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Förord 
 
Den här rapporten är ett resultat av ett examensarbete som jag gjort hos Kart & GIS-enheten 
på Eskilstuna kommun. Examensarbetet omfattar 20 poäng och är den avslutande delen av 
civilingenjörsutbildningen i tekniskt lantmäteri som jag studerat vid Kungliga Tekniska 
Högskolan i Stockholm under perioden 2002 till 2008. Examinator för arbetet är Professor 
Yifang Ban och Docent Hans Hauska har varit handledare. 
 
Jag märkte ganska snart, efter att jag börjat med det här examensarbetet, att ämnet jag valt var 
väldigt hett. Jag har fått många positiva reaktioner på vägen av människor som själva är inne i 
branschen och jag har förstått att viljan är stor att få läsa den här rapporten när den är klar. Att 
det här examensarbetet låg väldigt bra i tiden märktes alldeles särskilt på kartdagarna i 
Jönköping i mars 2007 då flera seminarier handlade om 3D i olika former. 
 
Tack för hjälpen alla ni som har bistått med funderingar och varit bollplank. Jag vill speciellt 
tacka personalen på Kart- och GIS-enheten på Eskilstuna kommun som tillhandahållit data 
och arbetsplats under hela examensarbetet. Jag vill även tacka mina anhöriga som kommit 
med glada tillrop och hjälpt till när motivationen varit som lägst. Jag önskar er alla en trevlig 
läsning och hoppas att ni hittar något i denna rapport som kan hjälpa er framåt i denna 
tredimensionella värld. 
 

Qarin Bånkestad 
Eskilstuna, 6 juni  
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Sammanfattning 
 
Idag lagrar Eskilstuna kommun tvådimensionell, geografisk information, på en SQL-server 
med gränssnittet ArcSDE, men de vill börja lagra och använda tredimensionell data också. 
Det här ämnet är så pass nytt att det ännu inte finns några standarder för hur tredimensionell 
data ska lagras.  
 
I examensarbetet har det undersökts hur det skulle kunna gå till att hantera geografisk, 
tredimensionell data på ett enkelt sätt. Tanken är att tredimensionella modeller ska lagras i 
den befintliga ArcSDE-databasen för att kunna plockas ut, förädlas och sedan läggas tillbaka i 
databasen. Fem olika programvaror har valts ut för att testas. Kravet är att modeller som har 
bearbetats på olika sätt ska kunna lyftas tillbaka till databasen med bibehållen form och 
information. Det är viktigt att titta på är hur attributen till objekten ska kunna bevaras genom 
de olika konverteringarna. En av examensarbetets uppgifter är också att utreda vilket program 
som är lämpligast att använda vid bearbetning av modellerna. 
 
För att kunna testa programvarorna användes tre olika modeller. Två skapades i program som 
redan finns inom organisationen - AutoCad och ArcScene. Den tredje modellen erhölls från 
ett företag som levererar modeller, vilka bygger på laserscannat data. De tre modellerna har 
sedan importerats och exporterats mellan databasen och de olika programvarorna. Resultaten 
från testerna har sedan utvärderats för att hitta den bästa metoden, att hantera tredimensionell 
data, för Eskilstuna kommun. 
 
Efter det här examensarbetet konstateras, att det smidigaste för Eskilstuna kommun är att 
hantera tredimensionell information i ESRI-miljö, dvs. ArcScene. Det resultatet bygger på 
ArcScenes möjlighet att kunna öppna filer och modeller i olika format. Det är t.ex. inga 
problem att importera CAD-objekt till databasen som är skapade utifrån laserscannat data. 
Modellerna kan sedan plockas ut och byggas vidare på för att därefter importeras till 
databasen igen.  
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Abstract 
 
Today the municipality of Eskilstuna stores two-dimensional data on a SQL-server with an 
ArcSDE application running on it, but they also want to store three-dimensional data. There is 
no standard yet for how to store three-dimensional data, but techniques to collect and 
visualize three-dimensional geographical data are rapidly developing.  
 
In this thesis, simple ways to handle three-dimensional data have been investigated. The idea 
is that three dimensional data should be stored in the existing ArcSDE-database. It must be 
possible to check out, refine and deliver the data back to the database again.  Five softwares 
were chosen for the tests. The requirement for the software is that it should be possible for 
refined models to be reimported into the database, and that in the process, the models can 
retain shape and other information. It is important to study how the existing attributes of the 
model can be maintained throughout the conversions. One of the tasks in this thesis was also 
to investigate which software is the best to use to refine the models. 
 
In the tests, three different models have been used. Two of them were created in softwares 
which were already in use within the organisation - AutoCad and ArcScene. The third model 
was obtained from Topeye, a company which delivers models created from laser scanned 
data. The three models have then been imported and exported between the database and the 
different softwares. The results have been evaluated to find the best method for the 
municipality of Eskilstuna, to handle three-dimensional data.  
 
The results indicate that the best way for Eskilstuna to handle three-dimensional models is an 
environment from ESRI, ArcScene. From ArcScene, models in various formats can be 
opened. For example, models created from laser data which are delivered in some CAD-
format can easily be imported to the database. Without much trouble a model can be retrieved, 
used in any project and then put back in the database.  
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Idag finns ett stort växande intresse för att visualisera tredimensionella objekt digitalt. För att 
skapa tredimensionella objekt finns det redan många olika programvaror på marknaden. 
Många av programvarorna och verktygen som finns är utvecklade för att kunna hantera och 
exportera data i olika format. Det finns mycket kvar att utreda inom ämnet och några av 
problemen som kvarstår är vad som händer när data konverteras mellan olika format och vad 
som händer när data importeras och exporteras till och från en databas. Det är de problem 
Eskilstuna kommun står inför. Det är också de problem som har föranlett examensarbetet. 
 
1.2 Problembeskrivning 
 
Eskilstuna kommun använder idag en ArcSDE-databas för att lagra geografisk information på 
en SQL-server. Detta medför att de flesta som jobbar med och hanterar geografisk 
information även arbetar i programvaror som bygger på teknik från ESRI, men 
Stadsbyggnadsförvaltningens planavdelning ritar sina planer i AutoCad. Intresset för att skapa 
tredimensionella objekt ligger främst hos planavdelningen för att lättare kunna visualisera 
omfattningen av nya planer. För att kunna hålla en viss standard och lättare kunna underhålla 
de tredimensionella data som produceras är tanken att det ska lagras på den befintliga 
ArcSDE-databasen. Eskilstuna kommuns Kart- och GIS-enhet som idag förvaltar, underhåller 
och distribuerar all kommungemensam geografisk information, vill ha möjligheten att samla 
och förmedla tredimensionella data. För senare visualiseringar av tredimensionella data ska 
ett program väljas, som passar in i organisationen, med hänsyn till de program som används. 
För Eskilstuna kommuns del vill de på sikt lagra objekt för byggnader med 
attributinformation som kan användas för en grundkarta i 2D och VR-studie i 3D. 
 
I Sverige finns det idag ett fåtal kommuner som har börjat arbeta med tredimensionella data, 
men eftersom inte alla kommuner jobbar i samma tekniska lösningar är det svårt att göra 
jämförelser. Det är samma sak vid undersökningar på Internet, det finns mycket information 
om hur andra projekt inom ämnet har bedrivits, vilka data och vilka programvaror som 
använts, men att göra direkta jämförelser är svårt då alla projekt har använt de programvaror 
och lagringsmiljöer som passar bäst in i respektive organisation. Några olika projekt har 
studerats för att få tips på hur problemet kan lösas t.ex. vilka programvaror som finns på 
marknaden och hur arbetsprocessen kan se ut för att framställa tredimensionella objekt. 
 
I ArcSDE-databasen lagras idag all geografisk information som används av kommunens olika 
verksamheter. All denna information är tvådimensionell och det är därför inte känt om 
ArcSDE-databasen kan lagra tredimensionella objekt. Syftet med det här examensarbetet är 
att utreda vad som händer när tredimensionella data importeras och exporteras till och från 
ArcSDE-databasen.  
 
Eskilstuna kommun kommer att basera sina grunddata på laserscannat data. Från en 
laserscanning kommer markhöjder och enkla byggnadsgeometrier att filtreras ut. Troligtvis 
kommer även enskilda trädceller att filtreras ut. Fullt utbyggd kommer databasen att täcka 
Eskilstuna och Torshälla tätort. Enbart enkla rektangulära objekt kommer att skapas från 
laserscanningen. Stadsbyggnadsförvaltningens målsättning är att fritt tillhandahålla 3D-data 
till den offentliga marknaden med krav om återleverans av data som har blivit förädlat i olika 
projekt. 
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Syftet med det här examensarbetet är att titta närmare på hur olika programvaror, som kan 
hantera tredimensionell information, kan användas tillsammans. Det pågår en del arbete och 
forskning med att ta fram standarder för att det ska vara lättare att flytta geografisk 
information, och framför allt tredimensionell data, mellan olika sorters databaser och olika 
programvaror. Är det möjligt i dagsläget att planera för att långsiktigt kunna lagra och hantera 
tredimensionell information? Hur mycket information försvinner när data flyttas mellan olika 
programvaror och databasen? Problemet är ett allmänt problem som många står inför, men i 
det här arbetet kommer jag att utgå ifrån Eskilstuna kommuns förutsättningar. 
 
Jag vill påpeka att i examensarbetet inte har ingått att framställa tredimensionella objekt. De 
objekt jag har byggt har ingen verklighetsanknytning, de har bara använts vid experiment. 
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2 Nulägesbeskrivning 
 
Problemet som Eskilstuna kommun just nu står inför är ett problem som många andra brottas 
med också. På marknaden finns det många olika verktyg för att skapa och visualisera 
tredimensionella objekt, men det finns få databaser som klarar av att lagra den detaljerade 
information som objekten kan innehålla. En orsak är att det saknas standarder för hur 
tredimensionell data ska lagras. En annan orsak är att tredimensionella objekt kan skapas på 
många olika sätt i många olika format; det är svårt att skapa en standard för hur databaserna 
ska hantera informationen. Andra orsaker till att det tar tid att få igång en ordentlig 
användning av 3D information är den höga kostnaden att få fram data. Det finns inte mycket 
tredimensionell information idag och det saknas instrument för att göra analyser på 3D 
information (Altmaier & Kolbe 2003). Många 3D-modeller som skapas idag, byggs ofta upp 
till specifika projekt, men det kommer fler och fler långsiktiga projekt.  
 
Användare av GIS information idag ställer höga krav på prestanda och kvalitet på data. De 
kräver omedelbar åtkomst, det ska vara lätt att få tag på modeller med olika nivåer av 
detaljeringsgrad. Även verktyg för 3D analyser och vidare bearbetning av data, lösningar för 
interaktiva visualiseringar och presentationer är något som efterfrågas. Även sådant som 
säkerhet, uppdatering av data, 2D-3D-integrering, realtidsvisualisering och fotorealistiska 
texturer är viktiga för kvaliteten och för att systemen ska accepteras hos användarna. Inom 
Geo Data Infrastructure North Rhine-Westphalia (GDI NRW) finns en arbetsgrupp som heter 
Special Interest Group 3D (SIG 3D). De har under en längre period försökt hitta lösningar för 
de ovannämnda problemen. Huvudidén som de kommit fram med är att undvika centrala 
datalagringar. Istället ska 3D data lagras i ursprungsformat för att göras tillgängligt med hjälp 
av standardiserade gränssnitt via weblösningar (Altmaier & Kolbe 2003). 
 
2.1 Databaser 
 
Arbetet med att ta fram databaser som ska kunna hantera geografisk information har pågått en 
tid, men i de flesta fall har arbetet koncentrerats kring den tvådimensionella informationen. 
När många företag och organisationer nu börjar få in GIS och geografisk information i sitt 
dagliga arbete börjar krav ställas på att även kunna arbeta med tredimensionell information. 
De flesta databaser som används idag för geografisk information kan hantera tredimensionell 
information på ett eller annat sätt, men problemet är att det inte finns någon standard för hur 
den tredimensionella informationen ska hanteras (Kolbe & Gröger 2003). 
 
2.2  Geodatabas 
 
Geodatabas är en databasmodell som används inom ESRI’s miljö, för att organisera GIS-data 
i klasser med tillhörande attributinformation. Geodatabasen innehåller en mängd olika 
tillämpningar och verktyg för att komma åt och underhålla GIS-data. ArcGIS geodatabas är 
åtkomlig från de flesta ArcGIS-produkter såsom ArcGIS desktop, ArcGIS Server och ArcGIS 
Engine. Geodatabas är ett GIS- och databashanteringssystem som bygger på standarder inom 
fysisk datalagring. Modellen kan tillämpas på en mängd olika, större databaser för flera 
användare och personliga databaser för enskilda användare. Inom ArcGIS’s produkter finns 
det två olika geodatabaser tillgängliga -Personliga geodatabasen och fleranvändar-
geodatabaser. Geodatabasen är en relationsdatabas, som lagrar geografisk information och 
innehåller objektsklasser och tabeller. I objektsklasserna grupperas geografiska objekt efter 
hur de presenteras t.ex. som punkter, linjer, polygoner eller multipatch. Attributtabeller kan 
kopplas till objekt i objektsklasserna och kan innehålla tilläggsinformation såsom adresser 
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eller x,y,z-koordinater. Alla objekt i en objektsklass använder samma koordinatsystem (ESRI 
2007a). 
 
Den personliga geodatabasen är tillgänglig för alla ArcGIS-användare och använder 
Microsoft Jet Engines filstruktur för att lagra GIS data i mindre databaser. Den personliga 
geodatabasens lagringssystem är ett filbaserat system och kan lagra upp till 2 GB data. 
Microsoft Access används för att redigera attributtabeller. Personliga geodatabaser är 
idealiska att använda vid mindre datamängder för GIS-projekt, och för mindre grupper. Den 
personliga geodatabasen stödjer endast redigering från en användare och har ingen 
versionshantering. 
 
För att kunna använda en fleranvändar-geodatabas krävs att en ArcSDE används tillsammans 
med någon sorts DBMS lagringsmodell (Database Management System) t.ex. IBM DB2, 
Informix, Microsoft SQL Server eller Oracle. Stora databaser (databaser för fleranvändare) 
utnyttjar den underliggande DBMS arkitekturen för att kunna lagra stora GIS datamängder 
och ha många samtidiga användare. Även långa transaktioner och versionsbaserat arbetsflöde 
går att använda genom att tillämpa en ArcSDE på en DBMS  (ESRI 2007b).  
 
2.3 ArcSDE 
 
ArcSDE är ett gränssnitt som underlättar lagring och förvaltning av rumsliga data (raster och 
vektorer) (ESRI 2007b). ArcSDE används för att kunna ta hand om rumsliga data i en DBMS. 
Med ArcSDE är data tillgängligt för ESRI’s ArcGIS-produkter. 
 
ArcSDE använder en modell för geografisk data som gör att det är möjligt att flytta data från 
en DBMS till en annan utan att förlora information. Den kapaciteten gör att de mest 
avancerade geodatabaser kan flyttas. ArcSDE använder en sådan modell att den är oberoende 
av hur data lagras i DBMS:en. GIS-användare behöver en standard för att bygga och dela 
data. Där kan ArcSDE’n erbjuda både enkla relationsmodeller för punkter, linjer och 
polygoner och en mer avancerad objektmodell som stödjer regler och relationer-
Geodatabasen. 
 
2.4 Multipatch 
 
Multipatch är ett format som ESRI har utvecklat för att kunna lagra tredimensionell data. 
Objekt byggs upp med trianglar vilka ursprungligen bygger på OpenGL’s 3D trianglar. 
Trianglarna kan kombineras på olika sätt så de bildar tredimensionella ytor (Ford 2007). Ett 
multipatchobjekt är i grunden likt de andra geometrityper som kan lagras i ESRI-format 
(såsom punkter, linjer eller polygoner), men de kan inte skapas på samma sätt. Objekt med 
geometritypen multipatch kan inte skapas i ett normalt redigeringsläge i ArcMap, de måste 
skapas med hjälp av ArcObjects. Fördelen med att formatet är så likt de övriga formaten i 
ArcMap är att data som presenteras med tredimensionella koordinater kan användas vid 
analyser och presentationer. Till objekten kan även attributdata länkas. Även om formatet är 
speciellt framtaget för visualisering fyller det en stor roll i utvecklingen att kunna visa 
rumsliga data med tredimensionella koordinater. Exempel på rådata som kan laddas till en 
objektsklass med multipatchformat är data i ASCII-format. När ASCII-filen importeras 
genom ArcCatalog är det viktigt att koordinaterna, som anges i filen, är angivna i en viss 
ordning eftersom senare presentationer av objekten är beroende av detta. Eftersom 
geometritypen multipatch är mycket lik de övriga geometrityperna från ESRI beter de sig 
likadant när de öppnas och visas i ArcMap eller ArcScene. Det går lika bra att ändra utseendet 
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på objekten genom egenskaperna för lagret som för någon annan geometrityp t.ex. Några 
begränsningar med formatet är att varje objekt som ska visualiseras byggs upp av så stort 
antal trianglar att det kan bli opraktiskt mycket data att lagra.  
 
2.5 OGC Open Geospatial Consortium 
 
Open Geospatial Consortium är en internationell organisation som består av 352 företag, 
myndigheter och universitet som samarbetar för att utveckla och tillgängliggöra standarder 
(OGC 2007). Målet för OGC är att komma fram med standarder som senare ska kunna bli 
ISO-standarder. OpenGIS specifikationer stödjer lösningar som gör Webben ”geo-
tillgänglig”. OpenGIS är ett registrerat varumärke från OGC Inc och är den del av 
organisationen som levererar specifikationer och dokument. OpenGIS-specifikationer är 
tekniska dokument som i detalj beskriver gränssnitt eller programkoder. Dessa specifikationer 
är utvecklade av medlemmarna i organisationen genom olika projekt för att tillgängliggöra 
standarder. Dokumenten som skapas är tillgängliga för alla, utan kostnad, överallt. OGC finns 
till för att, tillsammans med användarna, snabbt och effektivt utveckla och tillgängliggöra 
geospatial information och tjänster.  
 
Första steget för att ta fram en standard är att ett problem formuleras av OGC´s medlemmar, 
t.ex. ”Vi kan inte dela med oss av kartor via Internet” (OGC 2007). När problemet är 
identifierat jobbar medlemmarna tillsammans för att ta fram riktlinjer för en ny standard eller 
förbättringar för en existerande standard. Dessa riktlinjer påverkar hur problemet i ett senare 
skede löser sig. Oberoende av vilken process som används vid ett arbetsflöde har alla 
medlemmar, och även den allmänna publiken, möjlighet att kommentera och föreslå 
förändringar/förbättringar för den framarbetade standarden. Utvecklarna till standarden brukar 
som regel lägga stor vikt på att ta hänsyn till de olika inläggen och förslagen.    
 
2.6 GML Geography Markup Language 
 
En standard som OGC har tagit fram är GML. Standarden har tagits fram för att underlätta 
spridning av geografisk information och framförallt spridning på Internet. GML är baserat på 
XML där GML beskriver egenskaper för geografiska objekt och XML beskriver utbredningen 
av objekten (Lake 2000). Andra verktyg och tekniker används sen för att göra snygga kartor, 
eller på andra sätt visualisera utifrån GML-data. GML kan erbjuda ett antal olika scheman 
som utvecklare kan välja från för att hitta vilken del de vill ha med i sin tillämpning. Det finns 
också möjligheten att använda hela färdiga tillämpningar (applikationsscheman). Det kan t.ex. 
finnas utvecklare som har definierat en speciell funktion som de söker till sitt projekt, då kan 
det finnas grundmoduler och datatyper hos GML som kan passa in och tillämpas i projektet. 
Ett applikationsschema har alltid ett unikt namn för att de lättare ska kunna identifieras och 
för att undvika konflikter mellan olika applikationsscheman. Grundapplikationerna används 
på ett sådant sätt att de anropas och importeras till de applikationsscheman som används.  
 
När ett projekt startar, som ska resultera i ett GML, är första steget att identifiera datatyperna 
från sitt grundprojekt för att sedan hitta motsvarande datatyper i GML (Siyuan, Griffiths & 
Paton 2007). Om det inte finns någon datatyp i GML som motsvarar den efterfrågade 
datatypen finns det möjligheter att utöka datatyperna i GML. För att data i en databas ska 
kunna översättas till ett GML-dokument och tvärtom krävs en import/exportrutin som är 
programmerad med relationer mellan de olika formaten. Denna rutin kan göras i t.ex. C++.  
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2.7 Detaljeringsgrad (LoD Level of detail) 
 
Detaljeringsgrad (LoD) är ett begrepp som ofta används när diskussioner om tredimensionella 
modeller förs (Ulm 2006). LoD är ett begrepp som beskriver vilken detaljeringsgrad en 
tredimensionell modell har. Ett dataset kan innehålla mycket information, men ofta är det 
ointressant att visa all information. Det är beroende av vilken skala som används vid tillfället 
och syftet med modellen. I en stadsmodell t.ex. är det oftast intressant att kunna zooma in i 
modellen och få en mer och mer detaljerad modell ju mer inzoomad modellen blir. Det löses 
genom att skapa olika modeller med olika mycket detaljer som sedan hämtas in i modellen vid 
olika skalor. 
 
2.8 3D-GIS 
 
Ett stort problem som många står inför idag är problemet med ett produktionssystem där 
något CAD-program är inblandat och ett GIS-program som hanterar all geografisk 
information. Det bästa för många organisationer vore att CAD-programmen och GIS-
programmen vore integrerade, vilket de i stor utbredning inte är ännu (Emgård 2006). Oftast 
finns det några format som båda programvarorna kan läsa t.ex. dwg, dxf eller vrml. Trots det 
uppstår problem eftersom programmen inte läser formaten på samma sätt. Mycket 
information går förlorad vid byte mellan programvaror. I GIS-världen talas det mer och mer 
om ett 3D-GIS där GIS-världen och CAD-världen är helt och hållet integrerat, men ännu finns 
det inget som fullt ut kan kallas för 3D-GIS. Vad som finns däremot är GIS-program som kan 
läsa CAD-data och CAD-program som kan läsa GIS-data. Den stora skillnaden mellan 
programvarorna har varit att GIS-programmen fokuserat på att hantera geografisk data 
långsiktigt medan CAD-programmen har varit utformade för att jobba mera kortsiktigt med 
mindre geografiska områden (Emgård 2006). 
 
2.9 Modeller för visualisering av 3D objekt  
 
Det finns en komplexitet i naturen som gör att det kan vara svårt att beskriva den med enkla 
geometrier såsom punkter, linjer och ytor. Även när det går att använda sig av enkla 
geometrier för att representera objekt i naturen, kan det bli så mycket data att systemen blir 
tungarbetade. Det finns metoder för att underlätta vid lagring av data som representerar 
geografiska objekt och flertalet av dessa metoder går att använda sig av vid representation av 
tredimensionella objekt. Nedan följer en kort presentation av olika metoder för att modellera 
tredimensionella objekt och hur de skulle kunna användas i GIS. 
 
2.9.1 Fraktal geometri 
 
Termen fraktaler kommer från början ur kaosteorin och avser den grafiska representationen av 
vissa typer av matematiska formler. Fraktaler är oberoende av skalor och kan presenteras i 
flera dimensioner än de dimensioner som kan beskrivas med heltal, t.ex. 0, 1, 2, 3. Fraktaler 
kan beskrivas i stort sett i alla dimensioner mellan heltal. En regelbunden, rät linje har 
dimensionen 1, men den fraktala dimensionen för en linje mellan två punkter, som är 
oregelbunden, kan ha dimensionen 1.2 och får högre dimension ju mer oregelbunden den är. 
Egenskapen att fraktaler är oberoende av skala kan beskrivas som självliknande (egen övers. 
self similarity). Oavsett hur mycket en sträcka förstoras ser den likadan ut som om den inte är 
förstorad. Det finns många olika varianter av fraktaler. Vissa fraktaler utgår från en rät linje 
och för varje upprepning tas en viss sträcka av linjen bort. Samma metod går även att använda 
till trianglar och rektanglar. Koch-kurvan och Sierpinskis triangel är exempel på de 
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metoderna. Koch kurvan utgår ifrån en rät linje och för varje upprepning delas linjen i tre 
delar och delen i mitten byts ut mot en liksidig triangel utan baslinje. Sierpinskis triangel 
däremot utgår ifrån en triangel som för varje upprepning delas upp i fyra lika stora trianglar 
varav den i mitten tas bort. De här metoderna går att tillämpa i tre dimensioner också.  
 
Fraktal geometri används inom GIS för att beskriva landformer, t.ex. kuststräckor. Den stora 
fördelen med att använda fraktal geometri för att beskriva former är att det går att välja 
fraktaler som liknar de naturliga former som studeras. Eftersom fraktaler är självrepeterande 
sparas mycket datautrymme; formen som upprepas behöver bara beskrivas en gång. Det finns 
mycket att vinna genom att använda fraktaler för tredimensionella objekt. Ett bra exempel på 
en tredimensionell fraktal metod är att utgå ifrån en kub och dela upp den i 27 (3*3*3) mindre 
kuber. För varje upprepning plockas den mittersta kuben, och dess sex närmaste grannar bort, 
vilket resulterar i att volymen för kuben minskar med en faktor 20/27 samtidigt som den totala 
arean för ytan ökar (Wenrich 1999). Den här metoden är bra att använda när man vill 
modellera hålrum i en höjdmodell. När en topografisk yta ska simuleras utifrån en mängd 
punkter, finns det också stora fördelar med att använda fraktaler. Det går fortare att beräkna 
en topografisk yta med hjälp av fraktaler än med en exakt beräkningsmetod (Rahnemoonfar, 
Delavar & Hashemi 2004). 
 
2.9.2 Sveprepresentation 
 
”Sweep representation” (min övers: sveprepresentation) är en metod för att presentera 
regelbundna objekt. En torus t.ex. kan skapas med denna metod genom att först definiera en 
cirkel och en rotationsaxel. Cirkeln sveps runt axeln och med jämna intervall kopieras 
ursprungsgeometrin och kopplas ihop med linjer så objektet får en presentation som en 
trådmodell. Metoden kan användas för att skapa en tredimensionell höjdmodell utifrån en 
tvådimensionell kurva. Sveprepresentation är det enklaste sättet att skapa ett tredimensionellt 
objekt utifrån en tvådimensionell yta genom att svepa ytan i vertikal riktning (Jarroush & 
Even-Tzur 2004). Fördelarna med den här metoden är att den är matematiskt enkel, men 
istället är den svår att modellera på ett effektivt sätt. Ett problem kan vara att vägen, längs 
vilken ett objekt skall svepas, kan korsa sig själv (Schmidt & Wyvill 2005). 
 
2.9.3 Constructive Solid Geometry (CSG)   
 
Basen för CSG-representationen är enkla geometriska objekt såsom kuber, sfärer och 
cylindrar. De olika objekten kan kombineras till nya objekt med hjälp av booleska 
operationer, som t.ex. union, differens och skärning. Ett objekt som byggs upp med CSG 
lagras som en trädstruktur där noderna representerar de booleska operationerna och löven är 
de olika geometriska objekten som kombineras. Metoden används med stor fördel inom CAD 
för att datastrukturen är hyfsat enkel. Den stora nackdelen med modellen är att den inte kan 
hantera tredimensionell topologi, vilket är viktigt inom GIS (Jarroush & Even-Tzur 2004). 
 
2.9.4 Boundary Representation (b-rep) 
 
Boundary representation är en av de vanligaste modellerna för att rekonstruera 
tredimensionella objekt vilket gör att det finns många algoritmer tillgängliga. 
Tredimensionella objekt byggs upp med hjälp av element som punkter, linjer och polygoner 
som organiseras i olika datastrukturer (Stoter & Zlatanova 2003). Objekten kan både vara 
enkla, som plana ytor och raka kanter, eller mer komplexa med böjda ytor och kanter. Den 
stora fördelen med den här modellen är att den är optimal för att representera verkliga objekt 
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som t.ex. träd, byggnaders utsmyckningar och statyer (Ekberg 2007). Många motorer för 
återgivning (rendering) bygger på b-rep-modellen. Nackdelen med modellen är att boundary 
representationer inte är unika och villkoren vid modellering kan bli komplexa. Ett element i 
ett tredimensionellt objekt kan vara definierad som en yta (topologiskt beskriven), en triangel 
eller en polygon (geometriskt beskriven), med villkor som antal punkter och bågar, ordningen 
på spetsar och noder eller relationen med närliggande objekt (Stoter & Zlatanova 2003).  
 
2.9.5 Prímitive Instancing 
 
Den enklaste modellen när det gäller att lagra och visa tredimensionella objekt är primitive 
instancing (Fritsch & Schmidt 1995). Modellen definierar ett antal solida objekt som 
kombineras med olika parametrar. Ett exempel på ett objekt definierat med primitive 
instancing är en cylinder som beskrivs med sin diameter och sin tjocklek (Ekberg 2007). 
Metoden kan vara användbar vid modellering och generalisering av byggnader. Genom att 
ange värden för ett antal olika parametrar som vinkel på taket, höjden på huset, bredd och 
längd kan en generaliserad modell av huset rekonstrueras (Fritsch & Schmidt 1995). 
Nackdelen med modellen är att objekt som är skapade med primitive instancing inte kan 
kombineras och objekten kan inte ses som unika, eftersom en sfär t.ex. kan representeras med 
hjälp av både ett sfäriskt och elliptiskt objekt. Ett annat problem är att det kan vara svårt att 
lagra objekten i en databas, det krävs en stor mängd förbestämda typer av objekt (Ekberg 
2007).    
 
2.9.6 Spatial-Partitioning Representation (SPRs) 
 
Spatial-Partitioning Representation kan översättas ungefär som representation med hjälp av 
rumslig uppdelning. Varje solitt objekt delas upp i mindre objekt som alla kan variera i typ, 
storlek, position etc. Blocken ligger intill varandra vilket gör att de aldrig korsar varandra. Det 
finns olika varianter av SPRs: Cell decomposition (cell uppdelning), spatial-occupancy 
enumeration, octträd och binary space-partitioning.  
 
Grunden för dessa modeller är att de delar upp ett solitt objekt i mindre delar, men strukturen 
på uppdelningen ser ut på lite olika sätt för de olika modellerna. Cell uppdelning är den mest 
generella formen och definierar ett antal celler som är kategoriserade med olika parametrar 
och oftast krökta. Spatial-occupancy enumeration är en variant av celluppdelning där alla 
solida små block är identiska och är ordnade i regelbundet rutnät. Grundblocken kallas ofta 
för voxlar och är tredimensionella pixlar. Om en voxel befinner sig inuti ett objekt definieras 
den som upptagen och voxlarna utanför objektet definieras som lediga.  
 
Octträd är en hierarkisk variant av samma modell. Tanken är att dela upp ett objekt i voxlar 
för att sedan dela upp voxlarna i mindre delar. En voxel kan vara full (inuti objektet), delvis 
full (på kanten av objektet) eller tom (utanför objektet). Om en voxel är delvis full delas den 
upp i mindre voxlar. Octträd är en utvidgning av quadträd som är den tvådimensionella 
varianten av samma modell, vilken används för att göra analoga bilder digitala (Ekberg 2007). 
Binary space-partitioning bygger på en trädstruktur som beskriver hur polygoner förhåller sig 
till varandra i förhållande till ett plan.  
 
De här metoderna är alla rasterbaserade vilket är av fördel när man vill representera ytor och 
solida kroppar som t.ex. jord, hav och luft. En nackdel däremot är att enskilda objekt kan vara 
svåra att beskriva och det saknas topologiska förhållanden (Ekberg 2007).  
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2.9.7 Lämplig modell för GIS-miljö 
 
De här beskrivna olika modellerna kan alla på olika sätt användas för att visualisera 
tredimensionella objekt. Vissa av modellerna lämpar sig bättre i CAD-baserade miljöer och 
vissa andra lämpar sig mycket bra för GIS-miljöer. Den stora skillnaden är om och hur de 
tredimensionella objekten kan hantera topologi.  
 
Den vanligaste modellen för att visualisera tredimensionella objekt inom GIS är boundary 
representation. Ibland kan Constructive Solid Geometry vara en bättre modell för att 
representera verkliga objekt, men många forskare rekommenderar b-rep modellen för att den 
är enklare att hantera och modellen är bra på att behålla topologin för objekt. B-rep modellen 
är grunden till ESRI’s Multipatch format som används för att representera riktiga 
tredimensionella objekt i ArcGIS (Ford 2007).  
 
2.10 Olika projekt 
 
En lösning på det ovannämnda problemet är att fundera på hur tredimensionell geografisk 
information som beskriver en stadsmiljö ska se ut. Ett förslag till någon slags standard är 
CityGML som den tyska intressegruppen för geografisk 3D-information (SIG3D), tagit fram 
(Emgård 2007). Standarden bygger på GML från OGC. Objektsmodellen bakom CityGML är 
väl genomarbetad och har möjligheten att beskriva objekt med olika detaljrikedom. Om 
CityGML kommer att användas vid skapandet av spatiala databaser öppnas möjligheterna för 
en lagringsstruktur som tidigare saknats för 3D-objekt. Ett flertal kommuner i Sverige har 
visat intresse för modellen och även OGC har visat stort intresse eftersom det inte finns något 
liknande idag.  
 
På universitetet i Bonn, Tyskland, forskas det om hur en ny standard för databaser skulle 
kunna se ut. Den viktigaste aspekten är att underlätta integreringen som nämnts ovan (Kolbe 
& Gröger 2003). Forskarna har i det här fallet tagit hänsyn till att det ska skapas en modell 
som ska ligga till grund för all hantering av geografisk information såsom analyser, 
simuleringar och visualiseringar. Det ska också vara möjligt att bygga på modellen med 
tredimensionell fastighetsinformation eller nya faciliteter. Den geografiska grundmodellen ska 
innehålla geometrier och ta hänsyn till topologiska aspekter. Modellen ska även kunna lagra 
information om vad som finns under jord. Ett annat stort problem forskarna visar på är att det 
kan vara användbart att kunna visa upp modellerna med olika detaljrikedom och det ställer 
ännu högre krav på databasen. I utredningen av den nya databasmodellen var en aspekt att 
modellen skulle kunna motsvara OGC:s uppdatering av GML, GML3.  
 
I Wien, Österrike, används tredimensionell geografisk information för att göra bulleranalyser, 
stadsplanering och för att hålla reda på tunnelbanesystemet (Dorffner & Forkert 2006). Den 
tredimensionella modellen av Wien består av en digital stadskarta, en digital terrängmodell, 
flera hundratusen tredimensionella byggnader och ett underjordiskt tunnelbanesystem. 
Terrängmodellen och stadsmodellen lagras i en ArcSDE-databas. Byggnaderna och det 
underjordiska tunnelbanesystemet modelleras och lagras i ett system som heter CityGRID, 
skapat av Geodata IT GmbH. Det senare systemet skapar topologi i de ingående geografiska 
data och lagrar sedan resultaten i en tredimensionell databas. I projektet har de använt ESRI’s 
format multipatch för att lagra tredimensionell information. ArcScene och ArcGlobe 
tillämpningarna i tillägget ArcGIS 3D-analyst användes för att titta på 3D-modellen. Fasader 
till byggnaderna skapades först som linjeobjekt för att sedan länkas till objektens fototexturer. 
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Ulm (2006) har rapporterat om hur det är möjligt att skapa tredimensionella modeller med 
antingen flygfoton eller laserdata som grunddata. Som hjälp i processen för att skapa modeller 
finns tre olika programvaror. CyberCity-Modeler vilket är utvecklat av CyberCity, 
TerrainView, utvecklat av ViewTec AG och Map2Day som är en webportal skapad av både 
CyberCity AG, ViewTec och Forest Mapping Management GmbH. De tredimensionella 
objekten skapas och förbereds i programmet City-Modeler. Med hjälp av flygfoton är det 
möjligt att använda automatiska metoder för att få fram texturer till fasaderna. Det mest 
verklighetstrogna resultatet fås om bilderna på byggnaderna har tagits från marken, nackdelen 
är då att träd, bilar och andra objekt kan komma i vägen vilket gör att bilderna måste redigeras 
manuellt. Möjligheten finns också att använda texturer som redan finns i bibliotek i 
programmet. Terrängmodellen skapas i TerrainView och till terrängmodellen kan de 
tredimensionella byggnaderna sedan lyftas in. Det finns möjligheter att kombinera existerande 
modeller med planerade objekt, t.ex. om en arkitektfirma ritat ett förslag till en ny byggnad 
kan byggnaden lyftas in, roteras och skalas om så den passar i modellen. För att kunna 
visualisera modellen på Internet stödjer CyberCity ett antal olika exportformat. Hela 
modellen, med höjdmodell, kan exporteras med hjälp av OpenFlight-format. Programmet 
stödjer också export till shape-filer och geodatabaser, för analyser i ArcGIS och standard 
CAD-format. Filerna där allt data lagras kan bli väldigt stora. För att minska storleken på 
filerna kan de komprimeras till ViewTec’s egna format. Det formatet är textbaserat och för att 
då inte tappa informationen om byggnadernas texturer lagras länkar till texturfiler i textfilen. 
Spridningen av data till lokala användare sker med webportalen Map2Day. 
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3 Metoder  
 
3.1 Tillvägagångssätt 
 
Första delen av examensarbetet var att utreda om, och i vilken omfattning, ArcSDE-databasen 
kunde hantera tredimensionella data. För att kunna testa databasens egenskaper skapade jag 
några olika tredimensionella objekt både i ArcMap med tillägget 3D-analyst och i AutoCad.  
 
Andra delen av examensarbetet bestod av att importera och exportera 3D-objekt med attribut, 
dels mellan olika programvaror och dels mellan databasen och olika programvaror. För att få 
så bred utgångspunkt som möjligt i mina kommande experiment tog vi, jag och övriga 
medarbetare på Kart- och GIS-enheten på Eskilstuna kommun, beslutet att skapa 3D-objekt 
både i den vanliga produktionsmiljön AutoCad och i ESRI:s miljö med hjälp av ArcMap. 
Detta för att lättare se vad som händer när objekten importeras och exporteras mellan de olika 
programvarorna och för att testa ArcMap som produktionsmiljö för 3D-objekt.  
 
3.2 Programvaror: 
 
ArcMap 9.1 med tillägget 3D-analyst, tillverkat av ESRI. Programmet används för att skapa 
tredimensionella objekt som importeras och exporteras till ArcSDE-databasen och till och 
från AutoCad. Fördelen med det här programmet är att det redan från början arbetar i ESRI-
miljö, vilket antagligen kan vara en stor fördel vid import och export till och från databasen. I 
rapporten kommer jag också att beskriva programmets egenskaper som produktionsmiljö för 
tredimensionella objekt, vilka styrkor och vilka svagheter som finns. Geografisk information 
lagras i geoobjektsklasser. Olika geometrier lagras i olika geoobjektsklasser. Projekt sparas i 
projektfiler som innehåller länkar till de geoobjektsklasser som används och information om 
inställningar i projektet såsom utseende på de olika geometrierna etc.  
 
Autodesk Map 3D 2006 med tilläggsmodulen Novapoint, härefter kallad AutoCad.  
Programvaran finns redan inom organisationen och används främst för att rita detaljplaner. 
Rapporten kommer inte att innehålla någon utredning om programvaran som 
produktionsmiljö. Däremot kommer ett antal tredimensionella objekt skapas med enkla 
metoder och funktioner i AutoCad, för att kunna utreda hur mycket och vilken information 
som kan konverteras till ESRI-miljö för vidare import till ArcSDE-databasen. Till AutoCad 
finns ett tilläggsprogram för visualisering av tredimensionella objekt som heter Virtual Map. 
Vid dagens produktion av detaljplaner o.dyl. där grunddata importeras från ArcSDE-
databasen och även exporteras tillbaka till ArcSDE-databasen när detaljplanen är färdigritad, 
går konverteringen igenom en extern programvara. Stor vikt kommer att läggas vid att utreda 
vad det finns för möjligheter att koppla AutoCad direkt mot ArcSDE:n. Geografisk 
information skapas på ett sätt att de tillhör olika lager, men lagras i en ritfil. Varje lager kan 
bara innehålla en sorts geometri, men filerna kan innehålla en mängd olika sorters geometrier. 
Lagren från en ritfil kan inte importeras separat utan hela filen måste öppnas och det går inte 
att öppna flera olika ritfiler ovanpå varandra.  
 
CadClient är ett tilläggsprogram utvecklat av ESRI. Programmet installeras i AutoCad och 
kommunicerar direkt med en ArcSDE-databas. Utredningen kommer att fokusera på import 
och export mellan AutoCad och databasen med hjälp av modeller skapade i olika program. En 
viktig aspekt i arbetet är att utreda hur programmet kan hantera attributinformation och hur 
objekt skapade med olika metoder hanteras. Geografisk information lagras på samma sätt som 
i ESRI´s programvaror. En geoobjektsklass kan bara innehålla en sorts geometri. 
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FME (Feature Manipulation Engine) är en programvara utvecklad av Safe Software, skapad 
för att göra konverteringar mellan olika filformat. Programmet används redan inom 
kommunen i olika sammanhang. Det blev en viktig uppgift att utreda om programmet har vad 
som krävs för att användas vid konvertering av tredimensionell information. Programvaran 
verkar externt, men kan läsa och skriva direkt på ArcSDE-databasen. Utredningen kommer att 
behandla om programmet har det som krävs för att kunna vara ett hjälpmedel vid konvertering 
av tredimensionella objekt med attribut.  
 
SketchUp, googles gratisverktyg för 3D-modellering. Programmet är kraftfullt när det gäller 
att skapa tredimensionella objekt, det är lättförståligt och lätt att använda. Min utredning 
kommer främst att handla om hur programmet hanterar tredimensionella objekt skapade i 
andra programvaror och om det går att konvertera objekt så de kan importeras till ArcSDE-
databasen. 
 
PolyTrans är en programvara utvecklad av Okino, Toronto. Programvaran används för 
konvertering mellan olika tredimensionella format, men även vissa ritfunktioner finns. Till 
examensarbetet användes en lånelicens av programmet PolyTrans som har en del 
begränsningar. Det är t.ex. inte möjligt att spara projekt, men det är inga problem att använda 
import/export funktionerna vilket är det viktiga i det här fallet. Vid export följer inte var femte 
polygon med, vid visualisering av objekten visas en logga i nedre vänstra hörnet och det 
skapas också ett antal vertikala svarta ränder för att förhindra att licensen utnyttjas på felaktigt 
sätt. 
 
3.3 Data 
 
Testområdet för många av experimenten är kvarteret Vittnet. Eskilstuna kommun äger rätten 
till all data som använts i testerna och har gett tillstånd till publicering i den här rapporten. 
Följande data användes: 
 
Laserdata – Området runt Eskilstunaån skannat av Topeye. Data är filtrerat och endast 
punkter registrerade på marken lagras i en geoobjektsklass i ArcSDE-databasen.   
 
Primärkarta – All tvådimensionell kartinformation som använts under alla experiment är 
hämtat från Eskilstuna kommuns primärkarta.  
 
Flygfoto – Flygfoto över Eskilstuna kommun, flygning gjord 2005. 
 
Byggnadshöjder – All tredimensionell information såsom byggnadshöjder är fiktiv data.  
 
Huskroppar i olika format (*.dgn *.dwg *.dxf) är lånade från Topeye. 
 
3.4 Förberedande arbete 
 
När arbetet inleddes fanns det inga tredimensionella modeller lagrade hos Eskilstuna 
kommun. Det första steget i projektet var att välja ut ett testområde där objekt kunde byggas 
upp med några olika metoder. Området som har använts för att bygga tredimensionella objekt 
är kvarteret Vittnet (figur 1). För att inte behöva arbeta med hela mängden laserdata 
kopierades laserpunkterna som täckte det aktuella kvarteret. För att ha något att utgå ifrån när 
byggnaderna skulle skapas kopierades all information från primärkartan på samma sätt.  
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För att få så bred utgångspunkt som möjligt fick jag filer från Topeye AB vilka innehöll 
trådmodeller av hus skapade utifrån laserdata (figur 2). Den enda bearbetning som skedde för 
dessa hus var att placera dem i Eskilstunas lokala koordinatsystem.   

 
 
 
 
 
Denna information har använts både i AutoCad och ArcMap/ArcScene för att skapa och 
modifiera tredimensionella byggnader.  
 
3.5 AutoCad 
 
Som grund för 3D-modellerna användes, som nämnt ovan, data från laserscanning och 
primärkartan. Med hjälp av skannade laserdata går det att skapa en TIN-yta (triangelyta) och 
på den placera byggnaderna. I AutoCad finns en rad olika metoder och funktioner för att 
skapa tredimensionella objekt. Den första metoden för att skapa tredimensionella byggnader 
är en funktion som heter ”extrude”. Funktionen utgår från en tvådimensionell yta och skapar 
en låda med hjälp av den höjd som anges (figur 3). Höjden anges manuellt då det inte går att 
hämta information om höjden någonstans ifrån. Inbyggt i programvaran finns ett verktyg där 
det går att välja hur objekt skall visas, om de skall visas med hela sidor eller om det är 
intressant att bara visa en trådmodell. Objekt från primärkartan som används i projektet fick 
höjder angivna så de kunde lägga sig ovanpå höjdmodellen.  

Figur 1 Laserdata och primärkarta över testområde 

 

Figur 2 Byggnad från Topeye 
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Figur 3 Byggnader skapade med extrude i AutoCad. 

I nästa metod skapades byggnader med hjälp av tredimensionella koordinater (figur 4). Det 
finns många olika sätt att skapa tredimensionella objekt på. Jag valde en funktion som heter 
3Dface. Varje objekt som skapas med 3Dface måste vara en yta enligt Raalte (2006). Det går 
att lägga på en fasad med hjälp av fotografier eller andra bilder t.ex. jpeg eller bmp, men att 
lyckas med det ligger utanför det här projektet.  
 
För att kunna titta närmare på attributhantering i AutoCad länkades attribut till vissa av 
objekten genom funktionen Object Data. För att kunna kolla hur attribut hanteras valdes olika 
dataformat på attributen såsom text, char, Integer och real. 
 
 

 
 
 
 
  
3.6 VirtualMap 
 
Till AutoCad/Novapoint finns ett tilläggsprogram som heter VirtualMap. VirtualMap används 
för att skapa tredimensionella visualiseringar av tvådimensionella objekt i AutoCad. Samma 
data användes som till standard-AutoCad. I VirtualMap finns det funktioner som möjliggör att 
skapa de olika tredimensionella objekten på ett lättare sätt än i standard-AutoCad. 
Terrängytan skapades i VirtualMap utifrån laserscannat höjddata. Samtidigt som ytan 
skapades var det möjligt att ange vilket material ytan skulle bestå av för att få ett så 
verklighetstroget utseende som möjligt. För byggnaderna finns det färdiga funktioner. Som 
grundinformation för byggnadernas placeringar användes det tvådimensionella lagret med 
byggnader från AutoCad. I funktionen anges hur många våningar och vilket material 
byggnaderna skall bestå av. På samma sätt går det att lägga till mycket annan information. 
Träd t.ex. finns det färdiga funktioner för. Då användes det lagret från primärkartan som 
innehöll information om var träden låg geografisk och sen gick det att välja vilket sorts träd 
som skulle användas. Likaså skapades några vägar bestående av asfalt. Alla objekt som 
skapades utgick automatiskt från terrängytan. Efter att objekten är skapade går det att 
manuellt ändra utseende på specifika objekt t.ex. att lägga på egna fasader på byggnader.  

Figur 4 Byggnad skapad med tredimensionella 
koordinater 
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VirtualMap har inte använts i de kommande testerna. Nackdelen med programmet är att det 
endast skapar programspecifika filer (Raalte 2006) och av en okänd anledning kraschade 
programmet och fler tester kunde inte utföras.  
 
3.7 ArcMap/ArcScene 
 
I ArcMap skapades först en TIN-yta med hjälp av laserdata. Byggnaderna kunde sedan utgå 
ifrån terrängytan. ArcMap:s tilläggsprogram ArcScene har funktioner som är användbara vid 
hantering av tredimensionell information. När en terrängyta har skapats är det möjligt att ange 
för alla andra lager att de ska utgå ifrån densamma. Det går t.ex. att lägga på ett ortofoto för 
att få en mer verklighetstrogen bild över modellen. Ortofotot lägger sig precis på terrängytan 
och följer alla variationer i terrängen, på samma sätt går det att få vägarna och andra linjer, att 
följa terrängen. 
 
Det finns olika metoder för att skapa tredimensionella objekt i ArcMap/ArcScene. I en metod 
är utgångspunkten en linje som talar om hur huskroppen ser ut tvådimensionellt. I 
attributtabellen för lagret med huskroppen skapas ett fält som lagrar byggnadshöjder. 
Funktionen utgår sen ifrån den angivna byggnadshöjden för respektive byggnad och skapar en 
tredimensionell ”låda” (figur 5). Resultaten för den här metoden blev varierade p.g.a. datorns 
grafik. Ibland syntes bara några fristående väggar. De fick rätt höjd, men de hängde inte ihop 
med varandra.  
 
Den andra metoden som testades var inte en standardfunktion i ArcScene. Det finns ett script 
som kan laddas hem från ESRI (ESRI 2007d). Funktionen utgår från att det finns en bild på 
fasaden vilken omger byggnaden som skall skapas. Precis som i den första metoden används 
fältet för byggnadens höjd, som anges i attributtabellen, för att tala om hur hög byggnaden 
skall bli. Beroende på vilken sorts bild som används, anges det om bilden skall upprepas på 
hela fasaden eller om bilden skall sträckas ut i alla kanter och hörn. Då upprepas bilden på 
varje hel yta. Det går att välja vilken färg taket på byggnaden skall få, men för att underlätta 
vid modellerandet fick de endast platta tak (figur 6). 
 
Ingen av dessa modeller innehåller avancerad teknik när det gäller att skapa tredimensionella 
modeller, men de innehöll tillräckligt med information för att kunna ingå i utredningen om 
lagringsmiljön och de olika programvarorna.  
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Figur 5 Byggnader skapade i ArcScene med extrude-funktion 

Figur 6 Två byggnader skapade med script från ESRI, det ena med ett foto och 
den andra med en jpeg bild 
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4 Undersökning 
 
Det här kapitlet innehåller en utredning om de olika programvarorna och deras möjligheter att 
kopplas direkt mot en ArcSDE-databas. I undersökningen ingår att testa programvarornas 
möjligheter att konvertera data. Bra och dåliga egenskaper hos programmen är något som 
undersöks också.  
 
4.1 ArcSDE-databasen 
 
Den första frågeställningen i det här projektet är om den befintliga ArcSDE-databasen kan 
lagra tredimensionell information. För att testa databasens lagringsmöjligheter används de 
objekt som skapats i ArcMap och objektet från Topeye. Objekten importeras till en personlig 
geodatabas för att minska riskerna att förstöra något på den ”riktiga” databasen (ArcSDE-
databasen). När den personliga geodatabasen skapas måste den ställas in för utbredning i z-led 
om databasen skall innehålla tredimensionell information (figur 7 och 8). De objekt som är 
skapade i ArcMap är inga problem att importera eftersom de stödjer ESRI´s format från 
början. Huset från Topeye är inte heller några problem att importera, men vid import måste 
data konverteras till ESRI-format och separeras i olika geoobjektsklasser med avseende på 
respektive geometri.  
 
Utifrån det här testet drogs slutsatsen att det gick att lagra tredimensionell information i 
ArcSDE-databasen eftersom den personliga geodatabasen kunde hantera informationen. 
 
Efter dessa antaganden var det möjligt att gå vidare med projektet och testa de olika 
programvarorna och deras styrkor och svagheter. 

 

 
Figur 7 Inställningar för geodatabasen 

 

Inställning för att 
geoobjektsklassen ska 
kunna innehålla z-värden. 
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Figur 8 Inställningar för geodatabasen, utbredning i z-led 

 
4.2 ESRI-miljö/ArcScene/ArcMap 
 
4.2.1 Koppling mot databas 
 
ArcMap/ArcScene har direktkoppling med ArcSDE-databasen tack vare att de bygger på 
samma teknik. Det finns inbyggda funktioner för att importera data till databasen även där det 
inte redan finns någon geoobjektsklass att lagra data i. Även utan den inbyggda funktionen för 
att skapa och importera data, är det möjligt att skapa geoobjektsklasser manuellt i databasen 
för att sedan kunna lägga till eller uppdatera data. Importfunktionen stödjer ESRI-format och 
även olika CAD-format.  
 
4.2.2 Import/exportmöjligheter 
 
Det går att spara tredimensionella objekt i ArcSDE-databasen om de har skapats med scriptet 
som nämnts ovan, men de byggnader som skapades med hjälp av extrude-funktionen sparades 
bara i en projektfil. Informationen om byggnadernas höjder kan användas varje gång 
geoobjektsklassen hämtas från databasen. Det är möjligt eftersom informationen om 
byggnadernas höjder lagras som attribut i geoobjektsklassen. Som nämnts ovan går det att 
placera olika lager ovanpå en höjdmodell så att även de följer terrängytan (figur 9). För de 
lager som hanterades så i det här projektet följde informationen om höjder även med till 
databasen.  
 

 
 
 
 

Figur 9 Primärkartan följer höjderna från terrängmodellen. 
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Oavsett vilken metod som användes för att skapa tredimensionella byggnader var det inga 
stora problem att importera lagren till databasen. Jag lyckades inte importera TIN-ytan, men 
originaldata med laserpunkter var inga problem. TIN-ytan är inte information som ska lagras i 
databasen i framtiden. Lagren med byggnadshöjder och även lagren med de olika fasaderna 
var inga problem att importera i databasen för att sedan hämta och öppna dem i ArcMap eller 
ArcScene.  
 
ArcMap kan användas som ett konverteringsprogram för CAD-filer, men det går att 
konvertera filerna direkt när de importeras till databasen. Det är dock viktigt att påpeka att 
CAD-filerna först måste konverteras till ESRI-format innan det går att bearbeta data.  
 
4.2.3 Attributhantering 
 
Som nämnts tidigare bygger både databasen och ArcMap på samma teknik, vilket har gjort att 
attributhanteringen inte är några problem. De attribut som har länkats till byggnader eller 
andra objekt har följt med till databasen och har utan problem kunnat fås med vid export från 
databasen. 
 
4.2.4 Programspecifikt 
 
Objekt som är skapade i SketchUp eller som VRML-modeller kan importeras till ArcScene. 
De kan symbolisera data, istället för punkter. Beroende på hur objekten är skapade innan de 
läggs till i ArcScene, hanteras de på olika sätt av programmet. När objekten selekteras, görs 
det antingen varje del för sig eller hela objektet samtidigt.  
 
Det finns enkla funktioner för att exportera visualiseringen till VRML-format för att kunna 
visa och ”vandra runt” i den tredimensionella modellen. Med en plugin till en standard-
webbläsare kan alla titta på tredimensionella modeller. I det här projektet har en plugin 
använts som heter VRML Plugin and browser detector. 
 
4.3 AutoCad 
 
4.3.1 Koppling mot databas 
 
AutoCad som produktionsmiljö för tredimensionella objekt är kraftfullt. Att däremot koppla 
AutoCad direkt mot ArcSDE-databasen för att kunna importera och exportera data lyckades 
inte i det här projektet. Det finns programvaror som kan hjälpa till med den här kopplingen 
och ett program som har undersökts är CadClient.  
 
4.3.2 Import/exportmöjligheter 
 
Eftersom det inte går att koppla AutoCad direkt mot databasen har inga tester gjorts med 
programmets import- och exportfunktioner. Det finns dock möjlighet att konvertera objekt till 
olika format. De format som var intressanta i det här projektet var dxf och dwg för att kunna 
testa skillnaden mellan de båda formaten. Det var också intressant att se om AutoCad kunde 
konvertera data direkt till ESRI-format. Det sista formatet som testades var xml, eftersom det 
formatet kan vara intressant vid en eventuell visualisering via Internet. Att konvertera till xml-
format lyckades inte med den versionen av AutoCad som användes vid testerna.  
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4.3.3 Attributhantering 
 
AutoCad har några olika sätt att hantera attribut på, men inte i något fall hanteras de likadant 
som i ett klassiskt GIS-program. Det går att koppla tabeller på olika sätt, men i det här 
projektet har bara funktionen Object Data testats. Att just den funktionen har testats har 
egentligen ingen större betydelse, det som var intressant var att se hur AutoCad hanterade 
tilläggsinformation (attribut).  
  
4.3.4 Programspecifikt 
 
Ibland hade programvarorna svårt att konvertera mellan de olika formaten. Något som 
önskades i slutprodukten var att objekten skulle sitta ihop, att hela objekt skulle markeras om 
en del av det valdes. Flera av funktionerna i AutoCad jobbar med ytor, varje sida blir en yta 
och då var det önskvärt att hitta en funktion som länkade ihop alla sidor i objekten och 
skapade en relation mellan dem. Det går att lösa på olika sätt. Dels är det möjligt att skapa 
block av objekten, men den informationen kan vara svår att konvertera till andra format. Det 
finns annars en funktion som skapar topologi, men den funktionen har inte testats.  
 
4.4 CadClient 
 
4.4.1 Koppling mot databas 
 
CadClient är en plugin till AutoCad som ESRI har utvecklat. Programvaran skapar en 
koppling mellan AutoCad och ArcSDE-databasen (figur 11), och kan hämta och uppdatera 
information i databasen. Det går inte att skapa nya geoobjektsklasser i databasen med hjälp av 
CadClient; objektsklasserna måste vara definierade i databasen för att import och uppdatering 
av data skall kunna ske.   
 
 

 
 

Figur 10 Ikoner när CadClient installerats i AutoCad 
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4.4.2 Import/exportmöjligheter 
 
Programmet har endast funktioner för att importera och exportera data mellan AutoCad och 
ArcSDE. Efter varje import/export skapas en loggfil som rapporterar hur exporteringen har 
gått, t.ex. vilka objekt som inte har importerats och varför. Om ett lager med objekt av olika 
geometrier importeras till databasen, är det endast objekt med den geometri som 
geoobjektsklassen är definierad för, som importeras till databasen. En objektsklass som är 
definierad för t.ex. polyline, kan endast ta emot objekt med geometrin linjer (ESRI 2007c). 
Finns det objekt av geometritypen yta fås ett felmeddelande i loggfilen att objektsklassen som 
data importerats till, inte är anpassad för den sortens geometrier om objektsklassen är 
definierad för att lagra polyline. Vid importering till databasen skapas först en mall som 
sparar inställningarna om importen.  
 
Mallen sparar information om vilken geoobjektsklass objekten skall importeras till och även 
vilka attribut som skall skickas med. Om det finns attribut definierat i geoobjektsklassen i 
ArcSDE-databasen visas de i importfunktionen och kan paras ihop med attribut från 
AutoCadobjektet (figur 11). 
 

 
Figur 11 Attributhantering i CadClient 

 

I mallen sparas också information om 3D-koordinater och/eller CAD-objekt skall lagras. 
Beroende på vad som har gjorts och vad det var för objekt som skall importeras är det möjligt 
att välja om bara vissa objekt eller hela lagret skall importeras. Alla de nämnda 
inställningarna sparas i mallen och kan användas varje gång liknande ändringar skall göras. 
Vid importen till databasen, med hjälp av CadClient, uppdateras inte geoobjektsklassen i 
databasen utan fylls på med ny information. På samma sätt fungerar det när lager och 
information hämtas från ArcSDE-databasen. Först skapas en mall, i mallen sparas alla 
inställningar och kan användas varje gång liknande exporter från databasen skall göras. Vid 
exporten är det möjligt att välja om CAD-objekten eller ArcSDE-objekten skall visas. Vid 
valet att hämta ArcSDE-objekten hamnar alla objekt i samma lager i AutoCad, i lager 0.  
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Figur 12 Valmöjlighet att hämta CAD objekt eller SDE objekt 

  
Om CAD-objekt hämtas istället, finns informationen om lager kvar. Alla objekt hamnar i det 
lager de var skapade i från början. Tester har gjorts med att exportera olika objekt. Objekt 
skapade med olika metoder hanteras olika av programmet  
 
När objekten var skapade i AutoCad (både med extrude och 3Dface) och importerades till 
databasen, var det vissa delar som inte följde med. Det var inte hela objekt som inte följde 
med utan det var delar av båda objekten. Resultaten av importen kontrollerades i ArcScene, 
eftersom det var den programvaran som tydligast visade vad som hamnade i databasen. De 
har också exporterats tillbaka till AutoCad med hjälp av CadClient (figur 13). Det var ingen 
skillnad om objekten först sparades som dxf-fil och sen importerades. Enligt loggfilen var 
objektsklassen som objekten importerades till inte definierad för de objekt som var aktuella, 
men alla objekten var av typen linjer och objektsklassen var definierad för typen polyline.  
 

 
Figur 13 Objekt exporterade till ArcSDE och sen öppnade 

i AutoCad med hjälp av CadClient 

 
De hus Topeye levererat var lättare att hantera (figur 14). Där följde hela objektet med vid 
export till databasen. I båda fallen gällde att även om objekten varit refererade som block blev 
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de uppdelade vid exporten och när objekten öppnades i t.ex. ArcScene låg varje linje var för 
sig.  
 
 

 
Figur 14 Byggnad från Topeye, importerad till  
ArcSDE och öppnad i AutoCad med CadClient 

 
Att exportera 3D-objekt som skapats i ArcScene till AutoCad går inte. Viss del av 
informationen kan exporteras, men informationen som gör objekten tredimensionella följer 
inte med (figur 15). Det gjorde ingen skillnad om de exporterades som ArcSDE-objekt eller 
CAD-objekt. 
 

 
Figur 15 Objekt skapade i ArcScene och  

hämtade till AutoCad med CadClient 

 
4.4.3 Attributhantering 
 
De attribut som är länkade till objekten med funktionen Object data följer inte med när 
objekten importeras till databasen och öppnas i t.ex. ArcScene. Även byggnaden från Topeye 
fick attribut länkade till sig med Object Data och när objekten hämtades in igen från 
databasen som Cad-object låg attributinformationen kvar. Om de däremot hämtas som 
ArcSDE-objekt finns ingen attributinformation länkad till objektet.  
 
När objekten öppnas i ArcScene eller ArcMap finns inte attributen från AutoCad med. För att 
kunna få med attribut till databasen måste det anges i vilken kolumn attributet skall ligga i 
attributtabellen som länkas till objektet i ArcSDE-databasen. Det går inte eftersom attributen i 
AutoCad sparas i ritfilen och kan inte separeras på det sättet. 
 
CadClient har inga möjligheter att konvertera objekt till andra format än det som kan läsas av 
ArcSDE-databasen.   
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4.4.4 Programspecifikt 
 
Den stora skillnaden med CadClient gentemot andra program med liknande funktionalitet, är 
att CadClient kan importera originalen av Cad-objekten.  
 
4.5 FME 
 
4.5.1 Koppling mot databas 
 
FME är, som nämnts ovan, inte ett ritprogram utan används bara för konvertering. Genom 
FME är det möjligt att importera och exportera direkt till ArcSDE-databasen. FME tar även 
hänsyn till alla indata, såsom linjer, ytor, punkter etc.  
 
4.5.2 Import/exportmöjligheter 
 
När FME startas kommer direkt en guide upp som hjälper till att starta upp ett 
konverteringsprojekt. Guiden hjälper till att välja från vilket format, vilken/vilka filer som 
skall konverteras och till vilket format filerna skall konverteras. Vid testerna för FME som 
konverteringsprogram användes de objekt som var skapade i AutoCad, ArcScene och objektet 
som var utlånat från Topeye. Alla objekt konverterades först till shape-format och sen till en 
personlig geodatabas.  
 
För att underlätta och komma förbi alla komplexa inställningar som FME kräver, 
importerades testobjekten till den personliga geodatabasen direkt i ArcCatalog och sen har 
försök gjorts för att lägga in fler objekt genom FME. P.g.a. riskerna vid tester har den 
personliga geodatabasen varit den huvudsakliga lagringsmiljön och inte ArcSDE-databasen. 
Det beslutet har inte påverkat resultatet av testerna då funktionaliteten i den personliga 
geodatabasen och ArcSDE-databasen är mycket lika. 
 
I första testet valdes att konvertera en dwg-fil (AutoCad), då skapade FME ett flödesschema 
där dwg-filen var indata (figur 16). Dwg-filen innehåller olika lager och FME delar 
automatiskt upp filen i de ingående lagren. Vid konvertering mellan olika format kan data 
också bearbetas med olika filter eller funktioner. Som förval kommer ett geometrifilter fram, 
som delar upp lagret om det består av olika geometrier. Eftersom geoobjektsklasser i 
ArcSDE-databasen bara kan innehålla en sorts geometri blir det ingående lagret automatiskt 
uppdelat i punkter, linjer, polygon, areor etc. så de hamnar i varsin geoobjektsklass. I det här 
första testet konverterades lagren från dwg-filen till shape-format (ESRI). Det var inget 
problem att få med alla lager som var intressanta och det var inte heller något problem att få 
med z-värdena så huset såg ut som det gjorde innan. Problem uppstod när samma data 
konverterades till den personliga geodatabasen. 
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Figur 16 Flödesschema i FME 

 
För att lösa problemet skapades först geoobjektsklassen i geodatabasen och gavs rätt 
referenssystem, alltså referenser för Eskilstuna kommun. Geodatabasen fick också 
information om att geoobjektsklassen innehöll z-värden.  
 
Som nämnts ovan startades de första testerna med att konvertera objekten skapade i AutoCad. 
De tredimensionella objekten skapade genom extrude-funktionen, kunde inte konverteras.  
 
De objekt som skapades genom att ange tredimensionella koordinater var något lättare att 
konvertera än objekten skapade med extrude-funktionen, men det fungerade ändå inte helt 
tillfredsställande. Även här måste geoobjektsklassen finnas med rätt referenser för en lyckad 
konvertering. Objektet som var skapade i AutoCad var uppbyggda av ytor. De konverterades 
till ett lager som innehöll polygoner och när det öppnades i ArcScene syntes bara ytorna. I det 
här projektet var det dock av intresse att titta på de s.k. trådmodellerna. Lyckade tester har 
genomförts där objekt som består av ytor konverterats till ett objekt som består av linjer 
genom att dra om ”flödeslinjerna” i FME.  
 
Det objekt som har fungerat bäst vid konvertering är den färdiga byggnaden från Topeye. 
Objektet var uppbyggt av ytor, men även med polygoner, vilket gjorde att det gick att 
konvertera byggnaden till att bestå av enbart linjer. När cad-filen öppnades i FME som 
källdata, delade byggnaden upp sig i de olika lagren som fanns i filen. Programmet delade 
dock upp objekt i olika lager så att även objekt med samma detaljtyp och som var skapade 
med samma metoder lades i olika lager. I FME finns stora möjligheter att styra hur data ska 
konverteras.  

 
Figur 17 Byggnad från Topeye konverterad i FME 
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De tredimensionella objekt som skapats i ArcScene hanterades annorlunda vid 
konverteringen. I det här fallet var det enda som följde med vid konverteringen laserdata och 
primärkartan. All tredimensionell information, såsom z-värden för laserpunkterna och 
höjdinformationen för primärkartan, låg dock kvar (figur 18). Primärkartan var lagrad i 
databasen med höjdinformation hämtad från laserpunkterna.  

 
Figur 18 Laserdata och primärkarta från ArcScene konverterad till .dwg i FME 

 
FME stödjer de flesta filformat som kan önskas, även visualiseringsformatet VRML. 
 
4.5.3 Attributhantering 
 
FME har funktioner för att hantera attribut. I inställningarna för konverteringen anges vilka 
attribut som ska följa med och då skapar FME kolumner för de attributen. För att underlätta 
attributhanteringen skapades attributkolumnerna först i ArcCatalog. 
 
Tester gjordes med att skicka attribut med huset från Topeye, med blandat resultat. Det gick 
att skicka med informationen om lagernamn och andra attribut som beskrev objektet, men det 
gick inte att skicka med egna attribut såsom vem som skapat byggnaden eller datum när 
byggnaden skapades. 
 
4.5.4 Programspecifikt 
 
Utöver det som nämnts ovan om tester av konverteringar har undersökningar gjorts på vad det 
finns för användbara funktioner och verktyg i FME. Det finns framförallt en funktion där det 
är möjligt att slå ihop de olika vägg- eller tak-objekten så att de blev ett objekt. Som det är nu 
blir varje ingående objekt ett eget objekt även efter konvertering. I den slutliga produkten 
finns ett önskemål att varje hus ska bli ett eget objekt, alltså alla delar som bygger upp huset 
ska ha en relation till varandra. Den här funktionen behöver ha ett attribut att gruppera efter 
och det var svårt att få ordning på attributhanteringen på objekt från AutoCad.  
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4.6 SketchUp 
 
4.6.1 Koppling mot databas 
 
Ingen koppling mot databaser. 
 
4.6.2 Import/exportmöjligheter 
 
Eftersom programmet inte har någon koppling mot databasen har testerna istället innehållit 
konverteringar mellan olika format. Funktioner som skulle kunna användas vid förädling av 
modeller har också testats. SketchUp som verktyg är lättanvänt och lättförståligt. Programmet 
är byggt för att användas som rit- och modelleringsprogram. Det var klurigt att få objekten att 
ligga kvar i sitt koordinatsystem. Vid importen till programmet var det viktigt att kolla 
inställningarna, det finns t.ex. en inställning som gör att objektet behåller ursprungliga 
koordinater. Det var också viktigt att välja vilken skala objektet var ritat i. De första objekten 
som importerades var de objekt som skapats med koordinater och med extrude-funktionen i 
AutoCad. SketchUp stödjer ett antal olika bildformat, t.ex. bmp och jpg. När bilder 
importeras, för att användas som texturer på väggar, går det att skala om dem för att de ska 
passa på väggen. Det här illustreras i figur 19. Samma bild har använts på objekt skapade med 
olika funktioner, men bilden placeras lika lätt på alla ytor och objekt.  

 
Figur 19 Byggnader från AutoCad öppnade i SketchUp med jpg-bild som textur. Bilden placeras lika lätt på 

objekten oavsett vilken metod de är skapade med. 

 
När objekten importerades satt alla delar av objektet ihop som ett block, men det finns en 
funktion som heter explode som delar upp objektet i sina beståndsdelar. Om objektet delas 
upp i SketchUp, är objektet fortfarande uppdelat när det öppnas i AutoCad. Däremot följer 
inte texturen med som lagts på. När objekten öppnas i AutoCad gör programmet ingen 
skillnad på om de var exporterade till dxf- eller dwg-format. Även när objekten importeras till 
ArcScene är objekten fortfarande delade om de har delats upp i SketchUp. 
 
I det första testet användes de objekt som var skapade i AutoCad med de olika metoderna. När 
de först importerats till SketchUp och sen exporterats tillbaka till Cad-format var det lättare 
att öppna och titta på objekten i ArcScene (figur 20). Alla objekt visades som linjer förutom 
de som inte hade exploderats. De låg fortfarande kvar i lagret för linjer, men de angavs i 
attributtabellen som geometritypen Insert istället för typen linje. Objekten som var skapade 
med extrude-funktionen gick inte att öppna i ArcScene innan de hade bearbetats i SketchUp. 
Jämför figur 20 med figur 13. 
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Figur 20 Byggnader bearbetade i SketchUp och sen öppnade i ArcScene. Efter bearbetning i SketchUp visas alla 

objekt på samma sätt oavsett vilken metod de skapats med. 

 
Det går inte att importera tredimensionella objekt från ESRI-miljö. Det går inte heller att 
exportera till ESRI-format, men det går att exportera till VRML som sen kan användas av 
ESRI-programmen. 
 
SketchUp hanterar alla tredimensionella objekt likadant. Det var inga problem att importera 
och exportera modellen från Topeye. Objekt som importerades upp              delade var enkla 
att sammankoppla till ett sammanhängande objekt. När objektet öppnades i AutoCad satt 
objektet fortfarande ihop som ett hus. Även vid import till ArcScene var objektet betraktat 
som ett helt objekt. Det gjorde inga skillnader för AutoCad om formatet var dxf eller dwg. 
 
4.6.3 Attributhantering 
 
SketchUp har ingen attributhantering. De attribut som var länkade till objekten via funktionen 
object data följde inte med tillbaka till AutoCad. SketchUp har heller ingen koppling direkt 
mot databaser utan är mera anpassat för att jobba med enstaka filer och få objekt åt gången. 
Det går att arbeta med större modeller, men programmet är mera anpassat för att jobba med 
mindre, enstaka modeller. 
 
4.7 PolyTrans 
 
4.7.1 Koppling mot databas 
 
PolyTrans kan inte kopplas direkt mot den önskade databasen. Programvarans styrka är att 
den hanterar många olika exportformat såsom 3D studio, VRML och XGL/ZGL-format.  
 
4.7.2 Import/exportmöjligheter 
 
PolyTrans är ett kraftfullt program när det gäller att hantera tredimensionell data. Det går att 
bygga geometrier i PolyTrans, men det finns inga ritverktyg såsom det fanns i t.ex. AutoCad. 
På det sättet är PolyTrans mera ett konverteringsverktyg. Programmet stödjer många olika 
filformat och de filformat som inte finns med i standardversionen finns att ladda hem som 
PlugIn. Inga konverteringar gjordes till shape-filer eller ESRI-baserade filformat då en plugin 
som kan hantera dessa format inte finns. PolyTrans är inte ett program som används om stora 
stadsmiljöer skall byggas upp utan är mera anpassat för att arbeta med enskilda objekt som 
sedan kan exporteras till större projekt. Det går att jobba med större projekt, men stora 
datamängder är inte lämpliga att hantera i programmet. Programmet har en del funktioner för 
att kunna jobba med olika kameravinklar och ljussättning på modellerna. Beroende av vilket 
format modellerna konverterades till, följde olika mycket av den informationen med. Det 
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finns metoder för att lägga på texturer där den enklaste är att ha olika färger på olika ytor. Det 
finns ett inbyggt bibliotek med olika texturer där det går att lägga till egna bilder om egna 
bilder skall användas som texturer. I PolyTrans går det att jobba med ett helt objekt, men det 
går också att jobba med enskilda polygoner. I programmet finns inbyggda funktioner när det 
gäller att hantera objekt och polygoner på olika sätt. Det finns t.ex. verktyg för kunna välja ut 
några olika polygoner och lägga dem i ett eget ”lager” för att sedan lägga till olika texturer 
eller färger på olika delar av objektet. 
 
Även i det här programmet har tester gjorts med samma objekt som tidigare. Eftersom det inte 
finns någon koppling mot databasen har testerna koncentrerats på programmets funktioner för 
konvertering. De första objekten som importerades var byggnaderna skapade i AutoCad med 
de två olika metoderna. 
 

 
Figur 21 Inställningar i PolyTrans när objekt importeras i programmet 

  
 
Att importera tredimensionella objekt från AutoCad var inga problem, även de objekt som var 
skapade med extrude-funktionen följde med vid importen. De importerade objekten 
separerades till samma uppdelning som de var skapade i AutoCad. När importeringen startas 
finns olika val t.ex. hur objekten skall importeras. De olika inställningarna illustreras i      
figur 21. Det går att välja om objekten skall läggas i samma lager oavsett vad det var för 
objekt, eller om de skall separeras på något sätt. Om objekten skall separeras finns det val för 
på vilket sätt objekten kan separeras. Eftersom PolyTrans är utvecklat för att arbeta med 
enstaka objekt placeras objekten automatiskt i ett lokalt koordinatsystem, men information om 
originalkoordinaterna finns kvar i filen. Alla inställningar och funktioner som finns i det här 
programmet har inte testats, istället har den största koncentrationen lagts på att kolla vad som 
händer vid import och export.  
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Vid export till dwg eller dxf-format finns valet om objekten skulle exporteras som 3D face 
eller som polyface mesh. Programmet påpekade själv att valet att exportera som 3D face ger 
större filer och är vanligare än exportering som polyface mesh. Skillnaden är att vid 
exportering som 3D face exporteras varje polygon i objektet för sig, men vid exportering som 
polyface mesh blev varje ”lager” ett sammanhängande objekt. Alla polygoner som var 
skapade som tak t.ex. satt ihop när de exporterades till AutoCad. Ingen skillnad gjordes på om 
de exporterades till dwg eller dxf-format.  
 
Stor vikt lades vid att testa att lägga på olika texturer på objekten. När objekten exporterades 
följde en viss del av informationen om textur med, men det gick inte att öppna objekten med 
texturer i AutoCad. Vad som hände när objekt exporterades med textur var att texturen blev 
lagret. Ett exempel: en byggnad fick en textur som såg ut som en himmel med lite moln, där 
filen med texturen hette clouds_… . När den här informationen sen konverterades och 
öppnades i AutoCad misstolkades den. Det som hände var att namnet på textur-filen kom 
med, men det trodde AutoCad var namnet på lagret där objekten låg. Däremot följde inte 
texturen med vid exporten (figur 22).   
 

 
Figur 22 Lagernamnet följer med till AutoCad, men inte texturen 

 
I nästa test användes byggnaden från Topeye. Det fanns ett litet problem när den 
importerades. I översiktsbilden hamnade objektet väldigt långt bort. Det kan ha något att göra 
med hur objektet var refererat eller skapat. Det här var inga problem att rätta till, men orsaken 
till problemet har inte hittats. När objekt importeras till programmet finns en inställning som 
säger att objektet inte skall visas ur sin ursprungliga kameravinkel, då visas objekten bättre. 
Det är också viktigt att välja rätt ritskala vid importeringen. Vad som är rätt ritskala är 
beroende av vilken skala objektet är ritat i från början. 
 
Vad som däremot blev problem var att exportera det här objektet. När objektet importerades 
till PolyTrans användes samma inställningar som när de första testerna gjordes, men vid 
export av de här objekten följde inte all information med. Av hela huset med ett antal tak och 
väggar var det bara en bit av taket plus annan okänd information, som följde med. För den 
information som följde med var flera av de ursprungliga geometrierna förändrade. Det 
skapades t.ex. ett lager som hette samma sak, som texturen, som låg på objektet. 
Geometrierna i det lagret fick inte samma utseende som det ursprungliga objektet. Flera 
inställningar har testats, men med samma dåliga resultat. 
 
PolyTrans består av två delar för att förädla och visualisera tredimensionella objekt. Dels 
finns det funktioner för att kunna jobba med objekten, flytta runt och lägga på texturer etc., 
men det finns också funktioner för snygga visualiseringar av objekten. I det ”vanliga” fönstret 
syns inte alltid de rätta texturerna eller de rätta ljussättningar (figur 23), men med funktionen 
Render skapas en bild utifrån den ljussättning och textur som valts (figur 24). Det finns 
många funktioner för att göra snygga visualiseringar. En bild i de vanligaste bild-formaten 
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kan t.ex. läggas till som bakgrundsbild. Det finns också funktioner där det går att bestämma 
hur objektet skall reflekteras mot golvet eller väggen etc. 
 

 
 

Figur 23 Byggnad från Topeye som här visas i bearbetningsläge. Utseendet är inte särskilt snyggt eller 
beskrivande.  

 
Figur 24 Visualisering av byggnad från Topeye i funktionen Render. Ränderna över byggnaden beror på 

demoversionen. Jmfr figur 23 

 
Att importera objekt från ESRI-miljö lyckades inte. I grundversionen stödjer programvaran 
inte shape-format, men det kan vara möjligt att det finns plugin som stödjer även den 
konverteringen. Vid import från ArcSDE-databasen måste objekten därför först konverteras 
till dxf-format. Däremot går det att visa objekt, förädlade i PolyTrans, i t.ex. ArcScene. 
ArcScene skiljde dock inte på objekt som var exporterade i formatet 3Dface eller polyface 
mesh (figur 25). I båda fallen låg varje polygon fri och var inte relaterade till några polygoner 
i närheten.  
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Figur 25 Byggnader gjorda i AutoCad, bearbetade i PolyTrans och öppnat i ArcScene 

 
4.7.3 Attributhantering 
 
Programmet kan hantera attribut som följer med objekten. Till objekten som använts i testerna 
har inga attributtabeller lyckats länkats. De attribut som var skapade med funktionen Object 
Data kunde inte hittas när objekten öppnades i PolyTrans. För att kunna titta på attributen i 
PolyTrans måste de vara sparade i en tabell som har en extern länk till objektet. 
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5 Diskussion/Analys 
 
5.1 AutoCad 
 
5.1.1 Produktionsmiljö för 3D 
 
AutoCad som produktionsmiljö för tredimensionella objekt visade sig ha många fördelar. Det 
finns olika vägar att gå när det gäller att skapa 3D-objekt, några lättare än andra. Att det finns 
så många olika vägar att gå kan ställa till med problem. Det är svårt att avgöra vilken metod 
som skulle kunna vara bättre än den andra. I AutoCad finns många funktioner, men en stor 
nackdel är att det inte är självklart hur de olika funktionerna fungerar. Jag hade från början 
väldigt lite kunskap i AutoCad. Det var ett stort problem eftersom det tog mycket tid att lära 
sig de olika funktionerna. För de flesta funktioner och metoder i AutoCad gäller att saker och 
ting måste ske i en viss ordning, på ett visst sätt. Det skapade många problem och många 
frågetecken som fortfarande inte har blivit besvarade. Ett sådant frågetecken var hur jag skulle 
gå tillväga för att få en foto-realistisk bild som fasad på byggnaderna. Den enda funktionen 
jag använde som fungerade för att få fram byggnaderna som ”lådor” var med funktionen 
”shade” där det går att visa objekten som t.ex. trådmodeller, som solida lådor eller både ock. 
Efter kontakt med Novapoints support fick jag veta att det knappt inte finns någon som skapar 
3D-objekt manuellt i AutoCad. För att lättare kunna göra tredimensionella visualiseringar i 
AutoCad finns istället ett tilläggsprogram som heter VirtualMap. Det programmet tittade jag 
på tills det kraschade.  
 
VirtualMap som hjälpmedel vid visualiseringar tyckte jag var okej. Det finns många 
möjligheter och det är hyfsat enkelt att arbeta med. Programmet kraschade av okänd 
anledning och jag valde att inte försöka få igång det igen för vidare tester. Jag hade lyckats 
testa programvaran tillräckligt mycket för att förstå att den inte skulle kunna kopplas ihop 
med databasen. Den stora nackdelen med programmet är att det bara skapar programspecifika 
filer. När programmet kraschade fick jag aldrig någon möjlighet att testa programmets 
konverteringsmöjligheter. Det jag vet om programmet är att det går att ändra utseende på 
detaljer, vilket är en stor fördel. Även om flera byggnader skapas samtidigt med samma 
inställningar går det att gå in och ändra utseendet på en av byggnaderna eller ändra alla 
byggnader så att de ser olika ut. En rolig funktion, som är bra ur visualiseringssynpunkt, är att 
kunna skapa animationer. Det finns en funktion som kan lägga till bilar och bussar ur 
programmets bibliotek. De här objekten kan sedan röra sig utifrån ett fördefinierat mönster.  
 
5.1.2 Fördelar  
 
En stor fördel med AutoCad är att det går att spara all data som dxf-filer, vilka är lättare än 
dwg-filer att importera till de flesta programvaror. En stor fördel med AutoCad är också att 
det är så kraftfullt.  
 
5.1.3 Nackdelar 
 
I standardutförande är det inte möjligt att koppla programmet direkt mot databasen. 
Programmet krävde också mycket förkunskaper, det var inte helt självklart hur de olika 
funktionerna fungerade. I AutoCad finns det några olika filformat att konvertera till, men de 
som var mest intressanta var dwg och dxf. En stor nackdel var att det inte gick att konvertera 
direkt till ESRI-format, eftersom det finns fler organisationer än Eskilstuna kommun som 
arbetar med liknande förutsättningar när det gäller programvaror.  
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5.2 CadClient 
 
5.2.1 Produktionsmiljö för 3D 
 
CadClient är inte en produktionsmiljö för tredimensionella objekt. 
 
5.2.2 Fördelar 
 
Möjligheten att koppla AutoCad direkt till ArcSDE-databasen är CadClients stora fördel. 
Nästa fördel är att det går att lagra objekten som ArcSDE-objekt eller med tredimensionella 
koordinater eller både ock. Jag tycker programmet är smidigt och lättanvänt. För att kunna 
importera och exportera krävs några inställningar, men det var inte svårt att förstå vad de 
innebar. Att det går att se attributen från geoobjektsklassen är mycket smart, men det är synd 
att jag inte fick ordning på attributhanteringen från AutoCad. När objekten exporteras från 
databasen till AutoCad finns det en smart funktion, det går att öppna de ursprungliga Cad-
objekten. Det är bra eftersom all information som lagts in om objekten från början då finns 
kvar. Alla inställningar som jag gjorde för att lyckas med import och export sparades i en fil. 
Den hämtas så fort liknande åtgärder skall göras igen, det gör att jag inte behöver komma ihåg 
alla inställningar från gång till gång. De tillfällen när jag hade svårt att importera objekten till 
databasen kom det upp felmeddelanden i en loggfil och jag tyckte att det, i de flesta fall, var 
lätt att förstå vad felen berodde på. Huset som kom från Topeye var inga problem att 
importera och det var ett mycket gott tecken, eftersom det var troligt att de data som kommer 
att användas i framtiden kommer att se ut ungefär som den byggnaden. 
 
5.2.3 Nackdelar 
 
Det är tråkigt att det inte går att exportera de objekt som är skapade i ESRI’s format, från 
databasen till AutoCad. Det tror jag inte beror helt och hållet på CadClient. Jag tror det beror 
mycket på hur objekten skapas i ArcScene. Objekten som var skapade i AutoCad kunde 
hanteras till en viss del. Byggnader där alla delar hade skapats på precis samma sätt delades 
upp och det var bara delar av objekten som följde med.  
 
5.3 FME 
 
5.3.1 Produktionsmiljö för 3D 
 
Ingen möjlighet att producera tredimensionella objekt. 
 
5.3.2 Fördelar 
 
FME har stor potential tycker jag. Det finns många funktioner, inställningar och stora 
möjligheter. Jag tyckte det var enkelt att förstå de flödesscheman som jag skapade. Jag fick en 
bra överblick över vad jag höll på med. Fördelarna med flödesschemat är att det går att flytta 
runt pilarna och ändra riktningar på flödet. När objekt automatiskt delas upp i olika lager går 
det att samla ihop objekt av samma typer i samma lager genom att ändra på flödet.  
 
Det är inga problem att importera direkt till ArcSDE-databasen. Även om jag inte gjorde alla 
tester direkt till den riktiga databasen var det möjligt att dra den slutsatsen, eftersom det 
fungerade att importera till en personlig geodatabas. FME har en bra attributhantering. 
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Programmet läser av all information som kommer med Cad-filen och det går också att skapa 
nya attribut vid konverteringen. Ett stort plus med programmet är att det klarar av att läsa och 
skriva till många olika format. Alla projekt som skapas kan sparas vilket gör att det går att ta 
fram projektet nästa gång samma sorts konverteringar skall göras. Det är möjligt att skapa nya 
geoobjektsklasser och nya attribut vid konverteringen. Det är bra att kunna göra allt i ett steg 
och inte behöva skapa objektsklassen i databasen först.  
 
5.3.3 Nackdelar 
 
Programmet kräver mycket kunskap och en del inställningar. Det finns många funktioner, 
men för att lära sig alla funktioner och metoder krävs det mycket kunskap om programmet. 
Det krävs också en del inställningar för att kunna skriva till databasen. Har de inställningarna 
gjorts en gång ligger de kvar till nästa gång, men om ett nytt projekt skapas måste alla 
inställningarna göras om igen. Flödesschemat som FME skapar tycker jag är lätt att förstå, 
men det kan kännas en aning rörigt. Jag använde mest en metod som kallas för geometryFilter 
och där delas varje ingående lager upp i alla olika geometrier såsom punkter, linjer, polygon, 
text etc. Att FME inte klarar av att konvertera tredimensionella objekt beroende på vilket sätt 
objektet är skapade är en nackdel. Jag tycker att felmeddelandena som FME levererar är svåra 
att förstå. De är detaljerade, men svårtolkade.  
 
5.4 ArcScene 
 
5.4.1 Produktionsmiljö för 3D 
 
Jag tycker om att skapa tredimensionella modeller i ArcScene. En stor anledning till det kan 
vara att det var det programmet jag hade mest förkunskaper i. Det är även det program som 
jag tycker är lättast att arbeta med. Det är smidigt att arbeta med då det går att ange att alla 
objekt skall utgå ifrån en speciell yta. Att det går att spara höjderna på byggnaderna i 
attributtabellen är mycket användbart. Eftersom programmet inte är skapat som ett ritverktyg 
för tredimensionella objekt från början, saknar programmet vissa funktioner som skulle ha 
gjort programmet till ett bra ritprogram. Jag tycker att ArcScene har vad som behövs för att 
vara ett bra verktyg för visualiseringar. Det går att lägga på ett ortofoto på höjdmodellen och 
med hjälp av det extra scriptet kan ”riktiga” fasader skapas utifrån bilder. Till 
ArcMap/ArcScene går det att skriva egna script om det saknas funktioner som kan kännas 
önskvärda. Det är ett stort plus eftersom det då finns möjligheter att forma programmet efter 
egna önskemål. 
 
5.4.2 Fördelar 
 
ArcScenes kompatibilitet med ArcSDE-databasen är en stor fördel. Det är inga problem att 
importera objekt direkt till databasen och i stort sett all information följer med. Den 
information som inte följer med är byggnader skapade med extrude-funktionen. Fördelen här 
är att höjdinformationen fortfarande ligger kvar och byggnaderna lätt kan byggas upp igen 
nästa gång geoobjektsklassen importeras i ett projekt. Att det är enkelt att exportera 
visualiseringar till VRML för att visa på Internet är en stor fördel vid spridning av 
tredimensionell information. 
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5.4.3 Nackdelar 
 
Saknar avancerade ritfunktioner för tre dimensioner. Programmet är inte anpassat för att rita 
detaljer. Det är krångligt att lägga till nya objekt. ArcScene är ArcMaps tilläggskomponent för 
tredimensionella visualiseringar vilket gör att alla redigeringar inte kan utföras direkt i 
ArcScene utan måste göras i ArcMap eller ArcCatalog för att sedan uppdateras i projektet i 
ArcScene. Det var svårt att lägga ihop alla ingående objekt och skapa relationer mellan dem. 
Det är opraktiskt om alla delarna i objekten är uppdelade, önskemålet är att varje hus skall 
vara sammanhängande.  
 
5.5 SketchUp 
 
5.5.1 Produktionsmiljö för 3D 
 
SketchUp är ett förvånansvärt lätt program att arbeta med. Jag tycker SketchUp är lätt och 
roligt att jobba med. Det är ett bra program att skapa tredimensionella modeller i. Det finns 
bra övningsexempel som jag gick igenom. Det jag inte lärde mig genom dem hittade jag i 
hjälpfunktionen. Det är inga svårigheter att använda en bild som fasad på byggnaderna och 
det finns olika alternativ för att anpassa bilden. Programmet är bra för att förbättra objekt som 
är skapade i andra miljöer. Eftersom det inte var så stora problem att öppna objekt skapade i 
AutoCad fungerade det bra att utveckla objekt för att sedan exporteras vidare.  
 
5.5.2 Fördelar 
 
De stora fördelarna med SketchUp är att det inte spelar någon roll hur de tredimensionella 
objekten är skapade i AutoCad, alla objekt går att öppna i SketchUp. Den andra stora fördelen 
är att det är enkelt att arbeta med. Det krävs inte mycket inställningar för att öppna eller 
konvertera objekt. Efter att objekten öppnats i SketchUp och sedan konverterats till Cad-
format igen var de mer stabila och kunde lätt öppnas i ArcMap och konverteras till ESRI-
format. Att det går att konvertera till VRML är bra eftersom det går att öppna dessa objekt 
som symboler i ArcScene. VRML är också bra eftersom en vanlig webbläsare med en 
tilläggskomponent kan användas för att visualisera objekten som är konverterade till VRML. I 
det stora hela tycker jag att SketchUp har stor potential. Det har alla möjligheter att bli ett bra 
verktyg i arbetet med tredimensionella modeller.  
  
5.5.3 Nackdelar 
 
Att det inte finns någon koppling mot databasen kan ses som en stor nackdel. Att jag inte 
hittade någon funktion som kunde konvertera till ESRI-format var en mycket stor nackdel. 
Jag tror att ESRI-miljön kommer att vara viktig oavsett vilken väg Eskilstuna kommun väljer 
att gå när de ska börja skapa stadsmodeller. Oavsett vilket format jag konverterade till följde 
inte bilderna på fasaderna med. Det var svårt att se till att objekten hamnade rätt i 
koordinatsystemet för att det skulle bli enklare att senare öppna objekten i ArcScene eller 
AutoCad. Det är viktigt att hålla koll på i vilken skala objekten har skapats.  
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5.6 PolyTrans 
 
5.6.1 Produktionsmiljö för 3D 
 
Som jag nämnt tidigare är PolyTrans inte ett ritverktyg utan mera ett konverteringsverktyg. 
Det finns vissa ritfunktioner där olika geometrier kan skapas såsom koner, sfärer och ytor. 
Programmet hanterar text på samma sätt som andra objekt. Programmet är utvecklat för att 
hantera tredimensionella objekt vilket gör att det finns många bra funktioner. Det är inga 
problem att lägga på egna bilder som ytor på objekt. Det finns då funktioner som anger att 
bilden skall följa ytan på objektet oavsett vilken form objektet har. Som produktionsmiljö för 
stadsmodeller tycker jag inte att PolyTrans är rätt program. Det finns vissa fördelar, men jag 
tror programmet är mer anpassat för att jobba med enstaka objekt, t.ex. figurer och objekt för 
animationer. 
 
5.6.2 Fördelar 
 
Som hjälpmedel är programmet bra. Det är ett avancerat program med många funktioner. Den 
stora fördelen är alla filformat programmet kan hantera. Det märks att programmet är skapat 
för att hantera tredimensionella objekt. Det är ganska lätt att göra snygga visualiseringar. Det 
finns stora möjligheter när det gäller skuggor och ljussättningar. Vid själva visualiseringen 
finns det många val och funktioner som kan användas, t.ex. om objektet skall stå på en yta 
och reflekteras i golvet eller någon vägg. Det är bra att alla objekt separeras till de olika 
lagren de var skapade i och att varje objekt hanteras var för sig vid redigeringar. Det finns 
många format att konvertera till. Bl.a. går det att konvertera till VRML vilket jag nämnt ovan, 
som är bra för att kunna göra visualiseringar via Internet.  
 
5.6.3 Nackdelar 
 
Det går inte att konvertera till ESRI-format, det är en stor nackdel. Jag tycker också att 
programmet känns tungarbetat, det var svårt att förstå hur de olika funktionerna fungerade. 
Att det inte finns någon koppling mot databasen är en stor nackdel också eftersom en sådan 
koppling skulle underlätta arbetet betydligt.  
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6 Förslag på vidare undersökningar 
 
Om det beslutas att AutoCad skall bli produktionsmiljö för tredimensionella objekt kommer 
det att krävas en del arbete för att lyckas med alla funktioner som är önskvärda vid 3D-
hantering. Jag har märkt att problemet är väldigt uppmärksammat just nu. Många vill 
integrera sina projekt i AutoCad med sina GIS-system. Det gör att många lösningar finns och 
kommer att finnas att tillgå. Jag kan inte säga att någon av dessa lösningar kommer att passa 
in just i Eskilstuna kommuns produktionsmiljö, men jag tror det finns mycket hjälp att hämta 
av de nya tillämpningarna som kommer t.ex. till Autodesk AutoCad. Nästa steg kan bli att 
utreda de standarder som börjar komma. Standarder som jag har nämnt är GML, XML och 
VRML vilka kan användas för att publicera projekt på Internet. Där jag tror GML/XML är det 
hetaste nu i.o.m. att en ny version av GML har släppts.  
 
7 Slutsats 
 
Jag har kommit fram till två möjliga vägar att gå vid produktion av stadsmodellen i Eskilstuna 
kommun. Det enklaste tror jag skulle vara att enbart hålla sig till ESRI-miljön, eftersom det är 
meningen att all data ska sparas i den befintliga ArcSDE-databasen. Det är troligt att det 
kommer att bli Topeye som kommer att leverera data till stadsmodellen och mina tester visar 
att det inte är några problem att hantera deras data i ESRI’s miljö. Det skulle antagligen 
krävas en del bearbetning av data, t.ex. att skapa relationer i objektet så hela objektet hänger 
ihop. Det är lätt att konvertera till shape-format eller geodatabas och sen går det att skapa 
attributtabeller som är länkade till objekten.  
 
Nästa möjliga metod är att skapa eller öppna modellerna i AutoCad och använda AutoCads 
inbyggda funktioner för att utveckla modellerna. Sen kan informationen importeras till 
databasen med hjälp av CadClient. Som hjälpmedel tror jag att SketchUp kan vara lämpligt. 
För att lyckas använda den metoden på ett tillfredsställande sätt krävs det fler utredningar av 
programmens möjligheter.  
 
Jag tror inte att PolyTrans kommer att bli aktuellt för Eskilstuna kommun. De funktioner och 
den hjälp som kan finnas i programmet, tror jag att det är möjligt att hämta någon annanstans 
t.ex. i SketchUp. När arbetet med att skapa tredimensionella modeller kommer igång tror jag 
att det finns en poäng i att blanda in så få olika programmiljöer som möjligt. Jag tycker inte 
att PolyTrans bidrar med så mycket hjälp att det är värt att blanda in.  
 
Det är lätt att konstatera att det här ämnet är aktuellare än någonsin just nu. Jag har stött på 
stort intresse var jag än har tagit upp frågan. Det märks också att det finns en del olika tankar 
runt problemet. Arbetet med att hitta någon slags standard är på god väg, men jag tror 
fortfarande det är en bit kvar innan det är helt självklart hur 3D ska hanteras. Fram till dess att 
problemet med lagringsmiljön är helt löst kommer många att lösa hanteringen av 
tredimensionella data på sitt eget sätt och ta problemet med konvertering till lagringsmiljön 
när det blir aktuellt. Något som är väldigt intressant inom ämnet är att titta på dataspelen som 
finns idag. Där ligger utvecklingen väldigt långt fram när det gäller att skapa tredimensionella 
stadsmodeller. 
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