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Abstract
A growing number of cities and municipalities in Sweden begin to work with city models in
3D. For the most part the models are used for visualizations of ongoing planning processes,
but also for the analysis of noise, shadow studies and environmental disaster simulations.
Gothenburg continues to develop the use of 3D maps in municipal operations and is
demanding a way to create building elements (walls), which generates in 3D buildings, from
roof constructions that are mapped from the primary map. A method has been investigated in
the present study. The results are then presented as a 3D model of buildings, along with a
terrain map that will facilitate the localization of the area. The created 3D buildings are then
compared with roof-data from the primary map to see how well they harmonize with each
other. Then also the handling and storage of three-dimensional data with the information
model CityGML is investigated. A specification of the requirements and characteristics that
the customer, the City Planning in Gothenburg, looks are essential for building modeling in
3D has also been established.
The final result shows of 4% increase in the plane of 3D buildings compared to primary map.
The increase would be slightly greater if the comparison is made on the volume instead. The
results also revealed that the increase in plan is something that has occurred during the
creation of the roof constructions, which was something that I couldn’t have affected during
the work. The results also show that the CityGML is an appropriate information model for
storage and handling of 3D. Gothenburg still have insufficient knowledge of CityGML, which
is also one of the reasons why the information model hasn’t been implemented in the
municipality work with 3D models.
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Sammanfattning
Allt fler städer och kommuner i Sverige börjar arbeta med stadsmodeller i 3D. Till största del
används modellerna för visualiseringar av pågående planprocesser, men också för analyser av
bullernivån, skuggstudier och miljökatastrofsimuleringar.
Göteborg fortsätter att utveckla användningen av 3D-kartor i den kommunala verksamheten
och efterfrågar nu ett sätt att skapa byggnadskroppar (väggar), som genererar 3D-byggnader,
utifrån takkonstruktioner som är karterade ur primärkartan. En metod för detta har undersökts
i detta arbete. Resultatet av arbetet presenteras som en 3D-modell över byggnader,
tillsammans med en terrängmodell som ska underlätta för orientering i området. De skapade
3D-byggnaderna jämförs sedan med takdata från primärkartan för att se hur väl de
harmonierar med varandra. Hantering och lagring av tredimensionella data med
informationsmodellen CityGML har även undersökts. En kravspecifikation över vilka krav
och egenskaper som kunden, Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, ser är nödvändiga i en
informationsmodell för byggnadsmodellering i 3D har upprättats.
Det slutliga resultatet visar en ökning med 4 % i plan på 3D-byggnader jämfört med
primärkartan. Ökningen skulle dock vara något större om jämförelsen kunnat göras på
volymen då höjden har en stor inverkan på resultatet. Av resultatet framkom även att
ökningen i plan är något som har skett under skapandet av takkonstruktioner, vilket inte varit
något som jag kunnat påverka under arbetets gång. Resultatet visar också att CityGML är en
lämplig informationsmodell för lagring och hantering av 3D-data. Bristande kunskap om
CityGML kan en av anledningar till att informationsmodellen inte har implementerats i
kommunens arbete med 3D-modeller.
Nyckelord: 3D, Stadsmodellering i 3D, CityGML, 3D och FME
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Ordlista
CityGML – City Geography Markup Language, XML-baserad informationsmodell för
lagring och överföring av 3D-modeller över applikationer.
ETL – Extract, Transform, Load
FME – Feature Manipulation Engine
GML – Geography Markup Language, XML-språk som uttrycker olika geografiska
funktioner.
KML – Keyhole Markup Language
LOD – Level of Details
OGC – Open Geospatial Consortium
SBK – Stadsbyggnadskontoret
SIG 3D – Special Interest Group 3D
X3D – Öppet standardiserat filformat
XML - Extensible Markup Language, textformat som används för att publicera stora mängder
elektroniska data på webben.

V

Förord
Arbetet görs på SWECO Position ABs kontor i Göteborg med gruppchef Ola Setterby som
handledare. För arbetet finns även en extern kund, som i detta fall är Stadsbyggnadskontoret i
Göteborgs Stad där närmaste kontaktpersoner är verksamhetsplaneraren Gunnar Blide och
GIS-chef Eric Jeansson. Handledare vid Karlstads Universitet är Rolf Nyberg och examinator
vid universitetet är Kristina Eresund.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Allt fler städer och kommuner i Sverige börjar arbeta med stadsmodeller i 3D. Till största del
används modellerna för visualiseringar av pågående planprocesser, men också för analyser av
bullernivån, skuggstudier och miljökatastrofsimuleringar. Det är också lättare för människor
att föreställa sig hur en byggnad eller konstruktion ser ut i en tredimensionell miljö än att
försöka föreställa sig hur samma miljö skulle se ut om den visades tvådimensionellt på en
plan karta. Därför är tredimensionella miljöer speciellt användbara vid planprocesser.
Många satsar nu på att stadsmodellera i 3D. Berlin är en av de ledande städerna i världen och
förebild för andra städer när det gäller stadsmodellering i 3D. Staden var även den första i
världen att lansera en fullskalig stadsmodell i 3D på Google Earth enligt NyTeknik (2007).
I Sverige har Göteborgs Stad tillsammans med Agency9, som är en programvaruleverantör av
webbaserade 3D-lösningar för byggnader, städer och infrastruktur (Agency9 2013a), blivit
prisade för programmet CityPlanner (Egle 2012). Programmet utgör basen för funktionen och
3D-stadsmodellen MinStad, som är en tredimensionell karta över Göteborg, skriver Egle
(2012). CityPlanner är en webbaserad 3D-tjänst för visualisering av stadsutveckling men kan
även användas för visualisering av infrastrukturprojekt (Agency9 2013b). I kartan MinStad
har allmänheten möjlighet att lägga till egna 3D-modeller men även bidra med synpunkter
och förslag till förbättringar på olika platser i Göteborg genom att ”nåla fast” en kommentar
på den specifika platsen. Dessa kommentarer och åsikter från allmänheten används sedan som
inspiration för Stadsbyggnadskontoret. Stadsarkitekterna har även fått i uppdrag att
regelbundet titta på och ta till sig de inkomna åsikterna. De olika stadsdelarna i Göteborg får
också de den information som berör respektive stadsdel, som de sedan behandlar hur de vill.
Göteborg fortsätter att utveckla användningen av 3D-kartor i den kommunala verksamheten
och efterfrågar nu ett sätt att skapa byggnadskroppar (väggar), som genererar 3D-byggnader,
utifrån takkonstruktioner som är karterade ur primärkartan. En metod för detta har undersökts
i detta arbete. Resultatet presenteras som en 3D-modell över byggnader, tillsammans med en
terrängkarta som ska underlätta för lokalisering i området. 3D-modellen ska senare kunna
användas vid skuggstudier, solstudier, bulleranalyser och flödesanalyser men även som
underlag vid skapandet av nya 3D-objekt.
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Men så stora och komplexa data behöver lagras och hanteras på ett smart och enkelt sätt.
Därför efterfrågas även en informationsmodell för lagring, överföring och hantering av
tredimensionella data, som kan hantera de krav på tredimensionella byggnadsmodeller som
ställs av Göteborgs Stadsbyggnadskontor. I detta arbete har jag tillsammans med
Stadsbyggnadskontoret tagit fram en enklare kravspecifikation för en informationsmodell som
framförallt hanterar byggnader i 3D. Vidare har valts att titta närmare på CityGML som
informationsmodell då SBK tidigare har visat intresse för denna men saknar kunskap för att
implementera denna typ av modell i det dagliga arbetet.
Arbetet avser att likna en pilotstudie för generering av 3D-modeller från data över
takkonstruktioner, baserade på primärkartan och kommer därför att avgränsas till ett område
om en kvadratkilometer där bebyggelsen är blandad med både villor och höghus för att
resultatet mellan olika byggnader ska bli tydlig. Därför kan även komplettering genom
ytterligare studier behövas.
Rapporten tar till en början upp kravspecifikationen för CityGML för att sedan gå över i att
förklara hur CityGML är uppbyggd, främst utbyggnadsmodulen Building. Därefter förklaras
hur 3D-modeller över terräng och byggnader skapats. Diskussionen syftar till att reflektera
över resultaten och i slutsatsen finns återkopplingen till problemställningarna.
1.2 Syfte och problemformulering
Syftet med arbetet är att genom att ta fram processer för skapande av 3D-modeller över
Göteborgs stad skapa bättre planerings- och kommunikationsunderlag för användning i den
kommunala verksamheten för fysisk planering.
Frågor som ska försöka besvaras under arbetets gång är följande:


Vilka krav ställs på informationsmodellen för byggnader?



Hur lämplig är CityGML som informationsmodell för 3D-byggnader?



Hur skapas en 3D-modell utifrån takkonstruktioner med en given höjd?



Hur kombineras de berörda dataseten på bästa sätt?



Hur bra harmonierar 3D-modellen med primärkartan?

Vilka krav ställs på informationsmodellen för byggnader?
Denna fråga syftar till att ta reda på vilka krav eller önskemål kunden, SBK, har i allmänhet
på en informationsmodell som hanterar geografiska 3D-data. Vilka egenskaper ser de ska
finnas och vad ska kunna modelleras och hanteras med en informationsmodell?
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Hur lämplig är CityGML som informationsmodell för 3D-byggnader?
Formuleringen syftar till att få reda om CityGML uppfyller kraven och önskemålen som SBK
ställer samt att beskriva dess struktur och användning.
Hur skapas en 3D-modell utifrån takkonstruktioner med en given höjd?
Detta är en praktisk problemformulering som handlar om att arbeta sig igenom hela processen
från indata, som är takkonstruktioner, till ett färdigt utdata som är en 3D-modell över
byggnader och terräng. Vilka hinder finns det på vägen och vad är bra att veta vid skapandet
av en 3D-modell?
Hur kombineras de berörda dataseten på bästa sätt?
Frågan syftar till att ta reda på hur dataset ska kombineras för att vara så effektiva och
snabbjobbade som möjligt. Vilka format är bäst att lagra i? Ska utdatat sparas som en enda fil
eller är det effektivare att dela upp filerna?
Hur bra harmonerar 3D-modellen med primärkartan?
Sista problemformuleringen syftar till att ta reda på hur stor marginal det blir mellan 3Dbyggnaderna och primärkartan som indatat till byggnaderna kommer från. Om det blir någon
differens, vad beror den då på? Finns det någon felmarginal mellan olika taktyper?
1.3 Avgränsningar
Kravspecifikationen framställs utifrån den externa kundens krav på informationsmodellen.
Detta för att arbetet ska vara riktat mot kund och inte mot allmänheten i stort. Val av
informationsmodell är begränsat till att endast undersöka CityGML och hur den
informationsmodellen är uppbyggd och fungerar.
Data är avgränsat till ett område med yta om en kvadratkilometer i nordvästra Göteborg.
1.4 Kravspecifikation CityGML
Lagring och hantering av geografiska 3D-data görs på ett effektivt sätt i en
informationsmodell som uppfyller de krav på egenskaper som användaren eller kunden
ställer. Eric Jeansson och Gunnar Blide intervjuades om informationsmodellen CityGML (se
bilaga 1) på Stadsbyggnadskontoret (SBK) i Göteborg. De båda arbetar aktivt med
modellering och visualisering av 3D-data på Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad. Eric
och Gunnar ser att det är viktigt att en informationsmodell kan hantera all infrastruktur i
staden men önskar även att det i framtiden finns möjlighet för hantering av detaljerade
grönytor och grönområden i en informationsmodell. I dagsläget ligger fokuseringen på
3

hantering och insamling av data för byggnader i 3D. SBK har angett ett antal punkter som de
vill att en informationsmodell för 3D-byggnader ska kunna hantera:


Tak



Takmaterial



Taknock



Höjd till olika taknivåer



Sidor



Textur



Olika LOD-nivåer



Adressera till olika punkter



Skilja på boendeyta/affärsyta



Unikt ID på varje byggnad



Möjlighet att separera flera fastigheter från en byggnad
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2 Informationsmodellen CityGML
Nedan beskrivs hur informationsmodellen CityGML är uppbyggd och i huvudsak hur
byggnadsmodulen är uppbyggd med dess komponenter och attribut.
2.1 Bakgrund CityGML
År 2002 startade utvecklingen av CityGML av en grupp kallad SIG 3D. Gruppen består av
drygt 70 olika företag, flertalet kommuner men också olika forskningsinstitutioner som
arbetar med utveckling av 3D-modeller och geo-visualisering skriver Kolbe (2007).
Utvecklingen av CityGML riktar sig framförallt mot stadsplanering, arkitektur och turist- och
fritidsaktiviteter men används även för telekommunikation, katastrofhantering och navigering.
2.2 Allmänt om CityGML
CityGML är en informationsmodell vars kodning är XML-baserad och används i huvudsak
för lagring och utbyte av stads- och landskapsmodeller i 3D över olika applikationer.
” CityGML is complementary to visualization standards like X3D or KML. While these
address presentation, behaviour, and interaction of 3D models, CityGML is focused on the
exchange of the underlying urban information behind the 3D objects”
- Kolbe T. (2008)
Kolbe (2008) menar att CityGML bara ska användas som komplement till standarder som
används för visualisering, som X3D och KML. Eftersom dessa standarder presenterar och
visar beteende och interaktivitet hos 3D-modeller medan CityGML bara står för utbytet och
hanteringen av data.

En av de viktigaste principerna för modellering i CityGML är att de semantiska och
topologiska egenskaperna ska vara sammanhängande. De semantiska egenskaperna
representerar objekt som byggnader, fönster, rum och väggar. I detta inkluderas även
attributen och förhållandena mellan de olika objekten. De topologiska/geografiska
egenskaperna representerar omfattningen och den spatiala positionen på objektet (Gröger et.al
2006).
2.3 Uppbyggnad
Datamodulen i CityGML är tematiskt uppdelad i en kärnmodul och i ett flertal tematiska
utbyggnadsmoduler (extensioner):
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Appearance



Building



CityFurniture



CityObjectGroup



Generics



LandUse



Transportation



Vegetation



WaterBody



TexturedSurface



Bridge



Tunnel

I kärnmodulen finns de grundläggande begreppen och komponenterna för CityGML. I
kärnmodulen finns också de grundläggande klasserna CityObject, Address, Geometry,
Feature m.fl. Varje utbyggnadsmodul täcker i sin tur varsitt specifika tematiska område av
3D-modelleringen.
Varje modul i CityGML är specificerad av en egen XML-fil som i sin tur är definierad av ett
individuellt och unikt namn. Detta för att varje modul ska kunna urskiljas i CityGMLs
instansdokument.
Då en del av detta arbete handlar om att ta fram en kravspecifikation för tredimensionella
byggnader kommer uppbyggnaden av klassen ”Building” tas upp mer djupgående nedan.
Längre ner i arbetet finns även en grundläggande beskrivning av de övriga tematiska
utbyggnadsmodulerna (se rubriken Övriga moduler).
2.4 Building
Gröger et al (2006) skriver i specifikationen att byggnadsmodulen är den mest detaljerade
extensionen i CityGML. Extensionen tillåter modellering av både tematiska och spatiala
begrepp, som byggnader och byggnadsdelar, i fyra olika detaljeringsnivåer, LOD1-LOD4.
Gröger et al (2012) skriver i den uppdaterade versionen av CityGML att det även finns
möjlighet att presentera byggnader i LOD0 där antingen grunden eller taket utgörs av en
polygon som visas i vyn.
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AbstractBuilding, som är en underklass till klassen Site, som båda ursprungligen kommer från
klassen CityObject, är den viktigaste klassen i byggnadsmodulen. AbstractBuilding är
nämligen specialiserad på antingen byggnader och/eller byggnadsdelar.
I klassen AbstractBuilding finns egenskaper för byggnadsattribut, en blandning av
geometriska och semantiska presentationer och även rent geometriska presentationer av
byggnader eller byggnadsdelar, i olika detaljeringsnivåer. Följande attribut finns i klassen
AbstractBuilding och lämpar sig bra vid återskapandet av tredimensionella byggnader:


Funktionen för byggnaden eller byggnadsdelen (function)



Konstruktionsår (yearOfConstruction)



Taktypen för byggnaden eller byggnadsdelen (roofType)



Den högst mätta höjden för byggnaden eller byggnadsdelen (measuredHeight)



Antalet våningar ovan (storeyAboweGround) och under jord (storeyBelowGround)



Våningshöjder ovan (storeyHeightsAboweGround) och under jord
(storeyHeightsBelowGround).

Nedan beskrivs hur olika klasser används för att modellera olika delar av byggnader och vad
som är viktigt att ha i åtanke vid skapandet av en tredimensionell modell med CityGML enligt
Gröger et al (2006).
BoundarySurface är en abstrakt basklass. Den formar exteriören och ytorna i ett rum. Klassen
är en underklass av CityObject och ärver därför GML 3:s standardegenskaper (gml:name,
etc.) men också mer specifika egenskaper från CityGML som GenericAttributes och
ExternalReferences.
De tematiska klasserna RoofSurface, WallSurface, GroundSurface, ClosureSurface,
FloorSurface, InteriorWallSurface och CeilingSurface kommer från klassen BoundarySurface
och beskriver, som det låter, ytorna för de olika delarna av byggnaderna.
Klassen BoundarySurface kan i LOD3 och LOD4 kopplas ihop med klassen Openings som
beskriver dörrar och fönster. Det finns vissa speciella krav för hur man representerar
Openings i CityGML. Öppningarna för dörrar och fönster får exempelvis bara representeras
som hål i en yta om:


Den geometriska placeringen av detta hål (ex. fönstret) ligger topologiskt korrekt inom
ytan
7

OCH


Som en komponent av klassen Multi-SurfaceGeometry.

Hålet representeras därefter som en ring i motsvarande yt-objekt. Väljer man sedan att
försegla hålet med en glasruta, en dörr eller med hjälp av klassen ClosureSurface kan dörren
eller fönstrets yttre gräns utgöras av samma punkter som anger ringen i ytan. Mellanrummet
som uppstår mellan fönster och vägg (fönstersmygen) tillhör då de intilliggande ytorna.
Exempelvis så tillhör ena sidan av fönstret klassen InteriorWallSurface som motsvarar
väggytan på insidan och andra sidan av fönstret tillhör WallSurface som motsvarar väggytan
på utsidan.
Klassen Window används för att modellera fönster eller öppningar i en byggnad. Skillnaden
mellan klasserna Window och Door är att människor inte är avsedda för att passera genom
klassen Window.
Klassen Door används för att modellera dörrar eller öppningar i en byggnad. Dörrar kan
användas av människor för passage men kan de också vara blockerade för människor att
passera genom. En dörr kan tilldelas noll eller flera adresser.
En öppning i en byggnad som inte förseglas med en dörr eller ett fönster kan förseglas med
virtuell yta, med klassen ClosureSurface. Staket och stängsel kan bli virtuellt förseglade för
att möjliggöra beräkningar av volymen. Samma sak gäller för rum i en byggnad,
ClosureSurface kan användas för att dela på de olika volymerna som inte förseglas med en
dörr.
Stora delar av taken på hus tillhör klassen RoofSurface. Andra delar som skorsten och
takutsprång tillhör BuildingInstallations.
De delar av fasaden som är synliga utifrån tillhör klassen WallSurface.
Grunden eller bottenplattan på en byggnad tillhör klassen GroundSurface.
BuildingInstallations är en del av en byggnad som man anser inte är viktig nog att modellera
med klassen BuildingPart, men som har en betydande del i byggnadens utseende. Exempel på
detta är stegar och balkonger (Gröger et al 2006).
Room är en klass för modellering av ett fritt utrymme i en byggnad. Ytan borde vara stängd,
om nödvändigt kan ClosureSurface användas, och modelleras då som en solid yta (lod4Solid)
8

utan topologiska fel. Om den topologiska riktigheten inte kan garanteras kan ytan modelleras
som en MultiSurface (lod4MultiSurface).
2.5 Levels of Details (LOD)
CityGML kan modelleras i fem olika detaljnivåer, LOD0-LOD4. LOD0 är en 2,5
dimensionell karta bestående av en terrängmodell som har draperats med ett flygfoto. LOD4
modellar interiören i ett rum.
I specifikationen om CityGML beskriver Gröger et.al (2006) hur de olika detaljeringsnivåerna
är uppbyggda:
I LOD1 kan byggnader specificeras som en geometrisk kub som representerar byggnadens
volym(Figur 1.1).

Figur 1.1: LOD1 (Gröger et al 2006)
I LOD 2 är dessa kuber mer subtila och används för att modellera mer detaljerade strukturer
på byggnaderna, såsom antenner och takutsprång (Figur 1.2). I LOD 2 och högre
detaljeringsnivåer kan ytterfasaden bli semantiskt uppdelad i olika klasser som
BoundarySurface (väggar, tak, bottenplatta) och BuildingInstallation (balkonger, skorsten,
takkupor, trappor). BuildingInstallation kan också ha attribut som klass, funktion och
användning.
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Figur 1.2: LOD 2 (Gröger et al 2006)
I LOD 3 kan BoundarySurface-objekten (väggar, tak) bli representerade som tematiska
objekt. I LOD 3 modelleras öppningar i byggnader som fönster och dörrar med den abstrakta
klassen Opening (Figur 1.3).

Figur 1.3: LOD3 (Gröger et al 2006)
I LOD 4 kan rum och interiören representeras av klassen Room (Figur 1.4). Detta möjliggör
för användare att också se den inre miljön i olika byggnader. Attributet klass klassificerar
rummet beroende på vilken funktion det uppfyller, exempelvis offentligt eller privat rum.
Attributet kan bara förekomma en gång. Funktions-attributet beskriver vilken funktion som
rummet uppfyller, exempelvis vardagsrum eller kök. Användnings-attributet används oftast
bara om användingen av rummet skiljer sig från funktionen av rummet. Funktion och
användning kan förekomma flera gånger.
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Figur 1:4: LOD 4 (Gröger et al 2006)
Informationsmodellen för LOD 3 och LOD 4 är identiska förutom att interiören kan beskrivas
i LOD 4 till skillnad från LOD3.
Det är endast i LOD 4 som InteriorWallSurface får användas och det för att beskriva och
modellera väggarna i rummet. Samma sak gäller för CeilingSurface som bara får användas i
LOD 4 för att modellera taket.
Den synbara ytan i ett rum presenteras geometriskt med antingen Solid eller MultiSurface.
Därefter kan ytan delas upp i olika underklasser som golv, väggar och tak, alla representerade
av en individuell klass. Objekt som lampor och möbler kan också definieras i CityGML. För
objekt som inte kan förflyttas, som trappor eller pelare, används klassen BuildingInstallations.
För flyttbara objekt som möbler används klassen BuildingFurniture, som också kan ha
attributen klass, funktion och användning.
En byggnadsmodell i LOD 1 – LOD 4 kan ha en individuell eller generell klass
TexturedSurfaces som erbjuder material och texturer för visualisering som varierar i
upplösning beroende på vilken detaljeringsnivå modellen befinner sig i. (Gröger et al 2006)
2.6 Övriga moduler
Förutom de ovan nämnda utbyggnadsmodulerna finns även ett flertal till i den tematiska delen
av CityGML som används för att på bästa sätt beskriva den tredimensionella uppbyggnaden
av en stad eller ett landskap.
Extensionen WaterBody beskriver den tredimensionella geometrin av vattendrag som älvar
och kanaler men också sjöar och bassänger. Attributen som finns tillgängliga i extensionen är
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klass, användning och funktion. Obligatoriska klasser i modulen är WaterSurface,
WaterGroundSurface samt WaterClosureSurface, som alla beskriver en del i modellen av den
tredimensionella geometrin av vatten.
Transportation används för att beskriva vägar och vägrenar. Hela vägområdet beskrivs av
klassen TransportationComplex, som består av underklasserna road, track, railway och square
som beskriver vilken vägtypen är. TrafficArea och AuxiliaryTrafficArea är underklasser som
beskriver gångvägar, körfält, parkeringar och grönytor intill vägarna.
Transportation kan modelleras i LOD0 – LOD4 där LOD0 endast består av linjeobjekt i
respektive körriktning. LOD1 består av geometriska ytor som skiljer vägområdet från
grönområdet. I LOD2 – LOD4 är körfälten indelade efter körfält för bilar, körfält för
räddningsfordon, förbjudet område och grönområde intill vägbana.
Extensionen Vegetation består av två klasser, SolitaryVegetationObject och PlantCover, som
beskriver växtligheten i det modellerade området. Noggrannheten på modelleringen varierar
beroende på vilken LOD-nivå som används. Vanliga attribut är klass, funktion, höjd, diameter
m.fl. PlantCover måste anges som en MultiSolid – eller MultiSurface-yta beroende på vad
som modelleras. Skog kan exempelvis anges som en MultiSolid-yta i LOD1 medan ett
ängsområde kan anges som en MultiSurface-yta.
CityFurniture beskriver objekt i en stadsmiljö som inte kan förflyttas. Så som busshållsplatser
och lyktstolpar. Attributen är klass och funktion.
LandUse beskriver markanvändningen i aktuellt området i LOD0 - LOD4. Attributen är klass,
funktion och användning.
CityObjectGroup tillåter användaren att slå ihop godtyckliga objekt i staden till grupper enligt
olika användarkriterier för att sedan presentera eller överföra dessa grupper till modellen för
att de ska agera som en del av stadsmodellen. Attributen är klass, funktion och användning.
Extensionen Generic används för att säkerställa lagring och överföring av objekt som inte
omfattas av en tydligt modellerad klass inom CityGML-modellen. Dessa objekt framställs
sedan av klasserna GenericCityObject och GenericAttribute. Vanliga attribut är klass,
funktion och användning.
I den uppdaterade versionen av CityGML (CityGML 2.0) har ytterligare två tematiska
moduler lagts till, Bridge och Tunnel. Modulerna har lagts till eftersom tunnlar och broar är
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en viktig del av en stad och istället för att modellera dessa komponenter med klassen
GenericCityObject används nu istället respektive tematiska modul enligt den nya
specifikationen för CityGML skriven av Gröger et al (2012).
2.7 Visualisering med CityGML
CityGML möjliggör också för en effektiv visualisering av 3D-modeller på internet. Ett
ramverk för visualisering av 3D-modeller med CityGML kan se ut som följande:

Figur 1.5: Modell för visualisering av 3D-modeller på internet (Mao B. 2011)
Indata levereras då i något av ovanstående format (KML/COLLADA, BIM, Shape).
CityGML används som informationsmodell för hantering, lagring och analys av data. Som
tidigare nämnt så ska inte CityGML användas för visualisering av data. För det ändamålet
används istället X3D som är ett öppet filformat för visualisering av data. Visualisering av 3Dmodeller kan ske på flertalet olika sätt: med hjälp av ett plugin-program som Google Earth
men också på webben med hjälp av WebGL som är ett JavaScript API, passande för rendering
av interaktiva 3D-modeller.
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3 Metod
3.1 Programvaror
Programvaror som använts vid arbetet är:


FME Workbench 2013



ArcGIS 10.1

3.2 Data
Grunddata som har levererats, undersökts och bearbetats är:


Takkonstruktioner LOD3 (.shp)(se bilaga 2 bild 1 – Takkonstruktioner LOD3)



Primärkarta inkl. ortofoto (.dwg)(se bilaga 2 bild 2 – Primärkarta)



Höjddata (.las)



Ortofoto (1 m upplösning)(se bilaga 2 bild 3 – Ortofoto)



Översiktskarta (.dwg)

Datat är avgränsat till ett område om en kvadratkilometer för att arbetet inte ska bli för tungjobbat. Området har valts ut och levererats av Stadsbyggnadskontoret i Göteborg och omfattar
en del i nordvästra Göteborg, kallad Sannegården.
3.3 FME Workbench 2013
FME är en ETL-programvara (Extract, Transform, Load) vars målgrupp är personer som
arbetar med transformationer och konvertering av spatiala data (SAFE Software (2013)).
FME har även stöd för 3D-data och kan läsa de flesta filformat.
3.3.1 Terrängmodell
Terrängmodeller används tillsammans med byggnadskroppar och ortofoton för att lokalisera
sig i 3D-modeller men även för att se skillnaden i höjd mellan olika delar av ett område och är
till stor hjälp vid analyser som kräver höjddata såsom översvämningsanalyser, flödesanalyser
samt ras- och skredanalyser. Under detta arbete är terrängmodellernas syfte att underlätta för
visualisering i området.
I arbetet finns tre olika dataset att utgå från vid generering av terrängmodeller:
Primärkarta: Primärkartan är fotogrammetriskt karterad på SBK i Göteborg utifrån flygbilder
med en flyghöjd på 1000 meter. Kartan ajourhålls fotogrammetriskt vartannat år och finns i
skala 1:200 - 1:2000. (Stadsbyggnadskontoret 2013).
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Hög detaljeringsnivå. Terrängmodellen skapas utifrån höjdkurvor och höjdpunkter i
primärkartan. Höjdkurvorna finns lagrader i fem olika nivåer (Tabell I):
Tabell I – Höjdkurvornas indelning i primärkartan.
Nivå

Beskrivning

Intervall ex. (m)

Nivå 1

2-meters intervaller med jämna siffror

10, 12, 14

Nivå 2

2-meters intervaller med ojämna siffror

11, 13, 15

Nivå 05

1-meters intervaller

11.5, 12.5, 13.5

Nivå 5

10-meters intervaller med ojämna siffror

5, 15, 25

Nivå 10

10-meters intervaller med jämna siffror

10, 20, 30

I FME skapas denna typ av terrängmodell genom att höjdkurvorna och höjdpunkterna matas
in i en transformator, SurfaceModeller, som genererar ett triangelnät från höjdkurvornas och
höjdpunkternas z-värde (se bilaga 3 bild 1 – FME-schema terrängmodell primärkarta).
Triangelnätet görs därefter om till en yta, med samma typ av transformator, som i sin tur
draperas med ett ortofoto med 1-meters upplösning i transformatorn AppearanceSetter.
LAS-data: Ännu högre detaljeringsnivå. Terrängmodellen genereras från ett georefererat och
klassificerat punktmoln som har skapats vid laserskanning från flygplan. Punkterna i
punktmolnet tilldelas en klassifikation beroende på vilken typ av objekt laserstrålen träffar vid
skanningen. Punkttätheten ligger på 8-10 punkter/

och den lägsta flyghöjden var vid

flygtillfället 550 meter över terrängen. Terrängmodellen för detta arbete genereras av de
punkter som har klassifikation 2, vilket motsvarar markyta.
Tabell II: Punktmolnsklassificering
Classification

Type

1

Unclassified, 0-1 m over DTM

2

Ground

3

Non Vegetation, Over 1 meter over DTM

4

Medium vegetation (1-5m)

5

High Vegetation (>5m)

6

Building

7

Low points, error points
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9

Water

10

Bridge

11

Error

12

Overlap

Terrängmodeller som skapas från LAS-data kräver mer bearbetning i FME. Punktmolnet
måste först splittas upp i de olika klassificeringarna med PointCloudSplitter för att sedan
kunna sortera ut de punkter som tillhör klassificering 2 i en Tester som bara skickar vidare de
godkända punkterna, som tillhör klassificering 2. Därefter skapas ett triangelnät av punkternas
z-värde på samma sätt som ovanstående modell, med SurfaceModeller. Triangelnätet görs om
till en yta, även det i SurfaceModeller, varpå en textur sedan appliceras med AppearenceSetter
(se bilaga 3 bild 2 – FME-schema terrängmodell LAS-data).
Att använda punktmoln för att skapa terrängmodeller möjliggör för användaren att gallra ut
hur många punkter som ska användas för att skapa triangelnätet. Är punkttätheten hög kan det
räcka med att använda sig av var femte eller tionde punkt ur punktmolnet för att modellen inte
ska ta för mycket lagringsutrymme.
Primärkarta+LAS-data: ”Bäst” terrängmodell så länge avvikelserna i höjd är mindre.
Modeller som dessa genereras genom att de två ovanstående modellerna samtidigt skickas in i
transformatorn SurfaceModeller för att på så sätt kombinera två olika triangelnäten. En
kombination av två olika dataset kan dock medföra att det i den slutliga terrängmodellen blir
onödiga plus- och minusspikar eftersom avvikelserna i höjd i primärkartan kan vara stora.
Därför har jag, i samråd med SBK, valt att inte gå vidare med denna terrängmodell.
Viktigt att ha i åtanke är att ju högre detaljeringsgrad modellen har desto tyngre blir den även
att arbeta med. Därför är det en fördel att komma överens med kunden innan om vilken
detaljeringsnivå terrängmodellen ska ha detta för att bespara tid för onödiga ändringar. I detta
fall har SBK valt att arbeta vidare med terrängmodeller från både primärkartan och LAS-data
åtskildadå de gärna ser möjligheten att kunna variera sig i detaljeringsgrad.
3.3.2 3D-byggnader
Den största, komplexa och mest processorkrävande delen i att skapa en 3D-modell med
byggnader är att skapa byggnaderna i sig. För att spara tid finns ett antal punkter som bör vara
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kontrollerade med kunden innan arbetet med 3D-byggnaderna påbörjas. I det aktuella arbetet
är de:
1. Vad ska modellen användas till?
-

Visualisering, studier och underlag.

2. Vilken LOD-nivå ska modellen vara i?
-

Takdata levereras i LOD3.

3. Ska modellen textureras?
-

Ja, det ska vara möjligt.

4. Hur ska information knytas i modellen?
-

Till varje enskild byggnad/fastighet.

När det gäller punkt 4 och hur information knyts till modellen är detta något som inte kommer
att fullföljas vid denna testversion av 3D-modell. Fokuseringen ligger på att den färdiga
modellen ska vara så lättarbetad som möjligt samt att texturering av modellen ska fungera.
Det medför att byggnaderna kommer att lagras som en enda komplett yta som i sin tur hindrar
information att knytas till en enskild byggnad. Vidare studier krävs för att ta fram en process
som gör att information kan knytas till enskilda byggnader.
Tankesättet när det handlar om att skapa 3D-byggnader är att extrahera varje husvägg från
takkonstruktionerna till en given nivå så att de extraherade sidorna bildar ytor som i sin tur
fungerar som husväggar. Detta görs genom att plocka ut z-värdet från varje brytpunkt ur
takkonstruktionerna. Z-värdet är den höjd över en given 0-nivå som varje punkt ligger på. I
detta fall ligger 0-nivån på en nivå under terrängmodellen vilket leder till att när byggnaderna
extraheras kommer de att gå igenom terrängmodellen och sticka ut på undersidan.
Grunddata för 3D-byggnaderna är som tidigare nämnt takkonstruktioner på LOD3-nivå.
Takkonstruktionerna består av fotogrammetriskt karterade taklinjer och takkonturer ur
primärkartan. Arbetet är utfört av en extern konsult, Blom.
Taklinjerna och takkonturerna har sedan kombinerats ihop till takkonstruktioner som består
av flera takytor där det i varje brytpunkt finns en 3D-koordinat. Varje z-koordinat talar om på
vilken nivå ovanför den givna 0-nivån som koordinaten ligger, exempelvis +54 meter. Rent
visuellt svävar takkonstruktionerna i luften (se bilaga 2 bild 1 – Takkonstruktioner LOD3)
och det vi vill fylla är hålrummet mellan takkonstruktionerna och terrängmodellen med
byggnadskroppar.
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Transformatorn CoordinateExtractor plockar ut koordinaterna (X, Y, Z) för varje brytpunkt ur
det givna indatat och lägger till dessa som nya attribut i attributtabellen. Husväggarna
framställs sedan med transformatorn Extruder som drar ut areor, sidor och linjer efter angivet
värde och skapar solider eller ytor beroende på vad indatat består av. (se bilaga 3 bild 3 – 3Dbyggnader). Ett negativt z-värde (-z) anges i transformatorn, detta eftersom vi vill att
husväggarna ska extraheras från taket ned till den givna 0-nivån och inte från taket och 54
meter rakt upp, vilket hade medfört i upp-och nedvända byggnader en bit ovanför marken.
Problemet som nämndes tidigare, att byggnaderna går genom terrängmodellen till 0-nivån är
nu synbart(se bilaga 4 bild 3 - Problem). När byggnaderna går genom terrängmodellen
förhindras att en korrekt texturering av byggnaderna sker, eftersom en texturering placeras
efter hela byggnadsytan oavsett om den ligger ovan eller under jord. Detta leder till att bilden
som används för textur kommer att dras ut över hela byggnaden vilket ovan jord kommer se
väldigt okorrekt ut.
Ett lagrings- och renderingsproblem uppstår också då 3D-byggnaderna blir onödigt stora och
resulterar i att modellen blir väldigt seg att arbeta i.
Lösningen är att klippa 3D-byggnaderna i höjd med terrängmodellen. Ulf Månsson som
arbetar med FME på Sweco Position i Malmö, bidrog med idéer om hur problemet med 3Dklippning kunde lösas. För att klippa en solid i FME med ett annat objekt, i detta fall
terrängmodellen, krävs det att det andra objektet också är en solid. Därför görs triangelnätet
om till en solid på samma sätt som takkonstruktionerna görs om till byggnader, genom att dra
ut punkterna i triangelnätet, med Extruder, så mycket att triangelnätet täcker byggnaderna
som sticker ut under modellen. I detta fall valdes ett värde på -50 meter. Först då kunde
transformatorn Clipper användas för att klippa 3D-byggnaderna i höjd med terrängmodellen.
Byggnaderna som är solider och triangelnätet som nu också är en solid matas in i Clipper,
data som spottas ut från ”outside” är de byggnader som ligger ovanför terrängmodellen(se
bilaga 3 bild 4 – 3DClipper)
Detta är dock en lösning som är processorkrävande och tar väldigt lång tid att köra i FME,
därför rekommenderas den bara till att klippa enskilda objekt och inte för att klippa större ytor
som stadsområden.
Byggnaderna som nu ligger ovanför terrängen slås ihop till en enda yta för att göra de
effektivare att arbeta med då de tar mindre plats än om de skulle fortsätta vara uppdelade i
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byggnadsdelar. Efter det här steget finns också möjlighet att drapera byggnaderna med valfri
textur.
3.3.3 Kontroll
För att ta reda på hur väl 3D-byggnaderna harmonierar med primärkartan genomförs en
kontroll och jämförelse mellan de två olika dataseten. Jämförelsen görs mellan två lager från
primärkartan och ett lager från 3D-byggnaderna:
Primärkartan


Takkonturer



Husliv

3D-byggnader:


3D-byggnader

Jämförelsen genomförs i två steg:


Husliv och 3D-byggnaderna: Hur långt takutsprånget är på de byggnader som har ett
inmätt husliv.



Takkonturer och 3D-byggnader: Om något och i så fall hur mycket läggs på 3Dbyggnaderna i plan.

Jämförelsen påbörjas genom att lagret med 3D-byggnader görs om från 3D till 2D genom att
ta bort z-värdet med transformatorn 2DForcer. Med Dissolver skapas därefter en enhetlig
polygon för varje byggnad (Se bilaga 3 bild 5 - Byggnadspolygoner).
Lagren takkonturer och husliv består i grunden av linjeobjekt i 2D. Linjerna görs om till
sammanhängande ytor genom att först dela varje linje i respektive brytpunkt med Chopper
och sedan förlänga dessa några centimeter med Extender för att säkerställa topologin. Med
AreaBuilder skapas polygoner för varje yta och Dissolver slår ihop ytorna så att varje
byggnad består av en enhetlig polygon med en area. (Se bilaga 3 bild 6 - Takpolygoner). Två
lager med polygoner skapas, en som visar arean av takkonturer och en andra som visar arean
av husliven.
Eftersom en stor del av byggnaderna i området inte har ett inmätt husliv avser en del av
analysen endast till att visa hur tillvägagångssättet för att ta fram längden på takutsprånget ser
ut. Analysen görs genom att polygonerna för 3D-byggnader överlappas av polygonerna för
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husliv (Fig. 2.1). Polygonen som representerar husliv används som mall och klipps ut från
polygonen för 3D-byggnader (se bilaga 3 bild 7 - Överlagring), kvar blir då en ram i form av
en polygon som representerar takutsprånget för respektive byggnad (se bilaga 4 bild 1 Takutsprång).

Figur 2.1 – Överlappning av polygoner där grå figur representerar 3D-byggnader och blå
figur representerar husliv.
Analysen som avser att mäta hur mycket som läggs på i plan på 3D-byggnaderna liknar den
ovanstående. Till en början är proceduren den samma: Polygonerna för 3D-byggnaderna
överlappas, men den här gången av polygonerna för takkonturer. Polygonerna för takkonturer
används som mall och klipps ut från polygonen för 3D-byggnaderna (se bilaga 3 bild 7 –
Överläggning).
Resultatet skiljer något från föregående analys. Den resulterande polygonen visar hur mycket
det skiljer mellan takkonturerna och 3D-byggnaderna i plan, en polygon som vi i
fortsättningen kommer att kalla differens (se bilaga 4 bild 2 - Differens)
Detta är en analys som väcker intresset då 3D-byggnaderna, som tidigare nämnt, härstammar
från takkonstruktionerna som består av samma grunddata som takkonturer(Fig. 2.2). Eftersom
takkonturerna och 3D-byggnaderna består av precis samma grunddata borde dessa två
stämma väl överens förutsatt att takkonturer och takkonstruktioner är karterade från samma

Takkonturer
(primärkarta)

Takkonstruktioner
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3D-byggnader

flygfoto.
Figur 2.2 – Från grunddata till takkonstruktioner och 3D-byggnader.

För att ta reda på hur mycket det i snitt skiljer mellan varje taktyp (takkontur) och 3Dbyggnad har tre områden med olika taktyper slumpmässigt valts ut (fig. 2.3):


Sadeltaksområde (rött)



Platt-takområde (grått)



Blandat takområde (rosa)

Figur 2.3 – Bild över slumpmässigt utvalda områden. Sadeltaksområde – Rött, Platttakområde – Grått, Blandat takområde – Rosa.
Arean av takkonsturspolygonen samt differenspolygonerna i respektive område räknas ut med
AreaCalculator och sammanställs med StatisticsCalculator(se bilaga 3 bild 8 – Beräkna area).
De två areorna ställs sedan mot varandra och jämförs, med formeln:
( )
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där x motsvarar arean för polygoner som visar differensen och y motsvarar arean för
polygoner som visar takkonturen. Ur detta fås en siffra i procent som visar hur mycket det i
snitt skiljer mellan de olika dataseten.
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4 Resultat
I detta kapitel redovisas resultaten av de olika stegen som görs för att skapa en 3Dbyggnadsmodell.
4.1 3D-modell
Två terrängmodeller har på förfrågan av SBK upprättats, en grövre modell från
primärkartedata för enklare detaljeringar (se bilaga 5 bild 1 – Terrängmodell primärkarta),
men även en finare modell upprättad från LAS-data där detaljeringsnivån är något högre (se
bilaga 5 bild 2 – Terrängmodell LAS). En 3D-modell har sedan skapats utifrån
takkonstruktioner och kombinerats med ortofoto och terrängmodell (Fig.2.4).

Figur 2.4 – Färdig testmodell över en del av Sannegården
4.2 Differens 3D-byggnader
En enkel mätning i kartan visar att takutsprånget skiljer mellan 0,3-0,7 decimeter beroende på
vilket typ av tak det är samt var på huset mätningen för takutsprånget görs.
Den procentuella differensen, som visar hur mycket det läggs på i plan på respektive 3Dbyggnad jämfört med primärkartan, fås fram genom att ta reda arean för (se bilaga 3 bild 8 –
FME-schema för areaberäkningar):


Takkonstruktioner i 2D över valda områden (sadel, platt, blandat)
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Differens i 2D över valda områden (sadel, platt, blandat)

Tabell III – Area för polygoner över valda områden.
Area för polygoner som

m2

visar differensen

Area för takkonstruktioner

m2

(Polygoner)

Platt tak

198,1702139 Platt

7087,688597

Sadeltak

228,5562008 Sadel

5870,996503

Blandtak

170,4595038 Blandat

8867,664336

Differensen räknas ut genom att respektive areor ställs mot varandra genom följande formel:
( )
Där x motsvarar arean för polygoner som visar differensen och y motsvarar arean för
polygoner som visar takkonstruktioner.
Tabell IV – Differens i procent
Procentuellt fel (%)
Platt

Sadel

Blandat

2,8

3,9

1,9

Ur tabellen ovan kan vi utläsa att störst area läggs på byggnader med sadeltak där det sker en
ökning på ungefär 4 % i plan.
Poängterbart är att jämförelsen är gjord i plan och inte i volym. Jämförelsen i volym är något
större då även höjden tas med vid beräkningarna.
4.3 Extra kontroll
I tabellen nedan kan vi avläsa arean som räknades ut över hela området för respektive dataset.
Tabellen visar att arean för takkonstruktioner samt byggnadspolygoner är större än vad
grunddatat var från början vilket är märkligt då takkonturer har legat till grund vid
framställandet av takkonstruktioner.
Tabell V – Areor över hela området.
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Lager

Area m2

Takkontur (primärkartan)

116734,080495687

Takkonstruktioner

140493,329973579

Byggnadspolygoner

140493,329973579

En möjlig slutsats är att differensen är något som uppstår under skapandet av
takkonstruktionerna.
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5 Diskussion
5.1 Implementering av CityGML
Då Göteborgs Stad är en av de ledande städerna i Sverige gällande stadsmodellering i 3D
skulle Stadsbyggnadskontoret både tjäna tid och pengar men också ta ett steg framåt i
utvecklingen av 3D-stadsmodellering genom att implementera CityGML i
modelleringsprocessen. Precis som Eric och Gunnar nämnde under intervjun (se bilaga 1:
Intervju med SBK) skulle en informationsmodell underlätta både för insamlandet men även
för hanteringen av 3D-data. Arbetet med 3D-data skulle även bli mer uppstrukturerat då det
med CityGML finns ett ramverk att följa gällande hur 3D-modeller ska vara uppbyggda.
Översikten som är gjord i detta arbete visar också att CityGML lämpar sig bra för den typ av
stadsmodellering som SBK vill arbeta med, med avseende på de egenskaper som SBK vill
kunna hantera i en informationsmodell.
Som tidigare nämnt finns intresset för att implementera en informationsmodell för 3Dmodellering, däribland CityGML, men eftersom kunskapen saknas om modellen och tid inte
finns i dagens läge kan det dröja innan SBK börjar använda sig av en informationsmodell.
Om däremot CityGML skulle implementeras i arbetet med stadsmodeller i 3D medför detta
ett helt nytt arbetssätt gällande lagring av 3D-data. Istället för att som idag lagra en byggnad
tillsammans med en textur skulle det med CityGML innebära att varje byggnadsdel måste
lagras enligt CityGML standard. Vilket i sin tur är tidskrävande men som i slutändan skulle
medföra ett effektivare arbete med 3D-stadsmodeller.
5.2 Terrängmodell
5.2.1 LAS-data
Lägsta flyghöjden över terräng under insamlingen av data var 550 meter. Punkttätheten i
LAS-datat är 8-10 punkter/

(se bilaga 5: Produktspecifikation för höjddata). Då

insamlingen av LAS-data skedde under oktober 2010 kan det hända att en större förändring
skett i området. Därför är det extra viktigt att ta reda på när datat är insamlat och om någon
större förändring skett sedan tiden för insamlingen.
LAS-datat består av ett klassificerat punktmoln där varje punkt är klassat efter vad för objekt
lasern träffat. Det bör då has i åtanke att varje punkt inte nödvändigtvis behöver vara rätt
klassificerad. Detta kan exempelvis medföra att en punkt i terrängmodellen egentligen tillhör
låg vegetation istället för markyta som i sin tur medför höjdfel i modellen.
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Att använda sig av LAS-data ger en mjuk och finare modell. Modellen kan bli lättare att
arbeta med om färre punkter tas med vid generering av terrängmodellen. Modellen tar även
upp mindre lagringsutrymme desto färre punkter som används. Detta är en avvägningsfråga
då lagringsutrymmet inte får prioriteras framför detaljeringsnivån.
5.2.2 Primärkarta
Höjdkurvorna i primärkartan finns i ett antal olika intervaller (se avsnitt 2.4 –
Terrängmodeller). Även här bör man ha i åtanke att höjdkurvornas intervaller och placering
inte är helt korrekt. Den mänskliga felfaktorn är en av faktorerna som kan påverka resultatet
vid framställning av primärkartan då varje objekt placeras ut manuellt av en stereooperatör.
Att använda sig av endast primärkartan vid generering av en terrängmodell resulterar i en
grövre modell där höjdskillnaderna är osäkra och varierande. Den fungerar dock bra vid
visualisering och vid andra koncept där kraven på detaljeringsnivå inte är allt för stora.
5.3 3D-byggnader/Kontroll
Som tidigare nämnt borde 3D-byggnader stämma väldigt väl överens med primärkartan då
takkonstruktionerna, som 3D-byggnaderna är skapade från, är skapade från takkonturer i
primärkartan. Med andra ord är grunddatat det samma för båda dataseten (se figur 2.4)
förutsatt att samma flygfoto använts vid karteringarna av de olika dataseten.
Under arbetets gång konstaterades däremot att 3D-byggnaderna inte helt stämmer överens
med primärkartans takkonturer. En differens på uppemot 4 % i plan mellan takkonturerna och
3D-byggnader räknades ut. Detta är dock endast en differens som har sin giltighet så länge
byggnaderna består av den klassiska låd-formen med raka väggar. En byggnad som är
trappstegsformad skulle få i princip dubbelt så stor volym, än den faktiska volymen, i en 3Dbyggnadsmodell som genereras utifrån takkonstruktioner.
Vad som bör nämnas är att i arbetet har jämförelsen mellan primärkartan och 3D-byggnaderna
gjorts på plan-nivå. Det är arean, byggnadens ”footprint”, som legat till grund för jämförelsen
eftersom en jämförelse av volymen skulle kräva mycket mer arbete. Differensen mellan
primärkartan och 3D-byggnaderna skulle bli procentuellt större om volymen låg till grund för
jämförelsen eftersom höjden på byggnaden har en påverkan på volymen.
Den första jämförelsen görs mellan 3D-byggnader och takkonturer och inte mot
takkonstruktioner. Jämförs däremot takkonturer med takkonstruktioner på samma sätt
jämförelsen mellan 3D-byggnader och takkonturer syns även där en differens, som är identisk
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med den första jämförelsen. Detta eftersom takkonstruktionernas ”footprint” är identiskt med
3D-byggnadernas ”footprint” då 3D-byggnaderna är skapade från takkonstruktionerna.
Vad som då bör nämnas är att takkonstruktionernas area borde vara precis lika stor som
takkonturernas area, förutsatt att takkonturerna och takkonstruktionerna är skapade ur samma
flygfoto.
Jämförelsen visade att ett påslag av area har gjorts när takkonstruktionerna skapades vilket jag
inte kunnat påverka när jag genererat 3D-byggnader. Varför arean är större på
takkonstruktioner än på takkonturer är svårt att säga på rak arm, men det kan vara allt ifrån
den mänskliga faktorn till datahantering och lagring. Ytterligare en felfaktor kan vara att olika
flygfoton med olika årtal har används vid framställning av takkonturer och takkonstruktioner.
På grund av tidsbrist har jag valt att inte gå vidare med att dela upp 3D-byggnadsytan i
enskilda hus, för att inte minska möjligheten att kunna texturera byggnader som en enhetlig
yta.
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6 Slutsats
6.1 CityGML
Hur lämplig är CityGML som informationsmodell för 3D-byggnader?
Baserat på de krav som SBK ställer på en informationsmodell ser jag CitiGML som en
lämplig modell för dessa. I dagsläget finns dock inte alla önskemål som SBK har (detaljerade
markområden) implementerade i modellen. Det finns heller inget tecken på att en ny version
av CityGML är på gång då den senaste versionen offentliggjordes under 2012.
Anledningen till att SBK inte använder sig av en informationsmodell idag är bristen på tid för
att kunna ta till sig kunskapen om hur informationsmodellen används.
6.2 3D-modell
Hur skapas en 3D-modell utifrån takkonstruktioner med en given höjd?
I en 3D-modell som denna, över ett stadsområde, underlättar det om en terrängmodell finns
att tillgå för orienteringen i terrängen. Två terrängmodeller har på förfrågan av SBK
upprättats, en grövre modell från primärkartedata för enklare detaljeringar (se bilaga 5 bild 1 –
Terrängmodell primärkarta), samt en finare modell upprättad från LAS-data där
detaljeringsnivån är något högre (se bilaga 5 bild 2 – Terrängmodell LAS)
Takkonstruktionerna som kom att generera 3D-byggnader är fotogrammetriskt karterade från
flygfoton. 3D-byggnaderna i sig skapas genom plocka ut och extrahera z-värdet från varje
brytpunkt (höjden för taken) till en redan given 0-nivå, som i detta fall är en nivå som ligger
under terrängmodellen.
Problem som uppstår då är att texturering av byggnaderna inte bli korrekt. Ytterligare ett
problem är att byggnader som går genom terrängmodellen tar större plats än nödvändigt då de
är onödigt långa.
Ovanstående problem löses genom att klippa byggnaderna i höjd med terrängmodellen genom
att göra en solid av terrängmodellen. Klipp-funktionen i FME fungerar dock enbart när två
likadana objekt ska klippas, solid-solid, linje-linje, yta-yta.
De klippta byggnadsmodellerna slås ihop till en enhetlig yta för att minska på
lagringsutrymmet men även för att möjliggöra texturering av modellen. Därefter kan en textur
appliceras ovanpå byggnadsmodellen.
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För färdig 3D-byggnadsmodell se bilaga 5 bild 3 – Byggnadsmodell. För färdig 3D-modell se
bilaga 5 bild 4 – Färdig modell.
Hur kombineras olika dataset på bästa sätt?
Då SBK vill kunna välja mellan två olika terrängmodeller, en grov och en detaljerad,
rekommenderas inte att den kompletta 3D-modellen sparas i en enda fil. Skulle all data ändå
sparas i en och samma fil medför detta att modellen blir tungjobbad och panorering i och
rendering av modellen blir näst intill omöjlig.
De skapade dataseten sparas i AutoCAD-filer då detta är ett ledande format för lagring och
hantering av 3D-data.
6.3 Kontroll
Hur bra harmonierar 3D-modellen med primärkartan?
Kontrollen av 3D-byggnader mot primärkartans takkonturer visar en differens med upptill 4
% ökning i plan av 3D-byggnaderna. Vid närmare undersökningar framkom att differensen
troligen kan härledas till processen som skapar takkonstruktioner. Differensen kan ha uppstått
om takkonturerna och takkonstruktionerna är karterade från olika flygfoton med olika årtal.
Vidare studier krävs för att fastställa om differensen är något som godkänns av den externa
kunden. Ytterligare studier krävs även för att ta reda på hur stor differensen är i volym.
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7 Tackord
Jag vill här ta tillfället i akt att tacka mina handledare på Ola Setterby på Sweco Position i
Göteborg och Rolf Nyberg på Karlstads Universitet, för hjälpen med mitt arbete. Jag vill även
tacka Gunnar Blide och Eric Jeansson på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, som ställde upp
på intervju och besvarade flertalet frågor och funderingar. Ytterligare ett tack till alla som
svarat på mina frågor och hjälpt mig att lösa mina problem med arbetet. Slutligen vill jag rikta
ett stort tack till alla de anställda på Sweco Position i Göteborg för deras trevliga bemötande.
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Bilaga 1: Intervju med SBK
Upprättande av en kravspecifikation på informationsmodellen för byggnader
1. Avser datamodellen endast byggnader? Ska övrig infrastruktur kunna modelleras i
informationsmodellen?
Svar: Denna studie syftar till att ta fram en kravspecifikation för en
informationsmodell som hanterar byggnader, men övrig infrastruktur är givetvis
intressant. Önskemål är att i framtiden kunna modellera en hel stad detaljerat med
hjälp av en informationsmodell som underlag.
2. Vad ska informationsmodellen användas till? Vilka typer av studier?
Svar: Informationsmodellen ska användas för att underlätta vid framtagning av data
för olika analyser och visualiseringar.
3. Vilka krav ställs från er sida på informationsmodellen när det gäller byggnader?
Svar: Önskemål om att kunna behandla:


Tak/olika taktyper/Takmaterial



Olika sidor på byggnader



Olika typer av byggnader



Textur på byggnader



Olika LOD-nivåer för olika ändamål



Adressera till en viss plats/sida på en byggnad



Höjd till olika punkter på byggnaden (taknock, byggnadshöjd)



Ytor i byggnaden (boendeyta/kontor)



ID på varje byggnad/



Dela upp byggnaden i fastigheter

Ett ytterligare önskemål är att kunna modellera olika marktyper. Grönområden,
hårdgjorda ytor osv. Även att kunna koppla ägare och ge grönytan ett specifikt ID.
4. Vad ser ni för fördel med att ”ta fram” en informationsmodell för byggnader?
Svar: Fördelen med att ta fram en bra informationsmodell för byggnader är att det
underlättar vid arbetet för skapandet av 3D-modeller.
Det skulle också innebära att en insamlingsrutin påbörjas så att rätt data samlas in på
rätt sätt och inga data som behövs vid en 3D-modellering saknas. Små detaljer som
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man inte tänker på vid insamlandet av data som balkonger, takkupor osv som ofta
glöms bort tas då med vid insamlingstillfället.
Ytterligare en fördel är att det går snabbt och är relativt enkelt att generera olika
LOD-nivåer över olika områden.

Andra frågor:
5. Hur tar ni tillvara på kommuninvånarnas åsikter i MinStad?
Svar: Åsikterna som kommer in via MinStad används som inspiration på
Stadsbyggnadskontoret. Stadsarkitekterna har även i uppdrag att titta på de inkomna
åsikterna. Den Strategiska avdelningen i Göteborgs Stad kollar även de på åsikterna.
Stadsdelarna i Göteborgs Stad får även dem information om respektive stadsdel. En
information som de behandlar hur de vill.
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Bilaga 2: Produktspecifikation LAS-data
Upprättad: 2013-04-24, Alexander Winkler
Här beskrivs kortfattat produktspecifikation för höjddata.

Laserdata
Georeferenserat och klassificerat punktmoln som har skapats vid laserskanning från flygplan.
Tidspunkt för datainsamling: 10/2010
Flyghöjd över lägsta terräng (m): 550
Punkttäthet: Ø 8-10 pkt/m²
Format: LAS 1.2
Klassning:
- 1 Unclassified, 0-1 m over DTM
- 2 Ground
- 3 Non Vegetation, Over 1 meter over DTM
- 4 Medium vegetation (1-5m)
- 5 High vegetation (>5m)
- 6 Building
- 7 Low points, error points
- 9 Water
- 10 Bridge
- 11 Error
- 12 Overlap
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Bilaga 3: Indata

Bild 1 – Takkonstruktioner i LOD 3, fotogrammetriskt karterade från flygfoton.

Bild 2 – Primärkarta över Sannegården i Göteborg, fotogrammetriskt karterad från flygfoton.
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Bild 3 – Ortofoto, i upplösning 1 meter, över Sannegården i Göteborg.
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Bilaga 4: FME-schema

Bild 1 – FME-schema över skapandet av terrängmodell från primärkartedata.

Bild 2 – FME-schema över skapandet av en terrängmodell från LAS-data.
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Bild 3 – FME-schema för skapandet av 3D-byggnader utifrån takkonstruktioner.

Bild 4 – FME-schema över 3DClipper som klipper byggnaderna i höjd med terrängmodellen.

Bild 5 – Byggnadspolygoner skapade från 3D-byggnader. Används för att kontrollera hur bra
3D-byggnaderna harmonierar med primärkartan.
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Bild 6 – Takpolygoner skapade från primärkartan. Används för att kontrollera hur bra 3Dbyggnaderna harmonierar med primärkartan.

Bild 7 – Överlappning, för att ta reda på differensen mellan de olika dataseten.
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Bild 8 – Beräkna area för att ta reda på hur stor differensen mellan de olika dataseten är.
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Bilaga 5: Utdata

Bild 1 – Takutsprång för byggnader med inmätt husliv.

Bild 2 – Differens mellan 3D-byggnader och primärkarta
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Bild 3 – Problem då byggnaderna går igenom terrängmodellen och förhindrar att en korrekt
texturering av modellen kan ske.
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Bilaga 6: Resultat

Bild 1 – Terrängmodell skapad från primärkarta
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Bild 2 – Terrängmodell skapad från LAS-data

Bild 3 – Byggnadsmodell. Byggnader klippta i höjd med terrängmodellen.
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