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Instruktion för 3D-fotografering av hus och tomt 

 

Generella förhållanden 

För att återskapa en tomt och dess byggnader i 3D med film/foto krävs: 

1. Lämpligt väder. God sikt, gott om ljus, men helst molntäcke om möjligt för att 
åstadkomma jämnt ljus över alla bilder (alltså inga skarpa skuggor). Om det är en solig 
sommardag kan man ge sig ut precis efter att solen gått ned bakom ett träd (om man 
hinner innan det blir mörkt). 

2. Möjlighet att komma åt alla delar av tomten med kamerabilder. De områden som inte 
finns med på någon bild kommer heller inte med i modellen. Detta begränsas också av 
kamerans Field of View (FoV) vilket anger hur vid kamerans lins är. 

Utrustning 

En kamera som kontinuerligt kan ta många bilder fort är ett måste. Vi rekommenderar 
stabiliserad 4K-video i 30 frames/sekund för att ingen del av tomten skall missas i farten. 
Hädanefter kallar vi insamlingen för att “filma” oavsett om kameran står i filmläge eller 
kontinuerligt fotograferingsläge.  

För 4K-video måste denna vara av väldigt hög kvalitet och stabiliserad antingen med gimbal 
eller med mjukvara. Den bästa lösningen för detta i rätt viktklass är Osmo Pocket (med 
tillhörande wireless-adapter). Det finns också möjlighet att använda iPhoneX med 
mjukvarustabilisering men FoV är då relativt liten vilket är begränsande och det blir svårare att 
förstå vad kameran ser när den är placerad i höjd då vi inte hittat något sätt att överföra bilden 
till ytterligare en skärm. 

En lösning för kontinuerlig bildtagning är GoPro Hero4 Black eller senare. Denna ska bara 
användas i bildtagningsläge (time lapse) med så många bilder som möjligt per sekund. GoPro 
kan dock inte som Osmo Pocket riktas om samtidigt som man har kameran på en mast. [OBS 
vi behöver verifiera GoPro-resultaten lite mer just nu]. 

För att höja upp kameran rekommenderas en mast som kan höjas upp till minst 4 meter 
ovanför mark. Här finns Fiskars teleskopskaft tillgängligt i flera byggbutiker. Det är lämpligt att 
använda en ganska stabil mast så att det inte svajar för mycket där uppe. Ett alternativ till 
högre mast är UNGER TELESKOPSKAFT TELEPLUS 4X125CM som finns att beställa hos t ex 
skvissen.se För att fästa kameran på sin mast kan man använda eltejp eller liknande. För 
Osmo Pocket: tänk på att fästa kameran helt parallellt med masten. 

A4-markör skall skrivas ut på A4-papper och kontrollmätas så att diametern på cirklarna är 9,5 
cm (då vissa skrivare kan bete sig konstigt). Det skall bara skrivas ut ett exemplar av varje unik 
markör, då dubbletter orsakar problem. 
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Inställningar Osmo Pocket 

Använd filmläge i 4K, 30 fps, auto-iso. Ställ slutartiden på 1/320 eller snabbare dvs 1/640 eller 
ännu högre nämnare - förutsatt att bilden inte blir för mörk. 

Använd appen DJI Mimo frå appstore för att ansluta med en iPhone till Osmo Pocket via Wifi. 
Sen kan du styra riktningen på Osmo Pocket från iPhone. Om det är kallt ute, tänk på att ha 
med ett extra batteri till iPhone då trådlösa bildöverföringen slukar batteri. 

 

Inställningar GoPro 

[Vi återkommer när GoPro är verifierad] 

 

Insamling på tomten 

Uppsättning av markörer 

Montera A4-markörer på väggar på hus. Se till att sätta markören jämnt på väggen, gärna med 
hjälp av en plan skiva i t ex kartong. Man kan skydda A4-pappret med plastficka. Markören 
skall sitta lodrätt på väggen med linjen i cirkeln [pilen] uppåt. Fäst markören på väggen med t 
ex silvertejp eller häftmassa. Sätt markören på väggen några centimeter från ett fönster eller 
dörr om du vill använda karmen för att få pappret roterat i lod. Om detta inte går kan du 
använda vattenpass för att se så att pappret sitter rätt roterat på väggen. Resultatet blir bättre 
ju fler markörer som sätts upp och det är lämpligt att de sätts på varje hus som skall 
fotograferas 

Generella insamlingstips 

Varje gång du filmar kallas insamlingsstråk. Dessa är lämpligen 1-3 minuter långa. Det är 
fördelaktigt att börja varje stråk vid en markör och sluta vid samma eller en annan markör. 
Tänk på att hela tiden röra kameran sidledes under stråket med kameran riktad mot 
hus/mark. Det är också en fördel om alla delar av modellen har samlats från två olika avstånd 
t ex en filmning nära och på lite avstånd där mer kontext syns. Det är också en fördel om olika 
stråk överlappar varandra så att samma ställe syns i olika stråk. Chansen att modellen ska 
pusslas ihop rätt är större om “datorn känner igen sig” i de olika stråken. Om kamerans FoV är 
smal är det extra viktigt att försöka backa bakåt så att man får med stora delar av 
väggar/tak/mark i bild snarare än endast ett fönster eller dörr. Om man filmar endast en helt 
vit fasad i bild utan andra detaljer som syns så kommer datorn inte kunna förstå din rörelse. 

Insamling av hussidor 

Börja tagningen vid en markör och rör dig sedan sidledes längs väggen i sakta gångtakt och 
med kameran riktad mot huset. Försök att backa så att hela väggen och lite av marken syns 
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på samma gång. Om huset har flera våningar så gör om processen för varje våning med 
kameran upphöjd på mast. 

 

Insamling av hustak 

Höj upp kameran så mycket du har möjlighet till och rikta kameran i så rät vinkel som möjligt 
mot taket. Om taket är flackt är det extra viktigt att komma upp högt över taket. Om taket är 
brant räcker det med att komma upp högt med kameran riktad horisontellt. Få gärna med en 
markör i början av din tagning. Rör dig sidledes runt taken och se till att få med hela taket i bild 
ofta. 

Insamling av tomt 

För att filma marken, höj upp kameran så högt som möjligt och vinkla ned kameran så att den 
ser marken snett ovanifrån i t ex 45 graders vinkel. Gå sedan framåt och svep över marken på 
hela tomten, och få gärna in en markör eller botten på husvägg då och då. Även här är är det 
viktigt att återkomma till samma ställen ofta och att se till att inte missa någon del av tomten. 
Träd och buskar filmas på ungefär samma sätt som hus. Se till att få med någon del av 
marken eller hus i samma stråk som den vegetation som ska filmas in. 
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