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Abstract  

It has become more popular to create 3D models among local governments and companies 

today. Now it´s possible to visualize most objects in 3D, which can give an increased 

understanding. The local government in Lidköping wants to be able to use their LiDAR data to 

visualize buildings and to combine several data layers with 3D visualizations to create useful 

web map services. At the present, there is no software that are able create 3D models of LiDAR 

data at the Local government. The local government in Lidköping is interested in testing 

different options for modelling in 3D. Two software packages were chosen; ArcGIS Pro and 

QGIS. ArcGIS Pro is a GIS software that is highly acknowledged in the market. It´s licensed and 

can be considered expensive. QGIS is a software that is completely free to use and uses open 

source code, which makes it possible to create algorithms that can then be used in the 

program. In this view, there will be comparison between a software that is expensive and a 

software that is completely free. 

The method used to compare the two software consists of three stages. Stage 1 is a software 

comparison, where the software capabilities are set against each other in different scenarios. 

Stage 2 is an investigation of positional accuracy where the coordinates of the 3D model's 

building corners are compared with coordinates measured with Total Station as reference. 

RMSE is used to compare positional accuracy. Stage 3 is a visualization analysis that takes place 

through a questionnaire answered by people who are familiar with GIS and 3D.  

The result of all three stages, according to the method performed, shows that ArcGIS Pro is 

the better software. At stage 1, ArcGIS Pro won five out of eight scenarios against QGIS, 

though QGIS was more time efficient than ArcGIS Pro. At stage 2, ArcGIS Pro had a RMSE value 

for height of 1,617, which is lower than the 1,961 RMSE value that was on QGIS. At stage 3, 

ArcGIS Pro had over 90% of the reply rate for most of the questions, representing that ArcGIS 

Pro’s images were better to visualize the different scenarios. Some comparisons were not 

completely even though. QGIS had better time accuracy because it did not get as much errors 

which needed further investigations as in ArcGIS Pro. Although ArcGIS Pro’s processes for 

creating 3D models were faster. The positional accuracy comparison for the building’s height 

shows higher accuracy between ArcGIS Pro and the Total Station’s measurements. In QGIS the 

3D-modell had no roof model, which made it harder to get accurate height of the building. 



 
 

Sammanfattning 

Det har blivit mer populärt att skapa 3D-modeller bland kommuner och företag idag. Det går 

att visualisera de flesta föremål i 3D, vilket kan skapa större tydlighet och därmed ökad 

förståelse. Lidköpings kommun vill kunna använda sin LiDAR-data till att visualisera byggnader 

samt kunna kombinera flera datalager med 3D-visualiseringar för att kunna skapa användbara 

karttjänster. I dagsläget finns det ingen programvara som kan skapa 3D-modeller av LiDAR-

data i kommunen. Lidköpings kommun är intresserade av vilka alternativ för GIS-

programvaror som finns. De programvaror som valts ut för att skapa 3D-modeller i studien är 

ArcGIS Pro och QGIS. ArcGIS Pro är en erkänd GIS-programvara på marknaden. Den är 

licensierad och kostsam. QGIS däremot är en GIS-programvara som är gratis och uppbyggd på 

fri källkod, vilket gör det möjligt att själv skapa algoritmer som sedan kan användas i 

programmet. Studien är en jämförelse mellan en programvara som är kostsam och en som är 

gratis. 

Metoden som används för att jämföra de båda programvarorna består av tre steg. Steg 1 är 

en programvarujämförelse, där olika påståenden ställer programvarornas kapacitet mot 

varandra. Steg 2 är en kontroll av lägesosäkerhet där koordinaterna av 3D-modellernas 

byggnadshörn jämförs med koordinater inmätta med totalstation. RMSE används för att 

jämföra lägesosäkerheten. Steg 3 är en visualiseringsanalys som sker igenom ett 

frågeformulär, vilket går ut till personer som är bekanta med GIS och 3D. Frågeformuläret 

ställer bilder med 3D-modeller från båda programvarorna mot varandra. 

Resultatet av samtliga tre steg visar, enligt metoden som har utförts, att ArcGIS Pro är den 

bättre programvaran. I steg 1 hade ArcGIS Pro fördelar på fem av åtta påståenden jämfört 

med QGIS. QGIS hade dock mindre tidsåtgång än ArcGIS Pro. I steg 2 hade ArcGIS Pro RMSE 

för höjd värdet; 1,617, vilket var lägre än RMSE-värdet; 1,961 i QGIS. Enligt svaren från enkäten 

i steg 3 bedömde ca 90 % av de svarande att ArcGIS Pro var det bättre programmet i de flesta 

avseenden för de avsedda ändamålen. Vissa jämförelser blev inte helt jämna. QGIS hade minst 

tidsåtgång för att det inte blev lika mycket felkoder som behövde undersökas som i ArcGIS 

Pro, även om processen för skapandet av 3D-modeller gick snabbare i ArcGIS Pro. 

Lägesosäkerhetsjämförelsen på höjd i ArcGIS pro var närmare de inmätta punkterna, då 

takmodellen skapade större tydlighet. Det blev lättare att se var taket började. I QGIS fanns 

det ingen takmodell, vilket gjorde det svårare att få höjden exakt. 
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ASCII American Standard Code for Information Interchange 
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GDAL Geospatial Data Abstraction Library 

Geodesi Vetenskap om att bestämma punkters läge på jordytan. Från grekiska geo= 
jord daiein=dela 

GeoTIFF Georeferenced Tagged Image File Format 

GIS Geografiskt Informationssystem 

GNSS Global Navigation Satellite System 

LAS Laserskannad data i uppackad from 

LAZ Laserskannad data i komprimerad form 

LDA LaserData Image Format 

LiDAR Light Detection And Ranging 

LOD Level Of Detail 

LTR Long Term Release 

nDSM normalized Digitial Surface Model 

Plugin Ett insticksprogram, som installeras in i ett annat program 

RMSE Root Mean Square Error 

VRT Virtual Raster 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Att skapa 3D-modeller är något som blir allt mer populärt bland kommuner och företag idag. 

Genom att visualisera objekt i 3D kan kunder, kollegor, politiker samt kommunmedborgare 

lättare få en större förståelse för vad ett projekt kan innefatta. Det kan även ge en tydligare 

bild inom planering. Till exempel att visualisera ett nytt bostadshus eller köpcentrum i 3D 

bland redan befintlig terräng kan ge en tydligare bild av hur det kommer att se ut när projektet 

är klart, jämfört med en 2D-illustration. För att det ska gå att visualisera ett nytt 

byggnadsprojekt behöver det finnas 3D-modeller över de befintliga områden som är aktuella. 

3D-modeller kan även hjälpa personer som vill bygga ett hus eller göra en tillbyggnad på huset 

inom ett planlagt område. Om ett datalager med planmosaik visualiseras tillsammans med ett 

datalager för en 3D-modell kan det ge en tydlig bild om vilka möjligheter det finns för att bygga 

ett hus eller göra ett tillbygge. 

De programvaror som valts att jämföras är ESRI ArcGIS Pro och QGIS. Valet av programvaror 

beror på att ESRI ArcGIS Pro är en stor GIS-programvara som är erkänd över hela världen. Det 

har många inbyggda funktioner och är ett program som är utvecklat för att klara av det mesta 

inom GIS-världen. QGIS är inte lika känt som ESRI ArcGIS Pro, men det är den ledande Open 

Source GIS-programvaran. QGIS växer ständigt och möjligheterna i programmet ökar allt 

eftersom nya algoritmer och plugins skapas (GISGeography, 2018). 

Det finns fler programvaror att använda sig av vid skapande av 3D-modeller, till exempel 

Trimble SketchUp och ESRI CityEngine. 

Trimble SketchUp – En ritprogramvara som det går att designa 3D-modeller i. Både för 

byggnader, vegetation, interiör och exteriör (Trimble, 2019). 

ESRI CityEngine – En programvara som skapar hela städer och områden direkt, istället för att 

modellera en byggnad i taget (ESRI, u.å). 

Anledningen till att de programmen inte valts är för att de är mer inriktade på ritning och 3D 

primärt. ArcGIS Pro och QGIS har ett bredare användningsområde som GIS-programvaror. 
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att skapa 3D-modeller över en byggnad i centrala Lidköping. 3D-

modellerna ska skapas i två olika program. Ett som är licensierat och ett som är fritt att 

använda. Programmen som ska användas är ArcGIS Pro (licensierat) och QGIS (Open source). 

Anledningen till att detta arbete ska utföras är också att Lidköpings kommun har laserskannad 

data som täcker hela kommunområdet och vill kunna använda sig av detta genom 3D-

visualiseringstektnik. I dagsläget finns det begränsade programvaror för skapande av 3D-

modeller. Arbete med 3D-projekt är i nuläget inte prioriterat i kommunal regi i Lidköping. 

Samhällsbyggnadsavdelningen på Lidköpings kommun vill dock kunna få användning av sitt 

laserskannade data, genom visualiseringar för hur kommunen ser ut i dagsläget. Kommunen 

vill även kombinera 3D-modeller med planmosaiker samt fastighetsgränser för att kunna se 

var tillbyggnationer kan eller inte kan ske. 

1.3 Mål 

Målet med studien är att skapa och jämföra 3D-modeller i ArcGIS Pro och i QGIS. Genom att 

jämföra programvarorna, undersöka lägesosäkerhet och jämföra visualiseringsmöjligheter 

kan studien visa vilken programvara som är bäst lämpad för kommuner och företag vid 

skapande av 3D-modeller. 

Blir resultaten liknande mellan de båda programvarorna kan fler små kommuner och företag, 

som inte har ekonomi till kostsamma licensierade programvaror, få möjlighet att skapa 3D-

modeller för olika projekt. Det kan även ge möjlighet för skolor och universitet att kunna 

arbeta och undervisa i Open source-program. Blir fler personer utbildade med Open source-

programvaror kan även större företag och kommuner använda sig av dessa programvaror, 

vilket minskar deras licenskostnader. 

1.4 Frågeställningar 

Vilka resultatskillnader kan ges vid skapandet av 3D-modeller mellan programvarorna ArcGIS 

Pro och QGIS? 

Vilket av programmen kan ge minst lägesosäkerhet för 3D-modellen? 

Vilket av programmen är mest tidseffektivt? 

Vilket av programmen är bäst i helhet för skapande av 3D-modeller? 



3 
 

1.5 Avgränsningsområde 

Avgränsningsområdet för studien är Lidköpings stadshus. Byggnaden har två innergårdar samt 

ett lägre tak mellan innergårdarna. Avgränsningsområdet redovisas i figur 1. 

 

Figur 1. Avgränsningsområde runt stadshuset i Lidköping. 
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2. Teori 

I den här delen kommer all teori som ligger till grund för studien att förklaras. Vilka plugin och 

verktyg som använts i respektive programvara kommer också att förklaras. 

2.1 ArcGIS Pro 

ArcGIS Pro är en programvara skapad av ESRI. I ArcGIS Pro går det att skapa, bearbeta och 

göra analyser på data, skapa kartor och sedan dela innehållet (ESRI, 2019a). 

2.1.1 Plugin 

2.1.1.1 Local Government 3D Basemaps 

Local Government 3D Basemaps är ett ArcGIS Pro projekt som används för att skapa 3D-

modeller i olika Level of detail (LOD). Det går att skapa enkla figurer för byggnader (LOD1), 

byggnader med takmodeller (LOD2) samt träd och mer detaljerade byggnader med takdetaljer 

för fönster, balkonger, samt realistisk textur (LOD3) (ESRI, 2019b). 

2.1.2 Funktioner 

2.1.2.1 Create LAS dataset 

Skapar ett LAS-dataset, vilket är en fil som refererar till laserdata. Create LAS dataset hämtar 

LAS-filers spatiala koordinatläge och kan måla upp flera LAS-filer intill varandra i en kart-vy 

(ESRI, 2018a). 

2.1.2.2 Extract LAS 

Extract LAS är ett verktyg som kan filtrera, klippa, och omprojicera en samling av laserdata 

som är refererat av ett LAS-dataset (ESRI, 2018b). 

2.1.2.3 Project 

Verktyget Project omprojicerar ett datalagers spatiala koordinatsystemsystem, om det finns 

ett känt koordinatsystem i datalagret. Om inte det står skrivet vilket koordinatsystem LAS-filen 

har, går det att bestämma ett koordinatsystem med verktyget Define Projection, men då 

måste användaren få tag på information om vilket koordinatsystem datalagret har på egen 

hand innan (ESRI, 2018b). 
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2.1.2.4 LAS Dataset To Raster 

Verktyget LAS Dataset To Raster renderar laserdata från ett LAS dataset till en rastermosaik, 

där laserdatapunkternas information samlas i ett mosaiklager som är två dimensioner (X, Y) 

istället för tre (X, Y, Z). Genom verktyget bestäms vilken upplösning rastermosaiken får. Desto 

högre upplösning på rastermosaiken, desto högre noggrannhet får varje cell jämfört med 

ursprungspunkterna (ESRI, 2018c). 

2.1.2.5 Segment buildings using elevation 

Segment buildings using elevation är ett verktyg som delar upp byggnadspolygoner i segment, 

vilka är beroende på om det finns olika höjdskillnader inom en byggnadspolygon. 

Byggnadspolygoner delas upp till flera olika polygoner som får egna höjdattribut (ESRI, 2018e). 

2.1.2.6 Create buildings 

Create buildings är ett verktyg inom Local Goverment 3D Basemaps som skapar LOD2-

byggnader utifrån byggnadspolygoner och elevationsytor (DTM, DSM, nDSM). Verktyget 

hämtar information från elevationsytorna till de byggnadspolygonerna som blir utdata från 

verktyget. Informationen är byggnadshöjd, takform, och vilken riktning taket kan ha. I 

utdatabyggnadspolygonerna visas byggnadshöjden i 3D och även takformer på de flesta taken 

(ESRI, 2018f). 

2.1.2.7 Review Building Roof Form 

Review Building Roof Form är ett verktyg som jämför byggnadspolygoners höjdvärden med 

DSM och visar i en ny kart-vy hur samtliga byggnadspolygoner har klassificerats efter hur bra 

de stämmer överens med DSM (ESRI, 2018g). 

2.1.2.8 Modify Roof Form 

De byggnadspolygoner som inte överensstämde väl med DSM kan modifieras genom 

verktyget Modify Roof Form. Först genom att manuellt klippa ut nya delar i de befintliga 

byggnadspolygonerna som inte blivit segmenterade rätt från början. Därefter går det att ändra 

takhöjd och takform för de utklippta segmenten (ESRI, 2018g) 

2.1.2.9 Fuse Roof Form Segements 

Fuse Roof Form Segements är ett verktyg som slår samman segmenterade och klippta ytor 

inom byggnadspolygoner till den ursprungliga polygonformen. Det innebär att när byggnaden 
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blir markerad, blir hela byggnaden markerad istället för endast det segmentet som markerats 

(ESRI, 2018h). 

2.2 QGIS 

QGIS är en GIS-programvara som är gratis för användaren och använder sig av öppen källkod 

(FOSS- Free and Open Sourse Software) (QGIS, u.å).   

2.2.1 Plugin 

2.2.1.1 FUSION 

FUSION är en programvara med algoritmer för bearbetning av laserdata (McGaughey, 2018). 

QGIS kan hämta algoritmer för funktioner i programmet från FUSION. Det kan göras genom 

att koppla FUSION-mappen till verktygslådan i QGIS. 

2.2.2 Funktioner 

2.2.2.1 MergeData 

MergeData är ett verktyg sätter ihop flera laser-punktmolnsfiler till en sammansatt fil. 

Algoritmen skriver enbart in data i LaserData image format (LDA). Inga andra punktattribut 

förs över från originalfilerna, vilket kan leda till att information om punkterna försvinner 

(McGaughey, 2018).  

2.2.2.2 Clipdata 

ClipData är en algoritm som klipper ut en del av laserdatafilen utifrån ett bestämt mått. Det 

kan vara en polygon i samma referenssystem som avgör klippytan. Algoritmen används oftast 

för att klippa ut ett litet område av ett stort punktmoln för att lättare kunna bearbeta data 

(McGaughey, 2018). 

2.2.2.3 DTM2ASCII 

Algoritmen DTM2ASCII konverterar dataraster som är i DTM-format till ASCII-format. Filer i 

ASCII-format kan importeras i flera GIS-programvaror (McGaughey, 2018). 

2.2.2.4 GridSurfaceCreate 

GridSurfaceCreate är en algoritm som skapar en terrängmodell (DTM) av punktmolnsdata. 

Utdatafilen får DTM-format. Markmodellen innehåller celler med höjdvärden från 

punktmolnets punkter inom cellytan (McGaughey, 2018). 
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2.2.2.5 Canopymodel 

Canopymodel är en algoritm som skapar en markmodell (DSM) av punktmolnsdata.  

Utdatafilen får DTM-format. Grundinställningen för Canopymodel är att hämta det högsta 

höjdvärdet från punktmolnet inom varje cell som skapas (McGaughey, 2018). 

2.2.2.6 Raster Calculator 

Raster Calculator är ett verktyg som låter användaren göra beräkningar på pixelvärden mellan 

rasterfiler. Resultaten från beräkningarna skapar ett nytt rasterlager i ett Geospatial Data 

Abstraction Library-format (GDAL) (QGIS User Guide 2.8a, u.å). 

2.2.2.7 Zonal Statisctis 

Zonal Statistics är ett verktyg i QGIS där användaren kan få information från ett raster som 

ligger inom ett specifikt område. Området kan vara i raster- eller vektor-format. Det kan vara 

information om höjder, lutningar eller temperaturer, vilket kan fås i max-, min- eller 

medelvärde (Romirancken, u.å). 

2.2.2.8 Build Virital Raster 

Build Virital Raster är ett verktyg som skapar ett virtuellt raster från GDAL-supportade 

rasterformat. Utdata blir en VRT-fil som går att öppna och använda i QGIS (QGIS User Guide 

2.8b, u.å).  

2.2.2.9 QGIS2threes 

QGIS2threes är ett plugin till QGIS som visualiserar DTM och vektordata genom en 3D-vy i en 

webbläsare. Det går även att publicera filer, samt spara dem i glTF-format eller 3DCG för att 

skriva ut modellen med en 3D-skrivare (QGIS Plugins, u.å). 

2.3 Satellitsystem 

För att ett objekt skall kunna koordinatsättas behöver det infalla i någon typ av 

koordinatsystem. Koordinater går att få genom antingen lokala- eller globala system. Globala 

koordinatsystem får sina koordinater från Satelliter. Det är GNSS-teknologi (Global Navigation 

Satellite System) (Norin, 2007). 
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2.4 Laserdata  

LAS-data är en produkt som härstammar från LiDAR (Light Detection And Ranging). Det är en 

aktiv fjärranalysteknik. Det är ljuspulser som skickas från en sensor placerad exempelvis i ett 

flygplan eller i en drönare. Informationen som kommer från laserpulser används för att 

beräkna längder till objekt på marken. Tidsskillnaden från när pulsen skjuts ut och när den 

kommer tillbaka till sensorn används för att beräkna sträckan till en punkt, då ljusets hastighet 

är känd (Harrie, 2013). 

En laserpuls kan skicka tillbaka flera returer från objekt som den träffar. Till exempel kan 

pulsen först träffa en gren på ett träd, då returnerar den en puls, men den går vidare till nästa 

gren, och returnerar en till och fortsätter så ända till den träffar marken eller en annan 

hårdgjord yta. Samtliga punkter som blir träffade av lasersignaler lagras som ett punktmoln. 

Instrumentet har en GNSS-sändare, vilket kan ge samtliga punkter i lasermolnet koordinater, 

där längden och vinkeln från instrumentet samt instrumentets koordinater kan ange en exakt 

position för punkterna på marken (NOAA, 2012). En förklaring hur luftburen laserskanning kan 

ske redovisas i figur 2. Originalbilden från Skogsstyrelsen redovisas i bilaga 2.  

 

Figur 2. Visar hur luftburen laserskanning från flygplan kan ske. 

Bildkälla: (Skogsstyrelsen, 2019). 
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2.4.1 Punkttäthet  

Punkttäthet avser antal punkter per kvadratmeter. Data som har hög punkttäthet är mer 

verklighetstrogen än data som har låg punkttäthet. Det är antingen den sista punkten eller 

den enda punkten som träffar ett objekt som räknas. Det vill säga en punkt som inte går vidare, 

utan är slutsignalen. Hur hög punktätheten är berörs av punktfrekvensen av lasern. Det vill 

säga: hur brett område som skannas samt flygplanets hastighet (Harrie, 2013). 

2.4.2 Lägesosäkerhet  

Lägesosäkerhet är den osäkerhet vid positionsangivelser som inmätt data har (Svensk 

geoprocess, 2018a). Det innebär datas tillförlitlighet. Lägesosäkerhet vid flygburen 

laserskanning är homogen, då det är ungefär lika långt till samtliga objekt som mäts in. 

Anledningen till att det är ungefär lika långt till samtliga objekt som mäts in är att flygplanet 

håller en höjd högt upp i luften. Där spelar inte mark- och byggnadshöjder så stor roll. Om 

flygplanet som har laserskanningsinstrumentet är 4000 meter upp i luften och en byggnad är 

10 meter hög och markhöjden är 50 meter över havet, mäter laserstrålarna 3940 meter till 

byggnadens tak och 3950 meter till marken. Procentuellt blir det en väldigt liten skillnad 

(Lithén & Persson, 2016). 

2.5 Root Mean Square Error 

Root Mean Square Error (RMSE) är kvadratiskt medelvärde. Det är ett mått på spridning av de 

avvikelser som uppstår när en jämförelse utförs mot ett givet värde (Holmes, 2000). Formel 

för RMSE ges i formel 1. 

𝑅𝑀𝑆𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = √
 ∑ (ÿ𝑖−𝑦𝑖)^2𝑛

𝑖=1

𝑛
  

Formel 1. Visar formeln för RMSE, där y är skillnaden hos koordinaterna.   

2.6 Level Of Detail 

Level of detail (LOD), beskriver detaljnivån för en byggnad. 

LOD0: Byggnaden är en tvådimensionell yta, med längd och bredd. 

LOD1: Byggnaden är en tredimensionell yta, formad som en låda med längd, bredd och höjd. 

LOD2: Byggnaden är en tredimensionell yta, utformad med en förenklad takmodell samt en 

förenklad fasadpresentation. Byggnadstillbehör och exteriör redovisas inte. 
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LOD3: Byggnaden är en tredimensionell yta, utformad med detaljerad takmodell samt 

detaljerad fasadmodell. Byggnadens exteriör redovisas detaljerat. 

LOD4: Byggnaden är en tredimensionell yta, utformad med detaljerad takmodell samt 

detaljerad fasadmodell. Byggnadens exteriör redovisas detaljerat. Även byggnadens interiör 

redovisas. (Svensk geoprocess, 2018b). 

Visualisering av olika LOD redovisas i figur 2. 

 

Figur 2. Visualisering av olika LOD, från LOD0 åt vänster till LOD4 åt höger. 

2.7 Extrahering av data från LAS format. 

LAS-data består av ett punktmoln, där varje punkt har en egen X, Y och Z -koordinat. Det går 

att klassificera LAS-data till en markmodell ((DTM) Digital Terrain Model), det vill säga den 

sista returen som skickas från varje laserpuls. Det går också att klassificera en modell som även 

tar med markpunkter samt punkter ovanför marken, till exempel byggnader, buskar och skog. 

Det blir en terrängmodell ((DSM) Digital Surface Modell) (Awrangjeb & Fraser, 2014). Genom 

att subtrahera DSM med DTM ges en normaliserad DSM (nDSM) (Waser, 2008). 
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3. Metod 

I studien ska metoder i olika programvaror testas för att se hur skapandet av 3D-modeller 

fungerar. Två programvaror kommer att testas i tre olika steg. Programvarorna är ArcGIS Pro 

och QGIS. I första steget kommer programvarornas kapacitet att jämföras och hur 

tidseffektiva de är. I andra steget kommer lägesosäkerhet att testas. I det tredje och sista 

steget kommer den visuella delen av 3D-modellerna från de båda programvarorna att 

jämföras. 

3.1 Material 

Material som använts i studien redovisas i tabell 1. 

Tabell 1. Materialet som använts i studien. 

LAZ-data Från COWI AB 

Byggnadspolygoner Urklipp från Lidköpings primärkarta 

Avgränsningsområde Urklipp från Lidköpings primärkarta 

 

3.2 Datainsamling 

Lidköpings kommun har köpt in laserskannad-data från ett företag vid namn COWI AB. LAS-

datat täcker hela kommunen och har en punkttäthet på 17 punkter per kvadratmeter. 

Samtliga punkter har koordinater i SWEREF 99 TM. 

Byggnadspolygonen för Lidköpings stadshus är hämtad från Lidköpings primärkarta. Ytan är 

koordinatsatt i SWEREF 99 13 30. 

En avgränsningsyta är hämtad från Lidköpings primärkarta och avgränsar ett område runt om 

Stadshuset. Den är koordinatsatt i SWEREF 99 13 30.  

3.3 Databearbetning och programvaror  

I den här delen redovisas förarbetet av de data som använts i studien samt de programvaror 

som använts. 

3.3.1 Skapa homogen indata 

LAS-data är koordinatsatt i SWEREF99 TM. För att all data ska bli homogen (vara i samma 

koordinatsystem) transformeras både byggnadspolygoner samt ytan för 

avgränsningsområdet från SWEREF99 13 30 till SWEREF99 TM i verktyget Project i ArcGIS Pro.  
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Laserdata var till en början i ett komprimerat format, LAZ. Gratisprogrammet Laszip användes 

för att extrahera LAZ-filerna till LAS-format. 

3.3.2 Programvaror 

De huvudsakliga programvarorna som använts är ArcGIS Pro och QGIS. En lista av alla 

programvaror som använts i studien redovisas i tabell 2. 

Tabell 2.  Redovisar vilka programvaror som använts i studien. 

Programvara Användbarhet 

ESRI ArcGIS Pro Huvudsaklig GIS-programvara 

QGIS Huvudsaklig GIS-programvara 

LASZip Extraherar LAZ-data till LAS-data 

FUSION Plugin till QGIS, samt fler algoritmer 

Microsoft Excel Använts för att beräkna RMSE 

Microsoft Word Används för att skriva rapport 

 

3.4 Arbetsprocess för att skapa 3D-modeller  

Arbetsprocesser för att skapa 3D-modeller i ArcGIS Pro samt QGIS. 

3.4.1 ArcGIS Pro 

Arbetsprocesser för att skapa 3D-modeller i ArcGIS Pro. 

3.4.1.1 Klippa ut avgränsningsområde  

Verktyget Create LAS dataset används för att slå ihop LAS-filer. Därefter används verktyget 

Extract LAS för att klippa ut en bit av ett LAS-dataset utefter avgränsningsområdets gränser. 

3.4.1.2 Extrahera byggnader  

Genom verktyget Extract LAS går det att klassificera både en digital höjdmodell (DSM) och en 

digital markmodell (DTM) och även att klassificera en nDSM genom att verktyget subtraherar 

DSM med DTM. För att kunna använda DTM som underlag för byggnadspolygoner skapas först 

en modifierad DTM, där byggnadspolygoner skapar avtryck och jämnar ut byggnadsytor i 

DTM. Det modifierade DTM kan sedan användas som ett marklager i ArcGIS Pro. 
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 För att takhöjderna skall överensstämma med verkligheten behöver byggnadsytorna delas 

upp utifrån olika takhöjder. Verktyget Segment Buildings using elevation delar upp 

byggnadsytorna i fler ytor utefter de höjdskillnader från DSM som finns inom byggnadsytorna. 

Därefter används de segmenterade byggnadsytorna tillsammans med DSM, DTM och nDSM 

för att skapa 3D-byggnader i verktyget Create Buildings. Där går det att ställa in takformer, 

som även går att kontrollera vid ett senare tillfälle.  

När byggnaderna är skapade kan verktyget Review Building Roof Form användas för att 

undersöka hur väl byggnadshöjderna stämmer överens med höjderna från DSM. Därefter kan 

takformer editeras med verktyget Modify Roof Form. Där kan byggnadernas attribut för höjd 

och form ändras. Det går även att dela upp byggnaderna i sektioner genom verktyget Split. 

När samtliga byggnader är tillrättafixade med korrekta höjdvärden används verktyget Fuse 

Roof Form Segments för att göra segmenten av byggnadspolygonera till en hel polygon igen. 

3.4.2 QGIS 

För att hantera LAS-data läggs ett plugin till i QGIS, FUSION. Det är ett gratisprogram som går 

att ladda ned.  Det läggs till i verktygslådan Processing tools under Tools for LiDAR data i QGIS.  

3.4.2.1 Skapa Digital Terrain Model  

Verktyget Grid Surface Create används för att skapa en DTM av höjdvärden från markpunkter 

i LAS-filen. Utdata får DTM-format, vilket QGIS inte kan öppna. Därför används en FUSION-

algoritm; DTM2ASCII genom kommandotolken, där en konvertering av formatet sker. Utdata 

blir en ASCII-fil som går att öppna i QGIS. 

3.4.2.2 Skapa Digital Surface Model 

För att skapa en DSM används verktyget Canopy Model som är ett verktyg ur Processing 

Toolbox. Canopy Model skapar en DSM genom att hämta de sista returerna från LAS-data. I 

verktyget går det att skriva in ”/ASCII” under utdataformat för att utdata ska få ett ASCII-

format. 

3.4.2.3 Skapa 3D-byggnader 

I verktyget Builid virtual raster kan både DSM och DTM byta filformat från ASCII till VRT (Virtual 

Raster). Utdata från verktyget blir ett virtuellt raster som DSM och ett virtuellt raster som 

DTM. 
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Därefter används de virtuella rastren i verktyget Raster Calculator där DSM subtraheras med 

DTM, vilket skapar en nDSM. Utdataformatet på nDSM är GeoTIFF.  

För att tilldela byggnadspolygoner ett höjdvärde används polygonerna tillsammans med 

nDSM i verktyget Zonal Statistics. I verktyget hämtas höjdvärden från nDSM för 

byggnadspolygoner och lagrar respektive höjd som ett nytt attribut. 

Genom att använda plugin QGIS2threes.js går det att skapa en visualisering av 3D-modellen. I 

QGIS2threes.js används byggnadspolygoner som ytor och DTM som marklager. 

Byggnadshöjder hämtas från det attribut som skapats från verktyget Zonal Statistics. 

3.5 Jämförelse i tre steg 

3.5 Steg 1 Jämförelse av programvaror 

 Programvarorna som använts är ArcGIS Pro och QGIS. ArcGIS Pro hade versionen 2.2.0 men 

uppgraderades sedan till 2.3.0 för att bättre kunna arbeta med plugin vid namn Local 

Goverment 3D Basemaps. QGIS hade först version 3.6.0, men det var inte kompatibelt med 

plugin FUSION. Då byttes versionen först till 2.12.3, vilket är en tidigare version av QGIS. I 

version 2.12.3 fanns några av FUSION’s verktyg. Därefter installerades QGIS version 2.18.28 

för full kompatibilitet med FUSION.  

Genom att ställa påståenden för skapande av 3D-modeller kan fördelar och nackdelar för båda 

programvarorna redovisas. De påståenden som kommer att ställa programvarorna mot 

varandra redovisas i tabell 3. Påståendena skapas under arbetets gång utifrån de skillnader i 

programvarorna som upptäcks. 
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Tabell 3. Vilka påståenden som kommer ställa programvarorna mot varandra. 

Programvara 

Version 

Licensierat 

Kan bearbeta rå LAZ data 

Finns plugin för bearbetning av LAS-data 

Kan hantera DTM/DSM/nDSM 

Export av 3D-modeller 

Kan skapa lod 2 byggnader från LAS-data 

Går att drapera byggnadsytor  

Fri källkod 

Support 

Kombinera 3D-modeller med andra 

datalager 

Kan användas på olika operativsystem 

 

3.5.1 Tidsåtgång 

Tidsåtgången kommer att uppskattas från att rå LAZ-data börjar bearbetas till att en färdig 3D-

modell kan visualiseras från respektive program. Förkunskaperna är liknande för båda 

programvarorna. All tid som används för att leta information efter att LAZ-datafilen är 

påbörjad kommer att räknas in som använd tid. 

3.6 Steg 2 Kontrollera lägesosäkerhet  

För att kontrollera lägesosäkerhet för modellerna, som är uppbyggda från LAS-data i 

respektive programvara, kommer punkter att mätas in geodetiskt. Punkterna kommer mätas 

in med totalstation. För att de inmätta punkterna ska vara möjliga att kontrollera med 3D-

modellen kommer byggnadens yttre hörn att mätas in. Både längst ner mot marken samt 

högst upp under taknockarna. Mätningen kommer att ske i 3 plan (X, Y, Z). Samtliga inmätta 

värden kommer att jämföras med 3D-modellernas värden. Genom att jämföra koordinaterna 

för de geodetiskt inmätta punkterna med punkterna hämtade från 3D-modellerna kommer en 

RMSE-analys att utföras i Microsoft Excel. Ju lägre värde RMSE visar, desto större likheter 

mellan mätvärdena. Desto högre RMSE-värde, desto större skillnader mellan mätvärdena. 
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Koordinater kommer att mätas in för samtliga av byggnadens yttre hörn. En skiss av vilka 

punkter som kommer att mätas in på byggnaden redovisas i figur 3. 

 

Figur 3. Redovisar vilka hörnnummer på 3D-modellen som ska bli jämförda. 

3.7 Steg 3 Visualisering 

Visualisering kan ske genom kommunikation med hjälp av bilder. En visualiseringsjämförelse 

är en kvalitativ typ av jämförelse. En part vägs mot en annan. Genom att skapa ett 

frågeformulär där olika scenarier ifrågasätts med en bild från varje programvara, kan det ge 

information om vilken programvara som visualiserar på det tydligaste sättet. Det blir en 

statistisk analys, som visar procentuell skillnad av resultatet från varje fråga.  Resultatet visar 

vilken programvara som visualiserar bättre än den andra. I frågeformuläret kommer det inte 

att framgå vilket program som har gjort respektive modell. Frågorna redovisas kort i 

punktform nedan och fullständigt i bilaga 1. 
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3.7.1 Frågor 

1. Vilken bild tycker du visualiserar en byggnad på bästa sätt? 

2. Vilken av byggnaderna skulle du enklast känna igen om du jämför med hur den ser 

ut i verkligheten? 

3. På vilken av bilderna anser du att 3D-modellerna har högst kvalitet? 

4. Anser du att det är värt att köpa ett en kostsam licensierad GIS-programvara för 

att ha möjlighet att skapa takformer på 3D-modeller? 

5. Finns det något du anser borde finnas med i en 3D-modell som du inte har sett på 

de tidigare bilderna? Skriv i så fall vad det är under fliken ”Övrigt:”. 

3.7.2 Anledning till frågor  

Anledningarna till respektive fråga redovisas i punktform nedan. 

1. Undersöker vilka detaljer som kan vara viktiga för att visualisera ett hus i 3D. 

2. Undersöker vilka parametrar som är viktiga för att jämföra 3D-modell med 

verkligheten. 

3. Undersöker hur personer generellt ser på kvalitet. Frågan kan anses vara något 

diffus, men den kan ge en bild av vad respondenterna har för kvalitetssyn. 

4. Undersöker hur viktigt det är med att ha takmodeller för visualisering. 

5. Undersöker om det finns detaljer som kan anses vara viktiga i en 3D-modell, som 

de nuvarande 3D-modellerna saknar. 

3.7.3 Målgrupp för frågeformulär 

Frågeformulärets målgrupp kommer att vara personer som är bekanta med uttrycket 3D-

modell. Formuläret kommer att skickas ut till tre avdelningar under 

samhällsbyggnadsförvaltningen på Lidköpings kommun. Avdelningarna är ”Mark och 

exploatering”, ”Plan och trafik” samt ”Byggnation”. 
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4. Resultat 

Resultatet redovisas i tre olika steg. Jämförelse av programvaror, kontroll av lägesosäkerhet 

samt visualisering.  

4.1 Steg 1 Jämförelse av programvaror 

Resultatet visar att ArcGIS Pro uppfyller fler av de påståenden som uppgetts, jämfört med 

QGIS. QGIS kan dock användas på olika operativsystem samt har fri källkod. En tabell av 

resultatet redovisas i tabell 4. 

Tabell 4. Svaren på påståendena för programvarujämförelsen. 

Programvara ArcGIS Pro QGIS  

Version 2.3.0 2.18.28 

Licensierat Ja Nej 

Kan bearbeta rå LAZ data Ja, med viss licens (ETL tool)  Nej 

Finns plugin för bearbetning 

av LAS-data 

Ja Ja 

Kan hantera 

DTM/DSM/nDSM 

Ja Nej, men kan bearbeta det i 

ASCII-format 

Export av 3D-modeller Ja, kan laddas upp till ArcGis 

Online, och ha flera lager 

runt om 

Ja, kan Visualiseras genom 

QGIS2three.js 

Kan skapa lod 2 byggnader 

av LAS-data 

Ja Nej 

Går att drapera 

byggnadsytor  

Ja Nej 

Fri källkod Nej Ja 

Teknisk support Ja, vid viss licens Nej 

Kombinera 3D-modeller 

med andra datalager 

Ja Ja 

Kan användas på olika 

operativsystem 

Nej, endast Microsoft 

Windows 

Ja, Microsoft Windows, 

Android, Mac OSX, Unix och 

Linux 
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4.1.1 Tidsåtgång  

Resultatet för tidsåtgången visar att det gick snabbare att skapa 3D-modeller i QGIS. 

Tidsåtgång för varje steg redovisas i tabell 5. 

Tabell 5. Tidsåtgången för de olika momenten. 

Tidsåtgångsområde Tidsåtgång ArcGIS Pro 

(timme) 

Tidsåtgång QGIS (timme) 

Förberedande av data 2 2 

Hämta ytterligare 

information 

20 3 

Skapande av elevationsytor 0,5 2,5 

Supporttid 3 0 

Skapande av 3D-byggnader 2 1 

Total beräknad tid för varje 27,5 8,5 

 

4.2 Steg 2 Kontrollera lägesosäkerhet 

4.2.1 Inmätta koordinater för samtliga hushörn 

Resultatet visar att de nordliga- och östliga koordinaterna från båda programvarorna är tagna 

direkt från byggnadspolygonens koordinater. Höjdkoordinater från 3D-modellen skapad i 

QGIS ligger närmare de geodetiskt inmätta koordinaterna för bottennivån, än koordinaterna 

från 3D-modellen skapad i ArcGIS Pro. Höjdkoordinaterna från 3D-modellen skapad i ArcGIS 

Pro ligger närmare de geodetiskt mätta koordinaterna för taknivån, än koordinaterna från 3D-

modellen skapad i QGIS. Koordinatförteckning för inmätta koordinater redovisas i tabell 6. 

Koordinater hämtade från ArcGIS Pro och QGIS redovisas i tabell 7 och 8. 
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Tabell 6. Koordinatredovisning för de geodetiskt inmätta punkterna. 

  Inmätt med totalstation 

Pnr N E H 

1 648 6100,152 392 961,694 47,876 

2 648 6100,152 392 961,694 56,607 

3 648 6053,030 392 936,130 47,876 

3 648 6053,030 392 936,130 56,067 

5 648 6024,694 392 987,883 47,844 

6 648 6024,694 392 987,883 56,334 

7 648 6071,781 393 013,944 77,915 

8 648 6071,781 393 013,944 56,586 
 

Tabell 7. Koordinatredovisning för punkterna i ArcGIS Pro. 

  ArcGIS Pro 

Pnr N E H 

1 648 6100,05 392 961,76 48,08 

2 648 6100,05 392 961,76 58,34 

3 648 6052,93 392 936,93 48,07 

3 648 6052,93 392 936,93 59,33 

5 648 6024,64 392 988,43 48,06 

6 648 6024,64 392 988,43 58,34 

7 648 6071,77 393 013,96 48,05 

8 648 6071,77 393 013,96 58,35 

 

Tabell 8. Koordinatredovisning för punkterna i QGIS 

  QGIS 

Pnr N E H 

1 648 6100,05 392 961,76 47,95 

2 648 6100,05 392 961,76 59,24 

3 648 6052,93 392 936,93 47,77 

3 648 6052,93 392 936,93 59,06 

5 648 6024,64 392 988,43 47,92 

6 648 6024,64 392 988,43 59,21 

7 648 6071,77 393 013,96 47,86 

8 648 6071,77 393 013,96 59,15 

 

4.2.2 RMSE 

RMSE-analysen visar att höjdkoordinaterna i ArcGIS Pro är mer lika de geodetisk inmätta 

höjdkoordinaterna. De har ett RMSE-värde på 1,617. Höjdkoordinaterna från QGIS har ett 

RMSE-värde på 1,961, jämfört med de geodetiskt inmätta koordinaterna. RMSE-värdet för de 
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nordliga koordinaterna var 0,077 och för de östliga koordinaterna var RMSE-värdet 0,486. 

RMSE-uträkningarna redovisas för QGIS höjdkoordinater i tabell 9, ArcGIS Pro’s 

höjdkoordinater i tabell 10. RMSE-uträkningarna för båda programvarornas nordliga 

koordinater redovisas i tabell 11 och RMSE-uträkningarna östliga koordinater från båda 

programvarorna i tabell 12. 

Tabell 9. RMSE för QGIS höjd. 

Pnr Geodetisk höjd Höjd från QGIS Koordinatskillnad RMSE 

1 47,876 47,95 0,074 1,960922 

2 56,607 59,24 2,633   

3 47,876 47,77 0,106   

3 56,067 59,06 2,993   

5 47,844 47,92 0,076   

6 56,334 59,21 2,876   

7 47,915 47,86 0,055   

8 56,586 59,15 2,564   

 

Tabell 10. RMSE för ArcGIS Pro höjd. 

Pnr Geodetisk höjd Höjd från ArcGIS Koordinatskillnad RMSE 

1 47,876 48,080 0,204 1,617495 

2 56,607 58,340 1,733   

3 47,876 48,070 0,194   

3 56,067 59,330 3,263   

5 47,844 48,060 0,216   

6 56,334 58,340 2,006   

7 47,915 48,050 0,135   

8 56,586 58,350 1,764   

 

Tabell 11. RMSE för båda programvarornas norr. 

Pnr Geodetisk Norr 
Norr från ArcGIS 
Pro och QGIS 

Koordinatskillnad RMSE 

1 648 6100,152 648 6100,050 0,102 0,076552 

2 648 6100,152 648 6100,050 0,102   

3 648 6053,030 648 6052,930 0,1   

3 648 6053,030 648 6052,930 0,1   

5 648 6024,694 648 6024,640 0,054   

6 648 6024,694 648 6024,640 0,054   

7 648 6071,781 648 6071,770 0,011   

8 648 6071,781 648 6071,770 0,011   
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Tabell 12. RMSE för båda programvarornas öst. 

Pnr Geodetisk Öst 
Öst från ArcGIS 
Pro och QGIS 

Koordinatskillnad RMSE 

1 392 961,694 392 961,760 0,066 0,485752 

2 392 961,694 392 961,760 0,066   

3 392 936,130 392 936,930 0,800   

3 392 936,130 392 936,930 0,800   

5 392 987,883 392 988,430 0,547   

6 392 987,883 392 988,430 0,547   

7 393 013,944 393 013,960 0,016   

8 393 013,944 393 013,960 0,016   

 

4.3 Steg 3 Visualisering 

Frågeformuläret skickades ut till femtio personer varav trettioåtta svarade.  

4.3.1 Fråga 1 

På första frågan svarade 94,7 % att de tyckte att den vänstra bilden visualiserade en byggnad 

på bästa sätt. Den vänstra bilden var skapad i ArcGIS Pro. Fråga 1 med svar redovisas i figur 4. 

 

Figur 4. Fråga 1 med svar. 
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4.3.2 Fråga 2 

På fråga två var 100 % av svarsdeltagarna eniga om att det var den vänstra byggnaden som 

lättast kunde kännas igen, vid jämförde med verkligheten. Den vänstra byggnaden var skapad 

i ArcGIS Pro. Fråga 2 med svar redovisas i figur 5. 

 

Figur 5. Fråga 2 med svar. 

4.3.3 Fråga 3 

På fråga tre var det 94,6 % som tyckte att kvaliteten var högst på den vänstra bilden. Den 

vänstra bilden var skapad i ArcGIS Pro. Fråga 3 med svar redovisas i figur 6. 

 

Figur 6. Fråga 3 med svar. 
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4.3.4 Fråga 4 

På fråga fyra var det 89,5% som tyckte att det var värt att köpa en kostsam licensierad 

programvara för att kunna skapa takformer på 3D-modellerna. Den programvaran som hade 

takformer på 3D-modellerna var ArcGIS Pro. Fråga 4 med svar redovisas i figur 7. 

 

Figur 7. Fråga 4 med svar. 

4.3.5 Fråga 5 

På fråga fem var det 58,3 % som tyckte att det inte saknades någonting på de bilder av 3D-

modeller som de hade fått se i frågeformuläret. Resterade 41,7 % hade olika åsikter om vad 

som kunde vara med. Fem personer ville ha med träd i 3D-modelleringen. Fem andra personer 

ville ha med fönster, dörrar och fasader på byggnaderna. Fråga 5 med svar redovisas i figur 8. 
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Figur 8. Fråga 5 med svar. 
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5. Diskussion  

Metoden för att jämföra programvaror i tre olika steg har gett en klarare resultatbild, än om 

det hade varit jämförelse i ett steg. Det var fler aspekter än endast visualiseringsresultatet 

som räknades ihop. Dock går det alltid att förbättra utförandet på analyserna. RMSE-analysen 

var endast användbart vid höjdmätningen, då båda programvarornas 3D-modellers 

ytterkanter kom från en byggnadspolygon. Där kunde något förbättras, till exempel att mäta 

ytterkanter från LAS-data istället för att mäta ytterkanter från 3D-modellen. Även frågorna vid 

programvarujämförelsen kunde ha förbättrats genom att vara mer vetenskapligt grundade, 

till skillnad från de frågor som togs efter vad som tycktes var viktigt vid skapandet av 3D-

modellerna. Det skulle vara intressant att undersöka fler liknande arbeten, för att se vilka 

metoder som använts vid jämförelser av 3D-modellering. Om det finns metoder som har mer 

vetenskapligt grundade påståenden för programvarujämförelse eller mer vetenskapligt 

grundade frågor till frågeformulär. Det skulle även vara intressant att se om det finns bättre 

metoder för att kontrollera lägesosäkerhet än RMSE-analys.   

5.1 Steg 1 Jämförelse av programvaror 

Programvarujämförelsen visade att ArcGIS Pro och QGIS hade samma svar på tre påståenden. 

Utöver de tre påståendena hade ArcGIS Pro fördel på fem av åtta påståenden. QGIS hade 

fördel på tre av åtta påståenden. Det visar att ArcGIS Pro har mer fördelar vid skapande av 3D-

modeller än vad QGIS har, enligt de påståenden som ställts.  En redovisning av vad som anses 

vara fördelar och nackdelar redovisas i tabell 13.  
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Tabell 13. Visar de ansedda fördelar och nackdelar med GIS-programvarorna. 

Programvara ArcGIS Pro QGIS 

Version 2.3.0 2.18.28 

Licensierat Ja Nej 

Kan bearbeta rå LAZ data 
Ja, med viss licens 
(ETL tool) 

Nej 

Finns plugin för 
bearbetning av LAS-data 

Ja Ja 

Kan hantera 
DTM/DSM/nDSM 

Ja 
Nej, men kan bearbeta det i 
ASCII-format 

Export av 3D-modeller 

Ja, kan laddas upp 
till ArcGis Online, 
och ha flera lager 
runt om 

Ja, kan Visualiseras genom 
QGIS2three.js 

Kan skapa lod 2 byggnader Ja Nej 

Går att drapera 
byggnadsytor 

Ja Nej 

Fri källkod Nej Ja 

Teknisk support Ja, vid viss licens Nej 

Kombinera 3D-modeller 
med andra datalager 

Ja Ja 

Kan användas på olika 
operativsystem 

Nej, endast 
Microsoft Windows 

Ja, Microsoft Windows, 
Android, Mac OSX, Unix och 
Linux 

 

En intressant aspekt var att ArcGIS Pro fungerade bättre med en nyare version, jämfört med 

QGIS som fungerade bättre med en äldre version. Det kan bero på att i ArcGIS Pro uppdateras 

samtliga verktyg på samma gång när något förändras i programmet. I QGIS däremot skapas 

det plugin som är kompatibla med den senaste programvaruversionen. Samtliga plugin 

uppdateras inte varje gång som huvudprogramvaran uppdateras, vilket leder till att de blir 

föråldrade och mister sin fulla funktion. I andra fall uppdateras plugin till att bli kompatibla 

med den senaste programvaran, och då är det inte längre säkert att de är bakåtkompatibla 

med äldre programvaruversioner.  
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5.1.1 Tidsåtgång 

Att skapa en 3D-modell tog längre tid i ArcGIS Pro än i QGIS. Det berodde på att det inte fanns 

tillräckligt med information för att skapa 3D-modeller från början. Det gick åt mycket tid för 

att samla in tillräckligt med information och lösa de felkoder som kom upp i ArcGIS Pro. Det 

var även fler steg som utfördes vid skapandet av takmodell, vilket tog mer tid. Mycket mer 

information behövde hämtas för att skapa takmodeller på 3D-modellerna i ArcGIS Pro. ArcGIS 

Pro hade dock smidigare menyer med Local Goverment Bacemaps än de menyer som fanns i 

QGIS. Hade det varit LOD1-byggnader som skapats i båda programvarorna skulle tidsåtgången 

varit jämnare, om inte betydligt mindre i ArcGIS Pro.  

5.2 Steg 2 Kontrollera lägesosäkerhet  

RMSE-analysen för höjdvärden visade att höjderna för bottenplanet av byggnaden stämde 

bättre in på QGIS än ArcGIS Pro, i jämförelse med de geodetiskt inmätta höjderna. 

Takhöjderna visade tvärtom. Det kan bero på att takhöjderna i QGIS är ett medelvärde av 

höjderna från LAS-data. I ArcGIS Pro gick det enkelt att se var takmodellen började, då det var 

uppdelat vid vägg- och takkant. I helhet visade RMSE-analysen att ArcGIS Pro hade mindre 

lägesosäkerhet. En stor anledning till detta är att 3D-modellen i QGIS inte har någon takform. 

Då det endast är ett medelvärde av byggnadshöjden som visas, ger det inte någon exakt höjd 

var taket börjar på byggnaden. Ett alternativ hade varit att mäta in takets högsta punkter, och 

sedan jämföra dem med de högsta punkterna i 3D-modellen från respektive programvara. 

Dock var det näst intill omöjligt att komma upp på taket och då det även var riskfyllt, 

beslutades det att endast mäta från marknivå. 

5.3 Steg 3 Visualisering 

Enligt frågeformuläret för visualisering var en stor majoritet, (oftast över 90%), av 

svarsdeltagarna eniga om att ArcGIS Pro kunde visualisera 3D-modeller bättre än QGIS. De 

intressanta svaren var de som inte höll med majoriteten, till exempel att det var två personer 

som tyckte att QGIS visualiserar en byggnad på bättre sätt en ArcGIS Pro, samt två personer 

som tyckte att QGIS höll en högre kvalitet och att det var fyra personer som tyckte att det inte 

var värt att betala för en kostsam licens. Efter att ha granskat svaren individuellt, gav det 

information om att det inte var samma personer som svarat mot majoriteten, utan att det var 

åtta olika personer som hade gett de svaren. Det visar att de i övriga delar av formuläret höll 

med majoriteten. Det ger ingen tydlig förklaring alls varför de svarade som de gjorde. 
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5.4 Utmaningar 

5.4.1 ArcGIS Pro 

Från början var ArcgGis Pro version 2.2 installerad med Advanced Single licens. Där gick det 

inte att öppna projektet från den komprimerade arbetsytan som hämtades på ESRI.COM. Det 

gick heller inte att uppgradera ArcGIS Pro version till 2.3, av okända skäl. En gissning är att 

licensen kanske inte höll för det. Supporten på Esri gav en länk för nyinstallation av ArcGIS Pro 

2.3, vilket gjordes direkt. Det gick ändå inte att öppna den komprimerade filen. Esri-supporten 

gav ännu en ny länk till en uppackad mapp med Local Goverment Basemaps filer, vilka gick att 

starta i version 2.3.  

Flera felmeddelanden kom upp under olika försök att skapa 3D-modeller. All data verkade inte 

vara på sin rätta plats. Programmet kunde känna att det sakandes någon fil eller att något 

annat var fel. Det gjorde uppbyggandet av 3D-modellerna svårt, särskilt när det inte gick att 

läsa ut vad det var för fel enligt några av de felmeddelanden som kom under processen. Ett 

exempel var att det stod ”Error 17” Utan någon förklarande text. Problemet löstes genom att 

radera all data och börja om i ett nytt projekt.  

5.4.2 QGIS 

Först installerades QGIS 3.6, då det var den senaste versionen. Det var inte kompatibelt med 

FUSION-plugin. Då installerades istället QGIS version 2.15, vilket var delvis kompatibelt med 

FUSION. Vid ett senare skede under arbetet fanns inte de algoritmer som behövdes i QGIS. Då 

uppdaterades QGIS versionen till 2.18, vilket var LTR (Long Term Release) när arbetet 

påbörjades. Den 9 mars gick QGIS ut med att version 3.4 skulle vara den nya LTR, men FUSION 

var inte uppdaterat till att vara kompatibelt med QGIS 3.4, därför användes QGIS 2.18 under 

resterande arbete.   

QGIS hade även problem med att det kunde krascha när vissa verktyg kördes.  Anledningen 

till detta kan bero på att det var stora datamängder som var i bruk, eller att datorns kapacitet 

var flaskhalsen. Det kan även bero på att vissa plugin inte var helt kompatibla med QGIS 

versionen. 
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6. Slutsats  

Det går att skapa enklare 3D-modeller (LOD1) i QGIS. I vissa fall kan det vara tillräckligt för att 

visualisera en byggnad eller ett område. Några av respondenterna i frågeformuläret tyckte att 

QGIS var den bättre programvaran, vilket är viktigt att hörsamma. Det är inte alltid som en 3D-

modell behöver ha en takmodell för att visualisera en byggnad. QGIS kan i de fallen räcka gott 

och väl som programvara.  

QGIS kan vara en bra start för 3D-modellering, då programvaran är gratis. Programmet kan 

visa en grund för användbarheten av 3D-modellering. För behov av mer avancerad användning 

kan användaren investera i ArcGIS Pro för att skapa mer fulländade produkter.  

Resultatet visade att ArcGIS Pro hade den bästa metoden av båda programvarorna. I steg 1 

visade det sig att ArcGIS Pro hade fördel på fem av de åtta påståenden som skiljde 

programvarorna åt. I steg 2 hade ArcGIS Pro RMSE på 1,617 och QGIS hade RMSE på 1,960, 

vilket visar på att 3D-modellen gjord i ArcGIS Pro hade en lägre lägesosäkerhet än QGIS. I steg 

3 fanns det stor majoritet, (oftast över 90 %), som tyckte att ArcGIS Pro hade bäst kvalitet och 

var lättast att jämföra med verkligheten samt att det visualiserade 3D-modellerna på bästa 

sättet.  

I samtliga steg stod ArcGIS Pro som segrare mellan programvarorna, även om tidsåtgången 

var längre. Därför blir det ArcGIS Pro som rekommenderas att användas för fortsatt arbete 

med 3D-modeller. 

6.1 Svar på frågeställningar  

 Vilka resultatskillnader kan ges vid skapandet av 3D-modeller mellan programvarorna 

ArcGIS Pro och QGIS? 

Resultatskillnaderna mellan programvarorna blev tydliga, då QGIS skapade en LOD1-modell 

och ArcGIS Pro skapade en LOD2-modell. Den stora resultatskillnaden är att 3D-modellen 

skapad i ArcGIS Pro har en takmodell med olika takhöjder och takformer. 3D-modellen skapad 

i QGIS blev en låda med husets medelhöjd som en konstant höjd över hela taket. 

 Vilket av programmen kan ge minst lägesosäkerhet för 3D-modellen? 
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ArcGIS Pro hade minst höjdskillnad från de punkter som var inmätta med totalstation. I norr 

och öst var de lika, då det var byggnadspolygonens hörnkoordinater som stod för 

koordinaterna och inte LAS-data. Enligt den undersökning som gjordes visade det sig att 

ArcGIS Pro hade minst lägesosäkerhet. 

 Vilket av programvarorna är mest tidseffektivt? 

QGIS var mest tidseffektivt enligt den analys som utfördes, då det fanns problem med okända 

felkoder i ArcGIS Pro. Även om 3D-modelleringen gick snabbare i ArcGIS Pro, hade det gått åt 

så mycket tid att samla ny information och att lösa de problem som fanns, vilket gjorde att 

QGIS var i helhet mer tidseffektivt.  

 Vilket av programmen är bäst i helhet för skapande av 3D-modeller? 

Enligt studiens metoder var ArcGIS Pro bäst i helhet för skapande av 3D-modeller. När felen 

var lösta gick det relativt smidigt att skapa 3D-modeller med takmodeller som visualiserades 

mycket bättre än 3D-modellerna som var skapade i QGIS enligt svaren från frågeformuläret. 

6.2 Vidare studier 

För vidare studier rekommenderas det att testa analyser i andra programvaror som ESRI 

CityEngine till exempel. Även att ta fram ett nytt plugin för en nyare version av QGIS som kan 

hantera 3D-data bättre. En metodjämförelse skulle också vara intressant. Det vill säga, om det 

finns metoder som är bättre lämpade för jämförelser av 3D-modeller.   
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Visualiseringsjämförelse för 3D-modeller 

skapade i två olika GIS-programvaror 
1. Vilken bild tycker du visualiserar en byggnad på bästa sätt? 

 
Vänstra bilden 
Högra bilden 
 
 

2. Vilken av byggnaderna skulle du enklast känna igen om du jämför med 

hur den ser ut verkligheten? 

 
Vänstra byggnaden 
Högra byggnaden 
 
 

3. På vilken av bilderna anser du att 3D-modellerna har högst kvalitet? 
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Vänstra bilden 
Högra bilden 
 
 

4. Anser du att det är värt att köpa en kostsam licensierad GIS-programvara 

för att ha möjlighet att skapa takformer på 3D-modeller? 

 
Ja (vänstra bilden har takformer) 
Nej (högra bilden har inte takformer) 

 

 

5. Finns det något som du anser borde finnas med i en 3D-modell som du 

inte har sett på de tidigare bilderna? Skriv i så fall vad det är under fliken 

"Övrigt:". 
Nej 
Övrigt: 

 

Tack så mycket för att just du tog dig tiden att svara! 
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Bilaga 2 Originalbild från Skogsstyrelsen 

 

 

Illustration: Bo Persson, Skogsstyrelsen. Upphovsrätt Skogsstyrelsen. 


