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Förord 
 

Detta är ett examensarbete som har utförts på Geomatikprogrammet på Högskolan i 

Gävle med geomatik/mätningsteknik som huvudämne. 

 

Studien slutfördes juni 2010 men pga heltidsjobb och familj slutfördes inte rapporten 

förrän december 2015.   
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råd och ditt engagemang, tack även till examinatorn Stig-Göran Mårtensson vid 

Högskolan i Gävle. 

 

Jag vill tacka Sandra Lindberg som varit med och gjort 3D-modellen tillsammans med 

mig. 
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Sammanfattning 
 

Visualisering av 2D-data, dvs. kartor, bilder och papper/trämodeller har gjorts på 

kommuner i decennier, till exempel inom samhällsplanering för att ge en bild av hur en 

planerad byggnad ska passa in i det nuvarande området. Nu under 2000-talet har det 

blivit mer populärt att använda sig av 3D för att visualisera kommande projekt inom 

samhällsplanering och GIS. 

 

Syftet med arbetet var att få en bild över hur 3D-användningen ser ut hos kommunerna i 

Gävleborgs län och göra en realistisk 3D-modell av en byggnad i Google SketchUp, för 

att demonstrera hur det fungerar att göra en 3D-modell från inmätningsdata. 

 

För att ta reda på hur användningen av 3D-modeller ser ut i Gävleborgs län gjordes en 

enkätundersökning, där samhällsplanerare, GIS-ingenjörer och mätingenjörer i länets tio 

kommuner fick svara på en enkät som sedan skickades tillbaka via e-post. För att 

demonstrera hur visualisering av ett hus kan göras gjordes en modell i Google SketchUp 

7.0. Först gjordes en inmätning av en fastighet med hjälp av totalstation. Samtidigt togs 

fotografier som användes till textureringen av modellen i Google SketchUp.  

 

Resultatet av enkätundersökningen visar att 8 av 10 kommuner i Gävleborgs län inte 

använder sig av 3D-modellering i sitt arbete och detta beror till största del på att det inte 

finns kompetens, tid eller pengar att börja använda 3D-modellering, viljan att börja 

använda 3D-modellering finns. De kommuner som använder 3D-modellering är 

Hudiksvall och Gävle. Hudiksvall använder 3D-modellering till bygglovshandläggning 

och Gävle använder 3D-modellering till bland annat visualisering av hus/områden, 

visualisering av planerade objekt och visualisering av t.ex. radonmätning.  

 

Resultatet visar att det är brist på kompetens som gör att utvecklingen av 3D-modeller 

inte ökar. Det finns inte många högskolor/universitet i Sverige som erbjuder kurser 

inom 3D-modellering för t.ex. samhällsplanerare. För att få fler kommuner att börja 

kombinera 2D med 3D kommer det att behöva utbildas fler personer med 3D-

kompetens, detta kan göras antingen genom att erbjuda 3D-modelleringskurser inom 

GIS- och samhällsplanerarutbildningar. De anställda på kommunen skulle kunna få 

chansen att gå kurser inom 3D-modellering, antingen på en högskola/universitet eller 

genom internkurser som kommunen själva anordnar.  

 

Nyckelord: 3D-modellering, 3D, visualisering, Google SketchUp, Gävleborgs län 
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Terminologi 
 

2D – 2 dimensioner, t.ex. höjd och bredd 

3D – 3 dimensioner, t.ex. höjd, bredd och djup 

Geografisk data – Data som är förknippad med en plats på jordens yta.  

Modellering – Skapande av 3D-objekt genom att använda ett 3D-mjukvaruprogram 

Texturering – Applicering av textur på byggnad 

Textur – Fotografier som används för att texturera en byggnad 

Visualisering – Användning av data som möjliggör att människor kan förstå komplex 

data, exempel på en visualisering av data är en karta eller tabell.  

 

 

 

 

 

1 Introduktion 
 
1.1 Bakgrund 
Visualisering i någon form, t.ex. kartor, bilder och papper/trämodeller har framställts 

hos kommuner i decennier, till exempel inom samhällsplanering för att få en bild av hur 

en planerad byggnad ska passa in i det nuvarande området. Nu under 2000-talet har det 

blivit mer populärt att använda sig av 3D till att visualisera kommande projekt inom 

samhällsplanering och geografiska informationssystem (GIS). Även inom geodetisk 

mätning har 3D börjat användas mera, framförallt för att göra realistiska och 

användbara terrängmodeller. En terrängmodell i 3D säger mycket mera än en modell i 

2D och ger en klar uppfattning om hur marken ser ut. Många kommuner har förstått 

innebörden vad en 3D-modell kan användas till och har börjat lagra sina primärkartor i 

3D. Detta har medfört att efterfrågan på 3D-visualisering har ökat. Under 2000-talet har 

användning av 3D-visualisering för ”vanliga användare”, blivit mycket populärt och 

används av miljoner människor. Den svenska tjänsten Hitta.se har introducerat en 3D-

tjänst som till viss del har likheter med Google Earth men innefattar bara Sverige 

(Johansson, 2009).  

 

1.2 Mål 
Målet med detta examensarbete är att undersöka och ta reda på hur kommunerna i 

Gävleborgs län använder 3D-data i planer och projekt, och utifrån denna studie få en 

tydlig bild av hur användningen av 3D ser ut. Samtidigt kommer en 3D-modell att 

skapas i Google Sketchup 7.0 för att demonstrera hur det fungerar att skapa en 3D-

modell från en inmätning med totalstation. 

 

1.3 Syfte och Frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur många kommuner i Gävleborgs län som 

använder 3D-visualisering i sitt arbete. För att uppfylla detta syfte undersöks ett visst 

antal frågeställningar med hjälp av enkäter och en litteraturstudie. 

 

 Hur många kommuner använder/använder inte 3D-modellering i sina projekt? 

 Om 3D-modellering används, vad används det till och vilka program används? 

 Om 3D-modellering inte används, varför inte? 
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 Vad är fördelar och nackdelar med 3D-modellering jämfört med 2D-

modellering? 

 På vilka sätt används 3D-modellering? 

 

1.4 Avgränsningar 
För att inte studien ska bli för omfattande i förhållande till examensarbetets krav har 

vissa avgränsningar gjorts. 

 

 Enbart kommunerna i Gävleborgs län undersöks. 

 Enbart Google Sketchup 7.0 används för modellering av en byggnad.  

 

 

2 Metod 

 

2.1 Litteraturgenomgång 
En litteraturgenomgång har utförts för att ta reda på hur 3D-modellering används och 

vilka nackdelar respektive fördelar det finns med 3D gentemot 2D. Litteraturstudien har 

genomförts genom att söka vetenskapliga artiklar i olika databaser som behandlar 

områden inom Geomatik. Andra källor som använts kommer från facklitteratur och 

examensarbeten.  

 

Databaser som använts: 

 Academic Search Elite 

 Science Direct 

 Google Scholar 

 DIVA 

 Ginorden - Seminarium 

 

De olika områdena i litteraturgenomgången som undersöktes var: 

 3D-modelleringens bakgrund 

 Nackdelar och fördelar med 3D 

 Användning av 3D-modellering 

 Visualisering 

 Visualisering i 2D och 3D 

 Detaljeringsgrad 

 Virtuella glober 

 

2.2 Enkäter 
För att få en uppfattning om hur användningen av 3D ser ut i Gävleborgs kommuner 

gjordes en enkätundersökning. Undersökningen genomfördes via e-post till de 10 

kommunerna i Gävleborgs län, dvs.: 

 

 Bollnäs kommun 

 Gävle kommun 

 Hofors kommun  

 Hudiksvall kommun 

 Ljusdals kommun 
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 Nordanstig kommun 

 Ockelbo kommun 

 Ovanåker kommun 

 Sandvikens kommun 

 Söderhamns kommun 

 

I varje kommun valdes en samhällsplanerare/planarkitekt, en GIS-ingenjör och en 

mätningsingenjör som fick svara på enkäten. Målet med enkäten var att få reda på vilka 

kommuner i Gävleborgs län som använder 3D i sitt arbete och på vilket sätt det 

används. I enkätundersökningen ombads de utfrågade att svara på 13 frågor, varav 7 

frågor var alternativfrågor, 5 stycken var öppna frågor och 1 fråga utgjordes av 7 

påståenden som skulle rangordnas mellan 1 till 10 där 1 var mycket dåligt och 10 var 

mycket bra. Enkäten som användes till undersökningen finns som bilaga. 

 

2.3 3D-modell 
För att demonstrera hur en 3D-modell kan skapas gjordes en 3D-modell från grunden 

och för att det inte skulle bli ett tidskrävande och stort arbete valdes att göra modellen i 

Google SketchUp 7.0 som ansågs vara ett lätthanterligt program där realistiska modeller 

går att göra utan stora svårigheter 

 

2.3.1 Inmätning 

Inmätning till modellen skedde i centrala Gävle och inmätningsobjektet utgörs av två 

bostadsrättsbyggnader som sitter ihop med en mindre tillbyggnad (figur 1).  

 

 

 
Figur 1 Flygfoto över inmätningsområdet, den ljusa ringen visar inmätningsobjektet. 

 

Vid inmätningen användes totalstationen Leica 1203. Inga data sparades på 

minneskortet utan före inmätningen gjordes en skiss av modellen och varje mått som 

sedan togs med totalstationen antecknades på skissen. Områden där det inte gick att 

mäta med totalstationen eller där det kändes onödigt, som t.ex. bredden på porten, 

mättes med ett måttband. Osäkra mått kontrollerades också med måttband.  

2.3.2 Fotografering 

Kameran som användes vid fotograferingen var en digital kompaktkamera av typen 

Minolta Dimage Z3. Bilder togs från olika vinklar och avstånd för att få med fasader 

och detaljer på fastigheten som behövdes vid textureringen av modellen i Google 

SketchUp 7.0. 
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2.3.3 Bearbetning av fotografier i Photoshop CS 

För att få en realistisk modell användes fotografier på fasaden istället för att använda 

fasader från Google SketchUp. Eftersom bilderna på fastigheten togs vintertid täckte 

snö delar av byggnaden, och utöver detta fanns även störande objekt som träd, bilar och 

människor. Dessa redigerades bort i Photoshop CS version 6.0 (figur 2).  

 

        
   Figur 2 Originalbild med snö och träd, och redigerad bild utan snö och träd. 

 

För att undvika att modellen bara blir en kub går det att göra modellen mer realistisk 

genom att låta till exempel portar, balkonger och utbyggnader på fasaderna bli mer 3D-

formade. I denna modell gjordes egna balkonger och därför redigerades balkongerna 

bort från fasaden. I figur 3 finns två bilder, ena bilden har balkongerna kvar på bilden 

och den andra bilden har fasaden redigerats och balkongerna har tagits bort. 

 

             
    Figur 3 Originalbilden med balkonger och redigerad bild utan balkonger. 

 

Delar av fasaden täcktes av bilar, som t.ex. vid fönstret i figur 4, på högra bilden i figur 

4 har bilen i fönstret redigerats bort. Draperiet i fönstret har fått en vit färg pga. att det är 

en vit pixel som har används, listen runt fönstret har skapats genom att den bruna färgen 

på listen har valts och sen applicerats runt fönstret för att få en sammanhängande list 

runt hela fönstret. 
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     Figur 4 Originalbild med bil som skymmer fönstret och redigerad bild utan bil. 

 

    

2.3.4 Modellering i Google SketchUp 7.0 

Efter att fastighetens alla mått ritats in på en skiss användes Google Sketchup 7.0 för att 

konstruera modellen. De tre byggnaderna ritades först upp som kuber med rätta mått 

(figur 5a-d).  

 

 
Figur 5a Inmätningsobjektet i form av block i korrekta proportioner från olika vyer. 

 

 

                   
Figur 5b Fasaden mot Fleminggatan 12. 

 

 
 

Figur 5c Fasaden mot Untragatan 2a. 
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Figur 5d Fasaden mot Untragatan 2a. 

 

På vissa ställen av byggnaden fanns det utbyggnader. Deras form ritades på modellen 

och sedan drogs den ritade delen utåt enligt angivna mått figur 6), dvs. objektet ritas i 

2D och sedan dras objektet i 3D. Dörrarna och portarna på byggnaderna gjordes med 

samma princip som föregående men istället för att dra ut dörrarna trycktes dörrarna inåt 

istället med rätt mått (figur 6b).  

 

   
Figur 6 Utbyggnaderna på fasader drogs ut med rätt mått på båda sidor.  

 

   
Figur 6b Portarna på fasader trycktes in respektive drogs ut med rätt mått. 

 

Resten av modellen färdigställdes efter textureringen då bl.a. balkongerna ritades som 

en egen komponent och som efter färdigställande flyttades till sina rätta platser på 

byggnaden. Taket gjordes i samband med texturering för att få korrekt höjd på huset. 

Skorstenarna gjordes med samma princip som utbyggnaderna, dvs. ritades  i 2D och 

drogs till rätt höjd efter att taket färdigställts. Bilder på detta finns i Kapitel 3.3  

 

2.3.5 Texturering i Google SketchUp 7.0 

För att texturera en yta på modellen markeras den del som ska textureras, därefter 

importeras bilden som en textur (figur 7). På de ytor där användaren inte har egna 

fotografier/texturer används ett verktyg som möjliggör att välja mellan redan 

existerande färger eller texturer. För att kunna texturera modellen finns ett verktyg som 

består av 4 nålar (blå, gul, röd och grön) som har olika egenskaper. Med dessa 4 nålar 

kan användaren justera fotografiet genom att använda de 4 nålarnas olika egenskaper 

(varje nål har en egen egenskap) 
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De fyra nålarnas egenskaper är dessa: 

 Blå nål används till att förvanska, trimma eller ändra storlek på texturen 

 Gul nål används till att förvränga texturen 

 Röd nål används till att flytta texturen 

 Grön nål används till att förstora/förminska eller rotera texturen 

 

 

 
Figur 7 Texturering av utbyggnaden med hjälp av 4 stycken nålar med olika     

egenskaper. 

 

3 Resultat 
 

3.1 Litteraturgenomgång 

3.1.1 3D modellering 

Det var i bilindustrin och inom militären som 3D-modellering började användas runt 

1950-talet främst genom datorunderstödd formgivning (CAD-ritningar). På 1970-talet 

och början på 1980 började 3D användas mer tekniskt, det utvecklades olika tekniker 

som gav en mera verklighetstrogen bild i 3D-produktioner. Filmregissören George 

Lucas som har skapat de berömda Star Wars-filmerna var en av de första att börja 

använda 3D-material för att skapa scener som inte går att skapa med vanligt 

skådespeleri. Inom datorbranschen blev användandet av 3D alltmer vanligt och i början 

av 1980 talet lanserades den första Silicon Graphics Workstation som hade inbyggd 3D-

grafik (Peckham & Vernon, 2002). Under 1990-talet blev 3D mera populärt och allt 

vanligare i persondatorer tack vare att det utvecklades kraftfulla processorer som 

klarade av 3D-grafik. Men att persondatorerna kunde använda 3D i ett tidigt stadium 

berodde också på att 3D-programmen började utvecklas för ett bredare syfte dvs. till 

bl.a. datorspel. Detta ledde till att det blev billigare att producera och därmed kunde 3D-

mjukvara installeras i persondatorer (Hällgren & Moritz, 1998; Peckhamn & Vernon, 

2002). 
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3.1.2 Nackdelar och fördelar med 3D-modeller 

Beroende på vad för data som ska visas finns det fördelar och nackdelar, till exempel 

kan en hemsida om fjällvandring kanske erbjuda en 3D-visualisering av fjället, men för 

orientering på fjället passar det mycket bättre med en vanlig terrängkarta i 2D-format. 

(Harrie, 2008; Johansson, 2009).  

 

För att utforska en modell är det en fördel att använda en 3D-modell eftersom att den 

tillåter att användaren att titta på modellen från olika vinklar, dvs. det är möjligt att 

vrida på modellen. Detta är en nackdel med 2D-modeller för då kan användaren endast 

se modellen från en vy, som oftast är uppifrån (Lif, 2004).  

 

En fördel med 2D gentemot 3D-modeller är att det går mycket fortare att rita/skissa upp 

en modell än att framställa en 3D-modell via datorn. 3D-modellering kräver även 

kompetens i form av kurser/utbildningar medan de flesta människor kan skissa/teckna 

utan specialutbildning, 3D-modellering kräver datorer med hög prestanda och grafikkort 

med mycket minne. En 3D-modell är dock enklare att ändra i efterhand än om det skulle 

ha gjorts en modell av trä eller papper (Ranzinger & Gleixner, 1997).  

 

3D-kartor kan vara sämre att använda sig av än 2D-kartor pga. att de kan vara 

tidskrävande att skapa, samt kräver personal med kompetensen (Ranzinger & Gleixner, 

1997). Det kan vara svårt att få kartan skalenlig, vilket leder till att avstånden inte 

stämmer.  

 

Harrie (2008, s. 35) menar att: ”Syftet med visualisering är ofta inte att återge hela 

verkligenheten, utan att genom väl valda kartografiska metoder framhäva det som är av 

vikt i varje enskilt fall.”.  

 

Det är alltså syftet med visualiseringen som avgör om det är bättre med 2D eller med 

3D.  

3.1.3 Användning av 3D-modellering 

Inom samhällsplanering har planerare och arkitekter i decennier använt vanliga 2D-

ritningar, trä- och pappmodeller för att visa sina idéer (Ranzinger & Gleixner, 1997). 

Figur 8 visar en trämodell över Eskilstuna kommun, modellen har använts för att ge en 

bättre bild av bl.a. planerade byggnationer (Eskilstuna, 2008). Detta sätt att förmedla 

idéer är fortfarande vanligt men det börjar även bli allt vanligare att använda 3D för att 

göra detta då efterfrågan på realistiska modeller har efterfrågats alltmer (Sheppard & 

Citez, 2009). Eskilstuna kommun började även runt 2007 att konstruera en datormodell 

i 3D som skulle vara en komplettering till den ursprungliga trämodellen (Eskilstuna, 

2008).  
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Figur 8 Trämodell över Eskilstuna kommun som används för att visualisera planerade 

byggnader. (Eskilstuna, 2008) 

 

Samhällsplanerare kan använda sig av 3D-modeller när det gäller att visa planerade 

projekt för allmänheten. Det är lättare för människor att skapa sig en bild av till exempel 

hur ett nytt område ska se ut genom att titta på en 3D-modell, eftersom den oftast är 

enklare att förstå än en 2D-karta (Karlsson, 2008; Ranzinger & Gleixner, 1997; 

Hagström, & Sandlund, 2006).  

 

Användning av 3D-modeller som beslutsunderlag för ett nytt område eller enskilda hus 

är också ett bra användningsområde. Det är enkelt att till exempel ändra färg på fasaden, 

storlek på huset eller ändra formen på huset. Underlaget från 3D-visualiseringen visas 

oftast genom offentliga visningar, men eftersom 3D-visualiseringar även kan visas på 

internet når beslutsfattarna flera människor. Detta pga. att det den yngre generationen 

använder internet istället för att besöka offentliga visningar (Almqvist & Johnsson, 

2006; Ranzinger & Gleixner, 1997). 

 

För att konstruera 3D-modeller av befintliga byggnader eller objekt har det blivit allt 

vanligare att använda en 3D-skanner. Laserskanner har funnits i ungefär 30 år men det 

är först nu på 2000-talet som det har blivit möjligt att hantera stora datamängder pga. att 

utvecklingen med bl.a. datorer gått framåt. Detta har gjort det möjligt att kunna 

presentera insamlat data i 3D. En laserskanner har även visat sig ha en hög 

mätnoggrannhet och detta är någonting som efterfrågats av bl.a. samhällsplanerare (It’s 

virtual reality, 2007). 

 

Även vägprojektörer har börjat använda sig av 3D-modellering för att enklare 

visualisera planerade vägar eller om det är någon väg som ska byggas om eftersom 

visualisering av t.ex. vägar är svårt att visa i 2D. Projektörerna kan med 3D-modellering 

visualisera vilken volym som behövs för vägbygget, dvs. visa hur mycket mark som 

eventuellt kommer behövas tas i anspråk. Detta medför att berörda markägare tidigt i 

processen kan få en bild av hur deras mark kommer beröras (Almqvist & Johnsson, 

2006). I Sverige har byggföretag som NCC, Skanska och Trafikverket börjat använda 

3D-modellering genom hela byggprocessen, enda nackdelen med detta är att beställaren 

vill ha de slutgiltiga ritningarna i 2D, detta gör att 3D-modellen inte återanvänds efter 

byggskedets slut ( Emgård & Jakobsson, 1998). 
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3.1.4 Visualisering 

För att människor enklare ska förstå informationen som finns i ett GIS görs en 

visualisering (Johansson, 2009). Målet med att använda geovisualisering är att utveckla 

olika tekniker för att underlätta förståelsen för jordens olika miljöer (Forsberg, 2009). 

Innan den digitala tekniken fanns tillgänglig gjordes geovisualiseringar med kartor och 

fotografier, men nu på 2000-talet har tekniken utvecklats så att det går att skapa 

geovisualiseringar. Detta leder till nya möjligheter att leta, fördela och tolka geografisk 

information (Harrie, 2008; Forsberg, 2009). 

3.1.5 Visualisering i 2D 

I 2D visualiseras geografiska data, till exempel går det att visualisera levnadsstandard i 

olika delar av Afrika genom att låta varje förväntad livslängd representera en vald färg 

och därefter rita en karta över Afrika och tilldela länderna den färg som representerar 

förväntad livsålder (figur 9) (Harrie, 2008; Forsberg, 2009). 

 

Visualisering i 2D kan göras på 3 sätt: 

 Visualisering av statistiska data 

 Visualisering av punktbaserad information 

 Visualisering av kontinuerliga data 

 

 
Figur 9 Visualisering i 2D där varje färg representerar förväntad livslängd i Afrika. 

3.1.6 Visualisering i 3D 

I 3D är det lämpligt att visualisera stadsdelar för att få en helhetsbild av den nuvarande 

bebyggelsen (figur 10), för ett exempelvis avgöra hur stort ett hus kan byggas för att 

passa in i den nuvarande miljön eller användas för att visualisera hur en ny motorväg 

passar in i nuvarande bebyggelse (Forsberg, 2009). Inom den digitala världen har kartor 

hittills oftast visat med 2D-vy, t.ex. koropletkartor som överblickas rakt uppifrån och 

vars data redovisas med färger och skuggor. Detta kan beroende på kartans syfte ersättas 

med 3D-visualisering.    
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Figur 10 Geovisualisering i 3D (Bakgrundsdata terrängmodell och kuber © Gävle 

kommun, 2009). 

 

För att en visualisering ska bli så bra och effektiv som möjligt bör fyra stycken I-

faktorer uppfyllas, dessa är enligt MacEachren et al. (1999) & Slocum et al. (2001) 

immersion, interaktivitet, informationsintensitet och intelligenta objekt. 

 

Immersion – Bygger på hur verkligt det känns att befinna sig i en 3D-miljö, dvs. om 

modellen känns verklig så går det att utnyttja 3D-modellen bättre 

 

Interaktivitet –  Desto mer det går att utforska och navigera i en 3D-modell desto bättre 

eftersom det bli möjligt att se världen ur ett eller flera olika vyer. Ju mer det går att 

navigera och utforska desto bättre blir modellen. 

 

Informationsintensitet – Handlar om att återge världen med olika nivåer av 

detaljeringsgrad, ju högre detaljeringsgraden är desto lättare kan det vara att känna igen 

sig. Detaljeringsgraden bör anpassas till modellens syfte. För mycket detaljeringar kan 

göra modellen obrukbar.  

 

Intelligenta objekt – Interaktiva medhjälpare som hjälper användaren i uppgifter som 

ska genomföras eller som hjälper användaren att navigera i den virtuella världen.  

 

Ett bra exempel på en programvara som uppfyller detta är Google Earth eftersom den 

ger en realistisk känsla, det känns verkligt att ”gå” runt i städerna, många städer har 

byggnader med olika detaljeringsgrad. Det finns ”medhjälpare” som hjälper till att 

navigera runt användaren och det går att utforska mycket i Google Earth.  

 

3.1.7 Detaljeringsgrad 

En virtuell 3D miljö kan ha en viss nivå av detaljering och vilken detaljeringsgrad som 

ska användas bero på vad modellen ska användas till, dvs. användningssituation och vad 

användaren har för syfte med modellen (MacEachren et al., 1999; Slocum et al., 2001; 

Forsberg, 2009) 

 

Ett exempel på detaljeringsgrad är att om en stad ska visualiseras behövs det mindre 

detaljerade hus än om det ska avgöras om ett arkitektritat hus kommer passa in med 

övrig bebyggelse, då är det betydligt viktigare att det är mer detaljerat. Detta är 

informationsintensitet och betyder sammanfattat att detaljeringsgraden på en 3D-modell 
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på ett visst avstånd bör vara lika detaljerat som det är i verkligheten på samma avstånd 

(MacEachren et al., 1999; Slocum et al., 2001; Forsberg, 2009) 

 

Detaljeringsgrad kan också beskrivas med begreppet Level-of-Detail (LOD) som bygger 

på fem olika nivåer av detaljeringsgrad (figur 11a-e) (Forsberg, 2009; Johansson, 2009; 

Karlsson, 2008; Döllner, 2006;  Carneiro, 2008 ). 

 

LOD0 – Terrängmodell (figur 11a). 

LOD1 – Vanliga blockmodeller utan texturering (figur 11b). 

LOD2 – Modeller som har olika höjd och texturering (figur 11c). 

LOD3 – Detaljerade modeller med texturering för att få en verklighetstrogen 

modell (figur 11d). 

LOD4 – Detaljerad insida av modellen för att få en verklighetstrogen modell (figur 

11e). 

 

         
     

  

 

 

Figur 11 Nivåerna av detaljeringsgrad. (a) LOD0: Terrängmodell, (b) LOD1: 

Blockmodeller utan texturering, (c) LOD2: Modeller med tak och texturering, (d) 

LOD3: Detaljerad utsida, (e) LOD4: Detaljerad insida. (Andersson, 2009) 

 

3.1.8 Virtuella glober 

Programvaror som Google Earth kallas för virtuella jordglober (figur 12) (Harrie, 2008; 

Sheppard & Cizek, 2009). Dessa är mycket populära för att visualisera och dela ut data i 

3D (Sheppard & Cizek, 2009). Genom Google Earth går det att titta på realistiska 

landskap, detta tack vare en kombination av digitala höjdmodeller (DEM), satellitbilder 

och 3D-byggnader (Harrie, 2008; Sheppard & Cizek, 2009). I Google Earth kan 

människor över hela världen zooma in från rymden, flyga över kontinenter, svepa över 

berg och titta på olika städer i hela världen (Butler, 2009; Wu et al., 2009).  
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Figur 12 Google Earth är ett exempel på en virtuell jordglob där användaren kan titta 

på bl.a. 3D-byggnader i olika delar av världen (Prylkoll, 2008). 

 

Google Earth sägs vara en representation av Al Gores vision av en digital jord (Butler, 

2006; Sheppard & Cizek, 2009). Den digitala jorden skulle vara desamma som 

jordklotet fast i digitalt format där användare kunde utforska ytan på jordklotet. GIS-

experten Michael Goodchild vid universitetet UCLA i Kalifornien, menar att skapandet 

av Google Earth innebar att Al Gores vision om en digital jord blev sann (Butler, 2006).  

 

Fördelarna med en virtuell jordglob är att människor kan få en uppfattning om hur det 

ser ut i andra delar av världen, forskare och miljöexperter har blivit mer medvetna om 

3D och börjat använda sig av tekniken i sina arbeten. Forskare inom glaciologi kan lätt 

se till exempel hur mycket glaciärerna och isarna smälter varje år genom att jämföra 

daterade fotografier, de kan även titta på områden som inte är lätta att besöka i 

verkligenheten (Butler, 2006; Sheppard & Cizek, 2009). En annan fördel är att vem som 

helst kan lägga in sina 3D-modeller i Google Earth och med programmet Google 

SketchUp är det enkelt att skapa realistiska 3D-modeller (Sheppard & Cizek, 2009). 

 

Syftet med Google Earth är att återskapa en verklighetstrogen bild av lanskapet (Harrie, 

2008). Ett år efter att Google Earth hade blivit offentligt fanns det över 100 miljoner 

användare (Butler, 2006; Sheppard och Cizek, 2009). Vilket tyder på att intresset är 

stort. 

 

3.2 Enkäter 
11 personer svarade på enkäten. Enkäterna hade skickats ut till 30 personer, dvs. 3 i 

varje kommun. Svarsfrekvensen för kommunerna totalt sett var 90 %. 

 

Enkätundersökningen visar att:  

 

Endast två kommuner i Gävleborgs län använder 3D-modellering i sitt arbete.  

 

I Hudiksvalls kommun finns det en byggnadsinspektör som använder 3D men det finns 

även en planingenjör som inte använder 3D. Byggnadsinspektören använder 

programmet Acad 2004 Map till bygglovshandläggning, och bedömer programmets 

funktion till 8 enligt bedömningsskalan 1-10, dock fick programmet en 3a för 

lättlärdheten så det är troligen ett svårt program att lära sig. Planingenjören som inte 

använder 3D anger att orsaken beror på att det är brist på resurser (tid och pengar). Det 
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anges i enkäten att 3D skulle underlätta vid detaljplanprocesser och att Google 

SketchUp troligen kommer att användas i framtiden.  

 

Gävle kommun använder sig av två olika 3D-program, Google SketchUp 6.0 

Professional och ArcView. De använder 3D-visualisering för att visualisera 

hus/områden, planerade projekt och för visualisering av radonhalt. När det gäller 

funktionsskalan har de svarat hur bra SketchUp fungerar och det varierar mellan 6-10. 

 

Ljusdals kommun anger i enkäten att de inte har något 3D-program men att de gärna 

skulle vilja ha, problemet ligger i att det saknas resurser och kompetens. SketchUp 

gratisversion har provats endast vid enstaka tillfällen. De tror att 3D-visualiseringar 

skulle underlätta vid bl.a. detaljplanprocesser eftersom de lättare kan visa hur ett 

planerat område kan komma att se ut. 

 

Söderhamns kommun anger att orsaken till att 3D-program inte används är att ingen har 

tagit sig tiden att undersöka vilka program som är lämpliga och hur de ska användas. De 

anger att det vore givande att använda 3D-visualiseringar till att visualisera detaljplaner 

och olika projekt. 

 

Sandvikens kommun skriver att avdelningen inte har den kompetens som behövs för att 

arbeta med 3D. De anser just nu att alla detaljplaner och planuppdrag bör skissas för 

hand pga. att 3D-visualisering är för tidskrävande i förhållande till planuppdragens 

storlek.   

 

Bollnäs, Ockelbo, Ovanåker och Nordanstig kommun har inte svarat på själva enkäten 

utan endast uppgett i ett mail att de inte använder 3D-modellering.  

 

Resultatet av enkäterna visar tydligt att kompetensen för 3D-visualisering saknas hos de 

flesta kommuner i Gävleborgs län som jobbar med samhällsplanering och GIS. Att 

kompetensen fattas kan antingen bero på att de människor som jobbar med detta aldrig 

har kommit i kontakt med 3D, eller så kan det bero på att det helt enkelt inte finns 

kurser som behandlar 3D-visualisering på utbildningarna vid högskolorna/universiteten 

i Sverige. Jag har undersökt fem högskolor/universitet som har antingen GIS- eller 

samhällsplaneringsutbildning. Vid Karlstad universitet erbjuds det inga 3D-kurser på 

varken GIS-programmet, samhällsplanerarprogrammet eller kart-/mätprogrammet. Inte 

heller Lunds och Umeås universitet erbjuder någon kurs i 3D-visualisering. Inga 3D-

kurser ingår i någon av de kursplaner som finns på respektive högskola/universitet.  

 

 

Högskolan i Gävle erbjuder kursen Geovisualisering i byggd miljö på 7,5 högskole-

poäng (hp) där studenten får lära sig att modellera och texturera byggnader i Google 

SketchUp. Detta kan anses vara en bra grundkurs eftersom studenten på 10 veckor 

hinner lära sig så pass mycket att det sedan går att använda sina kunskaper för att göra 

detaljplaner i 3D. Denna kurs har inga förkunskapskrav förutom högskolebehörighet, så 

det är en kurs kommunerna skulle kunna rekommendera sina anställda om de vill lära 

sig hantera 3D-modellering av byggnader. Malmö högskola har en liknande kurs på 7,5 

hp som behandlar 3D-visualisering av byggnader.  

 

3.3 3D-modell 
Den slutgiltiga versionen på modellen lades efter färdigställandet upp på Google Earth 

och blev efter granskning av Google godkänd som 3D-byggnad och syns sedan 12 mars 
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2010 i programmet Google Earth. Modellen medverkade även i tävlingen Bygg Gävle i 

3D, en lokal variant av Googles tävling Model your own town competition. Tävlingen 

anordnades av Future Position X tillsammans med Gävle kommun, Högskolan i Gävle, 

Sweco, SamGIS, Esri S-group och folkuniversitet. Tävlingen avgjordes den 21 maj 

2010 och modellen kom på 2:a plats.  

 

Bakgården på modellen 
Untragatan 2a och Fleminggatan 12 består av två stycken trevåningshus med 23 

lägenheter och en mellanbyggnad, i figur 13 syns bakgården av modellen.  

 

 
Figur 13 Bakgården på Untragatan 2a och Fleminggatan 12. 

 

Ena gatusidan på modellen 
Gatusidan av Untragatan 2a består av bl.a. två portar som fått ett mer 3D-aktigt utseende 

(figur 14). 

 

 
Figur 14 Gatusidan på Untragatan 2a med två portar som fått djup. 

 

Andra framsidan på modellen 
Gaveln på Untragatan 2a, mellanbyggnaden och Fleminggatans gatusida har fått ett 3D-

aktigt utseende. Mellanbyggnaden och Fleminggatan har entrédörrar som har fått ett 

djup för att ge en mera realistisk känsla (figur 15). 
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Figur 15 Gaveln på Untragatan 2a, mellanbyggnaden och Fleminggatans gatusida. 

   

Ena gaveln av modellen 
Ena gaveln på Untragatan 2a med utbyggnad bestående av tre fönster, mellanbyggnad 

och en del av Fleminggatan 12 gatusida syns (figur 16a). I figur 16b visas gaveln på 

Untragatan 2a och bakgården på Fleminggatan 12. 

 

  
Figur 16a Ena gaveln på Untragatan 2a  (b) Gaveln på Fleminggatan 12 och 

                        Fleminggatan och bakgården Fleminggatan 12 

 

Bakgården av modellen 
På bakgården av Untragatan 2a och Fleminggatan 12 har balkongerna gjorts mera 

realistiska (figur 17). 

 

 
Figur 17 Bakgården Untragatan 2a där balkongerna syns tydligare. 

 

En av portarna på modellen 
Alla portar och entrédörrar på modellen fick ett djup som gör att modellen ser mera 

realistisk ut. I figur 18 syns en bild på en av portarna som gjordes mera trovärdig. 
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Figur 18 En av portarna som gjordes mera trovärdig. 

 

 

Framsidan på mellanbyggnaden 
Entrédörrarna på framsidan av mellanbyggnaden har fått ett djup för att ge modellen ett 

mer realistisk utseende. I figur 19 syns de tre entrédörrarna som fått djup. 

 

 
Figur 19 Framsidan på mellanbyggnaden med realistiska dörrar. 

 

Skugga på modellens bakgård 
För att visualisera hur det kan se ut en tidig morgon i maj på baksidan av Fleminggatan 

12 och Untragatan 2a lades det in skuggor i modellen. I figur 20 syns det hur skuggorna 

ligger den 31 maj 2010 klockan 9.00.  

 

 
Figur 20 Visualisering av hur skuggorna ligger klockan 9.00 den 31 maj 2010. 
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4 Diskussion 

 

4.1 Litteraturgenomgång 
Material som behandlar 3D-modellering och visualisering inom samhällsbyggnad och 

geodetisk mätningsteknik har inte varit lätt att finna. Det mesta inom 3D-modellering 

har varit fokuserad på animering och skapande av dataspel. Det beror troligen på att det 

är just i den branschen som 3D-modellering fått störst genombrott och att det inom 

samhällsplanering/mätningsteknik i dagens läge används i för liten skala, varför det inte 

finns många rapporter. Det har inte heller gått att hitta några liknande studier inom detta 

ämne som gör att det går att se om det skett en utveckling hos kommunerna eller hur det 

har sett ut hos andra kommuner i Sverige. De rapporter som funnits om 3D har legat på 

en hög matematisk nivå och mest behandlat matematiska termer vilket gjort att de har 

fått förkastas eftersom studien behandlar en lägre nivå av 3D.  

 

4.2 3D-modellering 
Totalstationen som användes vid inmätningen användes enbart för att kunna beräkna 

höjder på objekten genom att använda matematiska funktioner som fanns i 

totalstationen. Dvs själva inmätningen användes aldrig utan höjderna och längderna 

antecknades bara på själva skissen. I efterhand hade det kanske varit intressant att 

redovisa inmätningen på en 2D-karta och jämfört den med 3D-modellen som gjordes 

och då kunnat se vad för information som går förlorad när en 3D-modell skapas och 

vice versa.  

 

Vid fotograferingen av byggnaden skulle en systemkamera med högre upplösning ha 

använts istället för en digital kompaktkamera. Detta för att bilderna med 

kompaktkameran blev suddiga vid en inzoomning av modellen på datorn. En 

systemkamera ger oftast skarpare bilder om rätt inställningar används. 

 

När byggnaden skulle textureras blev modellen trög och svårjobbad eftersom bilderna 

krävde mycket ramminne. Det skulle kunna lösas genom att antingen göra fotografierna 

mindre eller använda en dator med tillräckligt mycket ramminne och som har en 

tillräckligt stark processor. Jag förminskade bilderna till ungefär hälften men nu i 

efterhand vet jag att bilderna måste förminskas betydligt mer. Datorn som användes till 

att göra större delen av modellen var av modellen Asus, en mini laptop som inte är 

byggd för att klara högprestandauppgifter, det blev en stor skillnad när det byttes till en 

dator med mer ramminne och större processor. Det fungerar alltså bättre med en 

stationär dator med hög prestanda.  

 

För att undvika att redigeringsarbetet blir för omfattande kan det vara en fördel att 

fotografera fasaden/fasaderna när det inte finns snö. En annan fördel är att fotografera 

byggnaden när det är ljust ute. Det blev tidskrävande att redigera bilderna och denna tid 

hade mer behövts till modelleringen istället.  

 

Att ha en färdig skiss över inmätningsobjektet är väldigt viktigt när modellen sedan ska 

skapas i SketchUp eftersom det kan vara svårt att komma ihåg allting enbart från 

fotografier och det egna minnet. Det är också viktigt att ha alla mått eftersom det är 

tidskrävande att åka tillbaka till objektet och göra kontrollmätningar.  
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4.3 Enkäter 
Resultatet från enkätundersökningen visar hur det ser ut i kommun och dess användning 

av 3D-modellering. Trots att målgruppen som svarat på enkätundersökning varit liten 

visar den på en tydlig uppfattning. Begränsning av målgrupp gjordes för att det skulle 

bli för omfattande Resultatet på undersökningen skulle troligtvis ha fått ungefär samma 

utgång med fler deltagare. Enkätundersökningen ger en uppfattning om att Gävleborgs 

läns kommuner har kännedom om 3D-visualisering och det kan tyda på att de finns ett 

intresse men att kunskap saknas om hur 3D-visualisering ska genomföras.  

 

 

5 Slutsatser 
 

Under genomförandet av detta examensarbete har följande frågeställningar kunnat 

svarat på 

 

 Hur många kommuner använder/använder inte 3D-modellering i sina projekt? 

 

Två kommuner använder 3D-modellering i sitt arbete, Sju kommuner använder inte 3D-

modellering i sitt arbete 

 

 Om 3D-modellering används i kommunen, vad används det till och vilka 

program används? 

 

Den ena kommunen använder 3D-modellering till bygglovshandläggning och använder 

programmet Acad 2004 map. Den andra kommunen använder 3D-modellering för att 

visualisera hus/områden, planerade projekt och för visualisering av radonhalt. 

Programmet som används är Google SketchUp 6.0 Pro och Arc View.  

 

 Om 3D-modellering inte används i kommunen, varför inte? 

 

Två kommuner uppger att det fattas resurser och kompetens, En kommun uppger också 

att 3D-modellering är för tidskrävande i förhållande till planuppdragens storlek. En 

kommun uppger att de inte använder 3D-modellering eftersom ingen har tiden att 

undersöka vilka programvaror som är lämpliga och hur de ska användas. Resterande 

kommuner anger inte varför 3D-modellering inte används.  

 

 Vad är fördelar och nackdelar med 3D-modellering jämfört med 2D-

modellering? 

 

Fördelarna med 3D-modellering är att den tillåter användaren att titta och utforska 

modellen från olika vinklar, detta är en nackdel med 2D då användaren endast kan se 

modellen från en ny, som oftast är vinklad uppifrån (Lif, 2004). En annan fördel med 

3D-modellering är att modellen är enklare att ändra i efterhand än om det skulle gjorts 

en modell av trä eller papper (Ranzinger & Gleixner, 1997). 

 

Fördelarna med 2D gentemot 3D är att det går mycket fortare att rita/skissa upp en 

modell än att framställa en 3D-modell via datorn. När det gäller framställning av 

orienteringskartor är det en fördel att använda en vanlig terrängkarta i 2D-format 
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eftersom en 3D-modell inte kan återskapa information på ett lämpligt och överskådligt 

sett (Harrie, 2008; Johansson, 2009). 

 

 På vilka sätt används 3D-modellering? 

 

Samhällsplanerare kan använda sig av 3D-modeller när det gäller att visa planerade 

projekt för allmänheten. Det är lättare för människor att skapa sig en bild av till exempel 

hur ett nytt område ska se ut genom att titta på en 3D-modell, eftersom den oftast är 

enklare att förstå än en 2D-karta (Karlsson, 2008; Ranzinger & Gleixner, 1997; 

Hagström, & Sandlund, 2006).  

 

Användning av 3D-modeller som beslutsunderlag för ett nytt område eller enskilda hus 

är också ett bra användningsområde. Det är enkelt att till exempel ändra färg på fasaden, 

storlek på huset eller ändra formen på huset (Almqvist & Johnsson, 2006; Ranzinger & 

Gleixner, 1997). 

 

Även vägprojektörer har börjat använda sig av 3D-modellering för att enklare 

visualisera planerade vägar eller om det är någon väg som ska byggas om. Projektörerna 

kan med 3D-modellering visualisera vilken volym som behövs för vägbygget, dvs. visa 

hur mycket mark som eventuellt kommer behövas tas i anspråk. Detta medför att 

berörda markägare tidigt i processen kan få en bild av hur deras mark kommer beröras 

(Almqvist & Johnsson, 2006).  

 

Jag tror att 3D-modellering kommer att bli mycket vanligare om några år, jag tror dock 

inte att 2D kommer att försvinna eftersom 3D-modellering fortfarande har många 

nackdelar och all information kommer inte gå att visa i 3D. Det kommer nog att bli 

populärt att kombinera 2D och 3D-visualisering och detta främst inom stadsplanering 

eftersom invånarna lättare kan förstå hur ett planerat område kommer att se ut och detta 

gör att invånarna kommer bli mer engagerade i samhället.  
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Figur och tabellförteckning 
Författaren är upphovsman/fotograf till alla figurer och tabeller om källa inte har 

nämnts.  

 

 

Bilaga 
 

Enkätundersökning över 3D-programvaror i Gävleborgs kommun 

 

Svaren på enkätundersökningen kommer att bearbetas av Jennie Eriksson, studerande på 

Geomatikprogrammet på Högskolan i Gävle. Enkäten ska ge ett underlag på vad för 3D-

programvaror som används, i vilket syfte programmen används, vilka kostnader detta 

innebär för kommunen och hur användarvänliga programmen är. Resultatet från enkäten 

kommer att användas till mitt examensarbete, att undersöka vilka kommuner som 

använder 3D-modellering och hur det använts. 

 

Denna enkät kommer att delas ut till GIS-ingenjörer, samhällsplanerare och 

mätingenjörer i Gävleborgs län.  

 

Jag är tacksam för att du tar dig tiden att svara på dessa frågor, alla uppgifter kommer 

behandlas konfidentiellt och inga namn kommer att nämnas i den slutgiltiga rapporten. 

 

Enkäten skickas enklast tillbaka via mail och jag ser gärna att svaren inkommer inom 2 

veckor efter att ni fått enkäten.  

 

Behöver ni kontakta mig, använd er av följande uppgifter 

Jennie Eriksson   

hco05jen@student.hig.se   

070-306 19 15   

 

mailto:hco05jen@student.hig.se


 

24 

 

 

Befattning/Yrke:  

 

Arbetsplats:  

 

Kommun:  

 

På nedanstående frågor, sätt ett eller flera kryss för de alternativ som stämmer 

bäst in 

 

1. Vilken av dessa program använder ni för 3D-visualisering/modellering/beräkning 

[ ] Autocad Revit Architecture [ ] 2008 [ ] 2009 [ ] 2010 [ ] 

2011 

[ ] Autocad Architecture  [ ] 2008 [ ] 2009 [ ] 2010  [ ] 

2011 

[ ] Autodesk Architecture  [ ] 2008 [ ] 2009 [ ] 2010  [ ] 

2011 

[ ] Autodesk Design Review [ ] 2008 [ ] 2009 [ ] 2010  [ ] 

2011 

[ ] Autocad Civil 3D  [ ] 2008 [ ] 2009 [ ] 2010  [ ] 

2011 

[ ] Autodesk Civil 3D  [ ] 2008 [ ] 2009 [ ] 2010  [ ] 

2011 

[ ] Autodesk Maya  [ ] 2008 [ ] 2009 [ ] 2010  [ ] 

2011 

[ ] Inventor   [ ] 2008 [ ] 2009 [ ] 2010 [ ] 

2011 

[ ] 3ds Max Design  [ ] 2008 [ ] 2009 [ ] 2010 [ ] 

2011 

[ ] Google Sketchup  [ ] 6.0 [ ] 6.0 Pro [ ] 7.0  [ ] 7.0 

Pro 

[ ] ArcView  

[ ] Novapoint  

[ ] 3D Studio Max 

[ ] Annat program -> [   ]  

[ ] Använder inget 3D-program i mitt jobb -> Gå direkt till fråga 13   

 

2. Till vad för syfte använder ni programmen 

[ ] Landskapsåtergivning 

[ ] Visualisering av hus/områden 

[ ] Visualisering av planerade objekt 

[ ] Terrängmodeller för volymberäkning etc. 

[ ] Annat syfte -> [   ] 

 

3. Vad kostar programmen att köpa 

[ ] Gratis version 

[ ] < 5000 

[ ] 5000 – 10 000 

[ ] 10 000 – 40 000 

[ ] 40 000 – 60 000 
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[ ] 60 000 – 80 000 

[ ] 80 000 – 100 000 

[ ] > 100 000 

[ ] Vet exakt pris -> [  ] 

[ ] Vet inte priset 

 

4. Hur många licenser medföljer det angivna priset 

[ ] 1  

[ ] 2 – 10 

[ ] 11 – 20 

[ ] 21 – 30 

[ ] Vet exakt -> [ ] 

[ ] Vet inte 

 

5. Vid inköp av program med valda antal licenser, hur sker betalningen 

[ ] Engångskostnad vid köp 

 

[ ] Årsvis 

[ ] Annat sätt -> [  ] 

 

6. Vad är det för programspråk 

[ ] Svenska 

[ ] Engelska 

[ ] Annat språk-> [  ] 

 

7. Hur mycket använder ni programmen dagligen? 

[ ] 1 timme 

[ ] 2-3 timmar 

[ ] 4-6 timmar 

[ ] 7-8 timmar 

[ ] Mer sällan 

 

 

 

 

 

På nedanstående fråga med svarsalternativ (1-10), sätt ett kryss i den ruta som 

stämmer bäst in där 1 är mycket dåligt och 10 är mycket bra. 

 

8. Hur bra tycker ni programmet fungerar enligt följande kategorier? 

 

  1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
 

Navigering  [ ]    [ ]    [ ]    [ ]    [ ]     [ ]     [ ]    [ ]    [ ]     [ ] 

 

Hjälpavsnitt  [ ]    [ ]    [ ]    [ ]    [ ]     [ ]     [ ]    [ ]    [ ]     [ ] 

 

Utseende  [ ]    [ ]    [ ]    [ ]    [ ]     [ ]     [ ]    [ ]    [ ]     [ ] 

 

Språk  [ ]    [ ]    [ ]    [ ]    [ ]     [ ]     [ ]    [ ]    [ ]     [ ] 
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Support  [ ]    [ ]    [ ]    [ ]    [ ]     [ ]     [ ]    [ ]    [ ]     [ ] 

 

Syftet  [ ]    [ ]    [ ]    [ ]    [ ]     [ ]     [ ]    [ ]    [ ]     [ ] 

 

Lättlärt  [ ]    [ ]    [ ]    [ ]    [ ]     [ ]     [ ]    [ ]    [ ]     [ ] 

 

 

På nedanstående frågor med textrutor, svara med egna ord 

 

9. Vad tycker ni är bra med programmet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Vad tycker ni är dåligt med programmet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Finns det några begränsningar, dvs. är det någonting som inte går att göra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Vad är det för dator? nämn lite kort om operativsystem, ramminne och grafikkort 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Om ni angett att ni inte använder ett 3D-program, varför inte? skulle 3D-

visualiseringar underlätta ert arbete? 
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Jag tackar för din medverkan och önskar en fortsatt trevlig dag 

 

 


