medan kameran sakta höjer sig och visar på loftet som är 

lokaliserat över hallen. Kameran sänker sig sen sakta ner igen och visar upp 

badrummet som finns till höger om entrén, innan kameran sedan tar oss ned för 

trappan mittemot. Väl nere på nedervåningen är det första vi får se stugans bastu med 

tillhörande dusch. Kameran visar sedan upp sovrummet med dubbelsäng, tar en tur 

utanför stugan, på nedre terrassen, innan den åker in i dörren bredvid och visar upp ett 

två-bäddars sovrum. Vi blir sedan tagna ut i trapphallen och vi ser ett mindre badrum 

under trappan innan vi åker upp och ut igen och vår kamera övergår till 

utomhuskameran igen. 

Övergången mellan kameran märker man inte av när man ser den slutgiltiga 

filmen. Då den sista framen i inomhusåkningen och den första framen i 

utomhusåkningen är densamma. Vi använde oss av programmet Adobe Premiere för 

att klippa och sammanföra våra utrenderingar. Premiere är ett väldigt enkelt program 

att använda och vi stötte inte på några större problem. När vi renderade ut våra frames 

använde vi oss av batch render i Maya och vi använde oss av bildformatet Tiff. Tiff är 

att föredra då vi har använt oss av Maya physical sun och sky och renderat ut 

Alphakanalen. För att få med de i filmen måste man lägga på en effekt i Premiere som 

heter ”Alpha adjust” och sen använda inställningen ”Ignore Alpha”.  

Detta var den sista kameraåkningen vi hann med att göra och om 

uppdragsgivaren eller ägargruppen vill ha eventuella ändringar i åkningen räcker 

tyvärr inte tiden till att göra detta då vår tid på projektet är avslutat.  
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Bild 10. Storyboard till kameraåkning2. © TNA 

5.7 Texturering 

De texturer som vi har använt har i de flesta fall hämtats från CG Textures[8] som är 

en sida med gratistexturer. Texturerna finns oftast i olika upplösning och det finns 

många olika texturer i olika kategorier att välja bland. Texturer är en viktig del i ett 

sådant här projekt då det underlättar för betraktaren att skilja på de olika 

beståndsdelarna i modellerna. Tyngden på detta projekt har inte varit att få det att se så 

fotorealistiskt ut som möjligt men ändå så bra och exakt att det ser verkligt ut. Det 

viktiga för de som kommer att se produkten är att de kan se hur det hela kommer att se 

ut och fokus har därmed legat på modellerna och inte på texturerna. I det här projektet 

har texturer endast använts för att underlätta och urskilja de olika modellerna och 

omgivningen. En annan orsak till att texturer inte fått en större roll är för att detta 

fortfarande inte är bestämt för många etapper av projektet utan är fortfarande under 

diskussion när det för vår del är över.  

5.7.1 Hotellet 

Hotellet har inte så många texturer då huset inte omfattar så många olika delar. Taket 

är uppdelat i två olika texturer: en grästextur, hämtat från ovanstående Internetsida och 

en vanlig vit textur. Grästexturen har bara lagts på de ytor, faces, som är på ovansidan 

och de andra ytorna har fått den vita. Båda taktexturerna är vanliga lamberts. 

Väggarna är som sagt uppdelat i två olika slags paneler. Glaspanelen är en Phong med 

en någorlunda hög transparency, transparens, och en reflectivity, reflektion. Den andra 

panelen består av en trätextur återigen hämtad från [8] men är i efterhand modifierad 

en aning. TNA ville ha en rödaktig ton på träet och det var lätt att korrigera på den 

hämtade texturen. Eftersom hotellets uppbyggnad och utseende fortfarande är under 

utveckling så har det enda som återstår på husets utsida, det vill säga terrassen, fått 

samma vita textur som takets sidor och insidan av huset har inte blivit texturerat alls. 

http://www.cgtextures.com/
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5.7.2 Stugorna 

Alla golv i stugorna har parkettgolv utom golven i badrum och bastu, där det är vitt 

kakel. Köksstolarna har kromade ben, sitsarna och ryggstöden är röda och har den i 

Maya inbyggda texturen Fabric som ska simulera tyg. Soffan har samma Fabric textur 

men är blå. Kaminen och dess gnistskydd är svart med kromade detaljer. Utsidan på 

stugorna har vi matchat med de bilder på stugorna som arkitektfirman gjort, mörkt trä 

och vita gavlar. En stor del av väggarna inomhus är täckta av vitfärgad spont. Resten 

är badrum eller liknande och de väggarna har vitt kakel. 

5.7.3 Terrängen 

För marken är det samma textur som på hotellets tak. Första tanken var att lägga på en 

annan textur så att hotellet inte skulle smälta in i omgivningen men det kom senare 

fram att detta var exakt det som ägargruppen och TNA ville åstadkomma. Det ska se 

ut som om hotellet har rest sig upp ur marken och är en del av den. Det som provades 

först var att få scenen att utspela sig i vintern då det är en skidort och det är under den 

tiden på året som kommer att locka flest besökare. Då fick marken en vit textur med 

en lätt Bumpmapping av sorten Fractal för att efterlikna snö. När det inkom 

uppdaterad information var detta bilder som visade omgivning under både vinter- och 

sommartid. Panoraman som använts är en vinterbild med snö och det skulle då vara 

konstigt om byn nedanför hotellet hade vinter medan det är sommar på berget. Men 

för att grästexturen på taket skall komma till sin rätt bestämdes det att marken också 

skulle gå i en liknande grön gräs textur. 

När vägen med geometri inte såg så bra ut så löstes det med en textur på marken 

istället. Markens textur och UV-grid exporterades till en psd-fil sen sparades den bild 

av vägens UV som referens när vägen skulle målas på terrängen. UV-bilden togs in 

som ett separat lager i psd-filen och lades på plats som vägen skulle ligga, sedan 

användes ”Path” verktyget och en kurva ritades ut efter vägens kanter. Därefter 

fylldes den med svart färg och filen sparades.  

6 Resultat 

6.1 Slutprodukt 1och 2 

Slutprodukt 1 som är en högkvalitativ film anpassad för projektorvisning är en film 

utrenderad i Maya som tiff-filer. Filmen består av x antal frames utrenderat från två 

olika kameror. De två olika renderingarna, träden och resten av scenen, kombineras 

sedan i Nuke till en bild som renderas ut på nytt som en tiff-sekvens för varje kamera 

och de i sin tur sammanfördes och klipptes i Premiere. Det är en mov-fil, med en 

upplösning på 1024*768 och exakt 5,11 minuter lång. 

Slutprodukt 2 är av aningen lägre kvalitet och upplösning då denna är gjord för 

visning på webben. Det är exakt samma åkning som slutprodukt 1 och är skapad på 

samma sätt. Det är också en mov-fil med samma längd men på grund av kvalitet och 

upplösning så är filen avsevärt mindre för att undvika lång landningstid då man 

öppnar Internetsidan. 

Vår första kameraåkning som vi skickade till TNA var av väldigt låg kvalitet då 

vi var tvungen att tänka på att filen skulle vara tillräckligt liten för att skickas genom 

ett vanligt email. När vi skickade in den bad vi dem att försöka negligera den låga 

kvaliteten och istället koncentrera sig på själva åkningen. Både ägargruppen och 

arkitektgruppen gillade den och lade sedan upp den på Öjebergets officiella hemsida. 

De fick senare tillgång till samma åkning med mycket högre kvalitet men har ännu ej 

uppdaterat hemsidan. Förhoppningsvis kommer det snart att vara kameraåkning 2 som 

kommer pryda [4]. 
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6.2 Visualiseringen 

Våra 3D-modeller blev väldigt uppskattade hos arkitektgruppen och vi är väldigt 

nöjda med vårt arbete. Det finns naturligtvis alltid saker man kunde ha gjort bättre och 

det finns alltid något som man aldrig blir riktigt nöjd med. Men på det stora hela är det 

ett arbete vi kan vara mer än stolta över med att ha jobbat på. Vi har varit väldigt noga 

med att bibehålla skalenheterna i våra modeller och att följa våra riktlinjer så bra vi 

kunnat. Några detaljer har vi fått ändra på, på grund av olika problem eller 

konstnärliga fel som vi har stött på. Såsom referensfilerna vi fick, terrängen som var 

tvungen att bli anpassad efter husen och så vidare. Men på det stora hela är vi väldigt 

tillfreds med vår del av detta stora projekt. När vår del nu är över har vi åstadkommit 

tre stycken kameraåkningar, en modell av hotellet, 24 stycken fullt inredda stugor och 

en relativt färdig terräng med skog. 

 

7 Diskussion 

Vårt arbete på detta projekt började en bra bit efter att projektet startade och kommer 

att fortgå även nu när vårt arbete är avslutat. Det är väldigt tråkigt att vi inte kommer 

att vara med i detta projekt till slutet och få se när det går från 3D-modeller på en 

datorskärm till verkliga byggnader. Vi kan ju i alla fall vara stolta över den del vi ändå 

har bidragit med. 

Vi fick förfrågan om vi ville åka upp till Öjeberget och titta oss omkring för att 

får en bättre uppfattning av området men detta fick vi aldrig tillfälle att göra. Vi hade 

väldigt gärna gjort detta och passat på att tagit bilder på omgivningen och filmat en 

360 graders vy av området för att sedan lägga in i vår slutgiltiga åkning. Vi märkte 

dock efter några veckors arbete att vi aldrig skulle finna tiden att hinna göra detta. 

Själva resan skulle vara genomförbar men att sedan lägga in det material vi samlat 

skulle kräva alldeles för mycket arbete på den lilla tid vi hade tillgodo. 

Vårt arbete har inte varit så speciellt tekniskt eller avancerat. Det har i huvudsak 

varit att helt enkelt modellera och arbetet har flutit på väldigt bra. Modelleringen och 

de lösningar vi använt oss av inom det området har fungerat bra och det har aldrig 

funnits orsak till att byta metod eller liknande. Animeringen vilket endast innebär 

kameraåkningarna och en dörr som öppnas fick vi lite mer problem med som 

förklarats under rubriken 4.3.1. Det problem som då uppstod uppehöll oss inte någon 

längre tid men var likaså ett problem som var tvunget att lösas. Vi fann en väldigt bra 

lösning på vårt problem efter en kort tids eftersökningar på Internet och vi kunde 

därefter snabbt gå vidare. Under renderingen fanns det många vägar vi kunde tagit, 

men vi kom snabbt överens vi ville försöka att göra detta så enkelt som möjligt då vi 

under tidspress inte kunde lägga så mycket detaljer till detta. Vi renderade ut i två 

lager, ett för själva scenen med hotellet och stugorna och ett lager för Paint Effects-

träden. Detta var oundvikligt då vi måste rendera ut scenen i MentalRay på grund av 

Maya Physical Sky och Sun samt glastexturerna, och träden var tvungna att renderas 

ut i Software. 

Vår kontakt med arkitektgruppen har alltid varit konstant och vi har alltid fått 

snabba svar och bra information om vad vår uppgift har varit, även om vi har haft 

väldigt fria händer i vårt arbete. Vi har haft ständigt mejl- och telefonkontakt 

alltigenom vår del av projektet och de har varit väldigt positiva och vänligt inställda. 
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