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Förord  

Detta examensarbete har bedrivits på heltid under vårterminen 2013 som det avslutande 
momentet på civilingenjörsutbildningen Samhällsbyggnad vid Kungliga Tekniska Högskolan i 
Stockholm. Initialt var tanken att denna rapport skulle handla om VDC i byggproduktion men 
när vi kom i kontakt med NCC föreslog de istället att Augmented Reality undersöktes, något som 
var helt främmande för oss. Nu i efterhand är vi glada att vi lät NCC får sin vilja igenom. Med 
denna rapport har vi fått undersöka något som är helt nytt och kommer att bli revolutionerande 
när det slår igenom. Det känns bra att förhoppningsvis kunna bidra till teknikens framtida 
utveckling och implementering i byggbranschen i och med denna rapport. 

Ett stort tack går ut till våra handledare, Väino Tarandi på KTH samt Carl Johan Gårdinger och 
Maria Freeney på NCC. Tack vare er hjälp och kontinuerliga feedback har denna rapport kunnat 
avancera och utvecklas till något vi är stolta över. 

Tack till vår examinator Kjartan Gudmundsson för att du är öppen och enkel att prata med och 
har funnits där när vi har behövt dig. 

Tack Jan Byfors som satte oss i kontakt med ämnet och var vår första kontakt med NCC i 
november 2012.  

Tack till alla er som har deltagit i intervjuer och delat med er av er kunskap och erfarenhet inom 
ämnet. Ni har osjälviskt delat med er av er tid och generöst svarat på frågor under detta arbetes 
gång och det är era synpunkter som ger detta arbete en verklighetsförankring.  

 

Stockholm, maj 2013 

 

                    

  Emelie Appelberg  Maria Bremberg
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Abstract 

Virtual Design and Construction (VDC) is currently used more and more within construction 
design and planning as well as construction as a streamlining tool aiming to improve 
communication and decrease the number of construction defects. VDC is constantly developing, 
but what comes next? The augmented reality (AR) technology is currently not used within 
construction in Sweden but should be considered as the next step in line regarding the integration 
of reality and digital information. Using this technology design can become reality even before it’s 
actually built.  

The purpose of this study has been to carry out an inventory of the existing AR technology and 
its shortcomings, and also to identify possible applications within the construction phase. VDC 
has also been investigated in order to identify the weaknesses in this technology and an 
assessment has been made as to how these can be eliminated and hence how VDC can be 
improved. Based on that this thesis has been carried out with the following main question: How 
can augmented reality be implemented in the construction industry and how can it become 
integrated with VDC in order to achieve a streamlining effect in construction? 

The theoretical background is based on a literature study where information about augmented 
reality has been collected from technical reports from all over the world. A study of the 
technology behind augmented reality and its possible areas of application as well as a description 
of the future possibilities and ongoing research has been made. VDC has only briefly been 
examined in the literature study. Interviews with construction staff and experts within AR and 
VDC have been conducted in order to obtain a basis for an analysis of the current situation. 
Based on these interviews gains and shortcomings of the VDC technology have been identified, 
and requests for the AR technology’s future applications have been plotted.  

The result of the literature study is that a positioning technique that is more accurate and more 
robust than the ones on the market today needs to be developed in order for the AR-technology 
to work properly. There are a number of beneficial areas of application for AR in construction 
given that the previously mentioned problem is overcome. VDC in construction brings 
substantial benefits in terms of financial and time savings. It serves the communication between 
design and construction.  

AR will be easier to use for marketing purposes and early stages of projects than in construction. 
As for VDC more focus needs to be put on the implementation of the technology to a broader 
crowd rather than developing the technology further in a small group of experts.  

In order for augmented reality to be implemented in the construction industry VDC and its 
support need to be further developed towards construction before yet another technology is 
introduced. Augmented reality will not solve the shortcomings of VDC today.  

Keywords: Augmented Reality, VDC, BIM, virtual building, construction 
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Sammanfattning 

I dagsläget används Virtual Design and Construction (VDC) mer och mer inom byggprojektering 
såväl som inom byggproduktion som ett effektiviserande arbetssätt för att förbättra 
kommunikation och minska byggnadsfel. VDC är under ständig utveckling, men vad kommer 
efter denna? Förstärkt verklighet (AR, eng. Augmented Reality) används i dagsläget inte i 
byggproduktion i Sverige men ses som nästa steg i ledet av integrering av verklighet och digital 
information. Med hjälp av denna teknik kan projektering bli verklighet innan det är byggt.  

Syftet med denna studie har varit att inventera existerande AR-teknik, dess brister samt att 
kartlägga möjliga användningsområden inom byggproduktion. VDC har även undersökts för att 
identifiera denna tekniks svagheter och en bedömning av hur dessa kan avhjälpas och VDC 
förbättras har gjorts. Utifrån detta har arbetet utförts utifrån följande huvudfrågeställning; Hur 
kan AR-teknik implementeras i byggbranschen och hur kan den integreras med VDC för att 
uppnå en effektivisering i byggproduktionen? 

Teoribakgrunden bygger på en litteraturstudie där information om AR-teknik från tekniska 
rapporter inhämtats. En studie av tekniken bakom Augmented Reality och dess möjliga 
tillämpningsområden inom byggproduktion har gjorts, samtidigt som framtida möjligheter och 
pågående forskning har beskrivits. VDC har endast undersökts flyktigt i litteraturstudien. 
Intervjuer har genomförts med produktionspersonal och sakkunniga inom VDC och AR för att 
erhålla underlag för en nulägesanalys. Utifrån intervjuerna har nytta och brister med VDC-
tekniken kunnat utrönas, samtidigt som önskemål på AR-teknikens framtida tillämpning har 
kunnat kartläggas.  

Resultatet av litteraturstudien är att en positioneringsteknik som är noggrannare och mer robust 
än de som finns idag måste utvecklas för att AR-tekniken ska fungera i syftet. Det finns ett flertal 
fördelaktiga tillämpningsområden för AR i byggproduktion förutsatt att ovanstående problem 
övervinns. VDC i produktion innebär stora fördelar i form av ekonomiska och tidsmässiga 
besparingar. Det främjar kommunikationen mellan projektering och produktion. 

AR kommer att vara lättare att använda i marknadsföringssyfte och i tidiga skeden än i 
produktion. Vad gäller VDC behöver mer fokus läggas på att implementera tekniken till den stora 
massan istället för att utveckla tekniken ytterligare i en liten expertgrupp.  

För att AR-tekniken ska kunna implementeras i byggbranschen bör VDC-tekniken och dess stöd 
först utvecklas fullt ut mot produktion innan ytterligare en teknik introduceras då denna inte 
kommer att åtgärda de brister med VDC som finns idag. 

 

Nyckelord: Augmented Reality, VDC, BIM, virtuellt byggande, byggproduktion
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Begreppsförklaring  

ABK Allmänna Bestämmelser Konsulter 

AEC Architecture, Engineering and Construction 

ALVAR A Library for Virtual and Augmented Reality 

AOA Angle of Arrival 

APD-plan Arbetsplatsdispositionsplan 

AR  Augmented Reality 

AV Augmented Virtuality 

BIM Building Information Modeling/Model 

CAD  Computer Aided Design 

CFD Computational Fluid Dynamics 

FOI Totalförsvarets Forskningsinstitut 

GPS Global Positioning System 

HCI Human Computer Interaction 

HMD Head Mounted Device 

IFC  Industry Foundation Classes 

PDS  Projekt Dokument System 

QR Quick Response 

RRSS Relative Received Signal Strength 

RSS Received Signal Strength 

SAR Spatial Augmented Reality 

SLAM Simultaneous Localization And Mapping 

UWB  Ultra Wideband 

VDC  Virtual Design and Construction 

WIFI Wireless Fidelity 

WLAN  Wireless Local Area Network  

XML Extensible Markup Language 

ÄTA  Ändrings-, Tilläggs- och Avgående arbete 
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1 Introduktion 

Tidigare studier visar att det behövs ett verktyg för att lättare kunna utvärdera olika aspekter av 
en byggnads utformning i tidiga stadier i byggprocessen. Detta verktyg skulle göra det möjligt att 
utvärdera funktionalitet och ekonomi för en byggnad parallellt med visuell byggnadsutformning. 
Genom att data automatiskt kan hämtas från en 3D-modell kan beräkningar utifrån denna 
utföras. (Cheung, et al., 2012) 

Visualisering av projekt i byggbranschen erhålls lättast med hjälp av två tekniker; Building 
Information Modelling (BIM) eller Augmented Reality (AR). BIM-modeller är oberoende av den 
verkliga miljön som användaren befinner sig i till skillnad från AR-modeller där virtuella föremål 
kombineras med verkliga miljöer. Användaren kan på så sätt få en viss upplevelse av den 
omgivande miljön. (Behzadan & Kamat, 2005) 

VDC innebär att byggnader planeras och byggs upp som digitala 3D-objekt innan de byggs i 
verkligheten (NCC, 2012 A). Genom att använda detta koncept kan mer information om 
byggnaderna utvinnas. Tekniken är växande och i dagsläget görs mer och mer projektering och 
design i 3D och allt mindre baseras på tvådimensionella modeller (OpenBIM, 2010). Genom att 
använda sig av digital teknik kan parametrar enklare varieras och fler möjligheter undersökas på 
ett mer ekonomiskt vis. Med högre noggrannhet och färre felkällor kan produktionen 
effektiviseras och överdimensionerad konstruktionsdesign kan undvikas. 

Kommunikationen mellan olika aktörer i ett projekt kan alltid förbättras och effektiviseras. 
Kollisioner kan lättare undvikas och problem kan upptäckas tidigare om alla delar i byggnaden 
kan visualiseras samtidigt. Glappet mellan projektering och produktion behöver bli mindre för att 
få en effektivare och följaktligen mer ekonomiskt fördelaktig produktion. Genom att använda 
3D-modeller kan slutresultatet snabbare visualiseras även för den som inte är bekant med 
projektet och lösningar kan hittas utifrån utseendet på modellen. Om istället 2D-ritningar 
används ges utrymme för många fel och missförstånd, då all information i z-led fås genom små 
symboler och värden istället för att redovisa det faktiska utseendet. Information som till exempel 
mängder, vikter, produktspecifikationer, produktidentifikationer, materialdata, priser med mera 
kan vara kopplade till 3D-objekten. Genom att till exempel mängda för hand som ofta är brukligt 
idag uppstår mycket materialspill på grund av låg noggrannhet. Mängdavtagning med hjälp av en 
digital modell gör att ett mer exakt värde erhålls med mindre felmarginal. (OpenBIM, 2010) 

Med bland annat ovanstående som bakgrund kommer detta examensarbete att behandla VDC- 
och AR-teknik främst i produktionsskedet. Arbetet är utfört vid Kungliga Tekniska Högskolan 
(KTH) i Stockholm i samarbete med institutionen för byggvetenskap, institutionen för fastigheter 
och byggande samt bygg- och fastighetsutvecklingsföretaget NCC Construction Sverige AB.   

1.1 Bakgrund  

AR-tekniken har i dagsläget inte använts i något avseende av NCC utan har endast undersökts 
och dess möjligheter har påvisats vid demonstrationer. Planer finns på utökad testning i pilot-
projekt. (Gårdinger, 2013) 
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VDC står för Virtual Design and Construction och omfamnar hela byggprocessen. Definitionen 
av begreppet BIM varierar något beroende på vem som tillfrågas. Det kan handla om 3D-
modeller (Bergljung, 2013 A) men även om att hantera modellbaserad information (Gårdinger, 
2013). VDC simulerar, analyserar och förutsäger hur slutprodukten kommer att bli samt bidrar till 
ökad förståelse genom byggprocessen (Bergljung, 2013 A). I dagsläget motsvarar VDC 3D-
visualisering i programvaran Navisworks för många tjänstemän inom NCC.  

3D-modellen är egentligen inte till för kalkylering eller måttagning (Bergljung, 2013 A). Denna 
och annan objektsrelaterad information ska tas ut på annat håll, kvalitetssäkras och sedan kopplas 
till modellen istället för att osäker information genereras direkt ur 3D-modellen (Gårdinger, 
2013).  

VDC kan delas in i tre punkter enligt figur 1 nedan (Bergljung, 2013 A). Hussidan är bra på punkt 
1 och sämre på punkt 3 medan anläggningssidan är tvärtom. Idag är det framförallt mark som 
använder sig av maskinstyrning (Gårdinger, 2013) 

 

Figur 1. VDC indelat i tre användningsområden. (Bergljung, 2013 A) 

Nedan följer en redogörelse för hur NCC har använt sig av VDC hittills, uppdelat i tre faser: 
projektering, planering och produktion. Utöver dessa faser kan VDC användas även i andra 
syften. Exempel på detta är 3D-visualisering i försäljningssyfte vilket ger en tydligare bild av till 
exempel interiörer och planlösningar. Ett annat exempel är att produktionsspecifikationer för alla 
objekt erhålls från 3D-modellen vilka är användbara i förvaltningssyfte under hela byggnadens 
livslängd. Vid om- och tillbyggnader är en 3D-modell också till stor hjälp då exakta positioner för 
installationer och dylikt kan vara svåra att få fram via 2D-ritningar. (NCC, 2011) 

VDC i projekteringsskedet  

VDC i projekteringsskedet fungerar som ett kommunikationsstärkande arbetssätt mellan olika 
discipliner där alla får en gemensam bild av projektet i en 3D-modell. Denna kan användas som 
underlag för diskussion vid möten, då alla kan tillföra sina perspektiv och yrkeskunskaper för att 
hela tiden förbättra modellen. Samtliga discipliners projektering samordnas i en gemensam 
modell vilket minimerar risken kollisioner då dessa visualiseras på ett tidigt stadium och kan 
åtgärdas. Genom att tilldela byggnadsdelar sina verkliga egenskaper kan energisimuleringar och 
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analyser genomföras, vilket kan användas bland annat när en byggnad ska miljöklassas. Även här 
används kopplingen till kalkyl och mängdberäkning; detta är av nytta både i anbudsskedet och 
senare i produktionsskedet. Vid anbudskalkyleringen kan ansvarig ingenjör länka aktiviteter i 
kalkylprogrammet till modellen, där varje aktivitet innehåller ”recept”. Dessa recept i sin tur 
innehåller alla delar av aktiviteten; enhetspriser för ingående material och arbetskostnad med 
mera. Länkad till en mängd genererar receptet alltså totalkostnaden för en aktivitet, och via detta 
kan anbudsingenjören också kontrollera att alla objekt i modellen finns med i kalkylen. Detta 
innebär en kvalitetssäkring som inte är möjlig med manuell hantering. (NCC, 2011) 

VDC i planeringsskedet  

Planeringen av produktionsfasen påverkar i yttersta grad hur väl produktionen sedan flyter på. En 
mer verklighetsbaserad plan med fler dimensioner, det vill säga en 3D-modell som kan kopplas 
till tidplan och ekonomi, är ett starkt medel för att spara tid och pengar. Med hjälp av detta 
planeringsverktyg kan en kortare byggtid åstadkommas och produktionssimulering kan köras som 
återspeglar hur det faktiskt kommer att gå till. Genom att koppla tidplan och ekonomi till denna 
modell är det enkelt att justera produktionskalkylen och att kontrollera tidplanen. Detta görs 
genom att strukturer och definitioner såsom byggdelar och deras klassifikationer i modellen 
länkas till en planerad tidplan. Platschefen kan med hjälp av detta kontrollera och justera 
tidplanen genom att simulera produktionen. En virtuell modell fungerar också som ett starkt 
verktyg för att effektivisera inköpshanteringen och göra besparingar. En hög detaljeringsgrad 
möjliggör kostnadseffektiva inköp vilket inte bara sparar pengar utan också har en positiv effekt 
ur miljösynpunkt. (NCC, 2011) 

VDC i produktionsskedet  

Många problem och frågetecken kan lösas genom möjligheten till 3D-visualisering på 
arbetsplatsen. Från respektive projektörs 3D-modell kan 2D-ritningar genereras som inte kräver 
så mycket handpåläggning och är upp till 80 procent färdigställda. Genom denna trygghet, att 
verkligheten stämmer överens med ritningarna, kan ett mer effektivt byggande åstadkommas. 
GPS-positionering kopplat till modell gör att maskinförare kan gräva rätt, exakt och snabbt vid 
markarbeten. Vid simulering av den planerade tidplanen kan aktiviteter visualiseras och färgkodas 
och tilldelas gröna (klara i tid), gula (klara före tidplan) eller röda (sena) förlopp. Detta ger hela 
projektgruppen en tydlig bild av läget och en målbild som visar var resurser kan behöva sättas in. 
Tack vare länkning mellan 3D-modell och tidplan kan exakta leveranser av rätt mängder planeras 
och färre produktionsstopp åstadkommas. En 3D-modell kan även användas i logistiksyfte för att 
ta fram en APD-plan. Detta säkerställer en god arbetsmiljö samtidigt som det kan användas för 
att ge kunder, media eller allmänhet en tydligare bild av hur arbetsplatsen ser ut under byggtiden. 
(NCC, 2011) 

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att inventera dagens användning av AR- och VDC-teknik i 
produktionsskedet, identifiera de brister som finns samt att komma fram till vilka framtida 
möjligheter teknikerna har. Förslag ska ges på hur processen kan förbättras och utvecklas för att 
effektivisera byggandet och utnyttja 3D-modeller bättre i framtiden. VDC är en teknik under 
ständig utveckling i dagens byggbransch varför studien kan bidra till fortsatt framtida utveckling 
och användning av denna genom integrering med AR-teknik.  
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1.3 Problembeskrivning och frågeställning 

”Det ritningsfria byggandet” som ska bidra till att minimera felkällor och effektivisera byggandet 
är på frammarsch vilket gör det intressant att studera utvecklingen av AR- och VDC-teknik. NCC 
arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla sin kompetens och sina verktyg och ser en möjlighet 
i den teknik som benämns AR, där fysisk verklighet sammankopplas med digital information. 
NCC är intresserade av en inventering av existerande AR-teknik samt en studie om vilka 
möjligheter till tillämpning som finns inom verksamheten.  

Det sägs att genom att projektera med hjälp av VDC-teknik upptäcks problem tidigare och både 
kostnader och tid reduceras samtidigt som kvaliteten genom byggprocessen förbättras. 
Informationen i 3D-modellen kopplas så att planering, simulering och ekonomiska beräkningar 
kan utföras i tidigare skeden vilket förenklar kommunikation och beslutsfattande. Utnyttjandet av 
3D-modellering integrerat med AR-teknik bör tas längre ut i produktion för att effektivisera just 
detta skede. Med denna bakgrund kommer huvudfrågeställningen i detta examensarbete att vara:  

 Hur kan AR-teknik implementeras i byggbranschen och hur kan den integreras med VDC 
för att uppnå en effektivisering i byggproduktionen? 

 Vilka tillämpningar finns inom AR-teknik idag och hur kan dessa nyttjas i 
byggbranschen?  

 Vilka brister finns inom VDC- och AR-tekniken och hur kan dessa 
åtgärdas? 

1.4 Avgränsningar 

AR-tekniken har inventerats på en generell nivå där begrepp och definitioner utretts. Teknikens 
funktioner har avgränsats till att studera det som kan vara intressant inom byggindustrin idag. 
Studien av VDC-teknik har begränsats till en undersökning av hur den används inom NCC på 
husbyggnadssidan. Begreppen inom denna teknik har inte studerats på djupet på grund av att de 
redan är vida kända. Fokus för VDC-tekniken har legat på användningsområden, brister, styrkor 
och utvecklingsmöjligheter. 

Tyngdpunkten ligger på produktionsskedet men även projekteringsskedet omnämns då dessa är 
nära sammankopplade. Analys av förvaltningsskede, life cycle cost eller andra perspektiv har inte 
utförts.  

1.5 Förväntade resultat 

 Redogörelse av tillämpningar inom AR-tekniker i dagsläget  

 Redogörelse av brister inom VDC- och AR-teknik i produktion i dagsläget 

 Förslag på tillämpningar av integrerad VDC- och AR-teknik inom byggproduktion  
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1.6 Disposition  

I kapitel 1 behandlas bakgrund, syfte, problemformulering, avgränsningar och förväntade resultat 
följt av kapitel 2, ett metodkapitel som redogör för hur arbetet har lagts upp för att nå önskat 
resultat. Kapitel 3 innehåller arbetets resultat och initialt en ren litteraturstudie, i kapitel 3.1, om 
AR-teknik vars innehåll har hämtats ur tekniska rapporter som redogör för teknikens nuvarande 
status, forskning och dess utvecklingsmöjligheter. Här finns också en kort introduktion om VDC. 
Fortsättningsvis, i kapitel 3.2, redovisas intervjuer som genomförts med sakkunniga i branschen. I 
kapitel 3.3 finns information om applikationer som testats under arbetets gång. Kapitel 4 består 
av analys var resultaten analyseras och är uppdelat i litteraturstudieanalys (kapitel 4.1) samt 
intervjuanalys (kapitel 4.2). I kapitel 5 ges slutligen rekommendationer och slutsatser.  
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2 Metod 

I detta kapitel beskrivs de metoder som använts för informationsinsamling under arbetet med 
denna studie. Både kvantitativa och kvalitativa metoder har nyttjats i och med att en kombination 
av en litteraturstudie och en intervjustudie har utförts. I kapitlet finns också en analys av de valda 
metoderna. 

2.1 Litteraturstudie 

För att få en djupare grund och förståelse i ämnet utfördes en litteraturstudie vilken fördelades 
mellan AR-teknik och VDC med vikten främst på AR. Genom att inventera och analysera vad 
som finns inom dessa tekniker idag kunde möjligheter och brister hos dem identifieras. Det blev 
även klarare vilka möjliga inriktningar som gick att studera inom området varefter avgränsningar 
lättare kunde sättas upp och en röd tråd erhållas.  

Litteraturstudien började med en inventering av vad AR-tekniken innebär och vad som har gjorts 
inom AR tidigare i Sverige respektive utomlands och inom byggbranschen. Information 
hämtades framförallt från forskningsrapporter och avhandlingar som gjorts inom ämnet. 
Vartefter kunskapen blev större kunde slutsatser börja dras gällande vilka tekniker och spår som 
var mest intressanta att följa ur ett byggproduktionsperspektiv. När dessa inriktningar stakats ut 
lades sedan mer tid på en fördjupning inom dessa områden och en större anpassning av tekniken 
till byggproduktion präglade resten av litteraturstudien. Även en kortare teoretisk studie över 
VDC har utförts som täcker de grundläggande delarna för att ge en förståelse av vad begreppet 
står för. För att inte färgas av företagsspecifik användning och definition av begreppet har denna 
information tagits från tekniska rapporter utan företagskopplingar som skrivits på ämnet. 

2.2 Intervjustudie  

Inventeringen av hur VDC används idag utfördes genom att intervjua sakkunniga på området 
inom byggbranschen. Detta för att få en uppfattning om vilka funktioner och tillämpningar som 
uppfattas som fördelaktiga samt vilka brister som upplevs idag. En undersökning av dagens 
digitala användning, t.ex. hårdvaror utfördes också för att studera hur mycket som finns inom 
området i dagsläget. Efter en sammanställning av intervjumaterialet analyserades funktions-
behovet av tekniken och ett förslag på förbättringar och användningsområden började arbetas 
fram. 

Vidare utfördes en analys av vilken information som behöver finnas i en VDC-modell för att 
gynna byggproduktionen. Detta genom intervjuer med i ämnet kunniga personer främst på NCC 
som kunde uttala sig om vad som finns och fungerar idag samt om vad som kan förbättras. Dessa 
personer har valts ut för att de har extensiv kunskap eller erfarenhet inom VDC och/eller AR. 
Frågor rörande mängdavtagning, ritningar, projekteringsfel, tidplaner med mera belystes här. Det 
var viktigt att få åsikter från produktionspersonal i arbetsledningen med olika arbetsuppgifter för 
att slutligen kunna planlägga samtliga behov och utvecklingsidéer. Även intervjuer med experter 
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inom både VDC och AR var ovärderliga för att erhålla en djupare kunskap av möjligheterna och 
begränsningarna med teknikerna. Fokus låg på nedanstående fem punkter vid intervjutillfällena. 

 Användning av VDC 

 Nyttan med VDC 

 Brister med VDC 

 Utvecklingsmöjligheter med VDC 

 AR-teknik i produktion i framtiden  

Under hela studiens gång skrevs denna rapport parallellt där resultat som erhölls under tiden 
analyserades. Samtliga data har sammanställts i texter och tabeller varefter slutsatser har dragits. 
Utifrån resultaten har slutligen förslag på integrering av AR- och VDC-teknik presenterats. 

2.3 Metodanalys 

Den metod som använts bör producera ett resultat som svarar på frågeställningarna. Genom att 
först utföra en neutral och helt faktabaserad litteraturstudie och sedan komplettera med intervjuer 
erhålls en solid faktagrund som också har en stark koppling till produktion. Dessa kompletterar 
varandra och gör att möjligheter och behov kan vävas samman och analyseras. Litteraturstudien 
baseras på flera olika källor utan inbördes koppling som kritiskt valts ut utifrån författare eller 
organisation och årtal för publicering. Eftersom teknikerna som undersökts är innovativa och 
utvecklingen går framåt fort har det varit en prioritering att välja publikationer med färska datum. 
Detta har resulterat i aktuell information och en bra indikation på hur utvecklingen ligger till idag.  

Intervjuer har utförts med både produktionspersonal som använder eller ska komma att använda 
VDC och AR men även med experter som arbetar med att utveckla teknikerna. Genom att 
intervjua personer på olika positioner i produktion respektive projektering kunde olika behov och 
upplevelser av teknikerna upptäckas. Intervjuerna har varit ett bra komplement som har hjälpt att 
förstå svårigheter och önskemål och överbygga glappet som finns mellan projektering och 
produktion. På detta sätt har en enhetlig bild kunnat skapas och en bättre förståelse av nuläget 
och framtidsmöjligheter har erhållits.  

Att arbetet har utförts av två personer ses som en fördel för kritisk granskning av tillvägagångs-
sätt och resultat. Genom detta samarbete har också olika synvinklar och tolkningar av resultat 
erhållits. Detta gör att arbetet är mer kritiskt granskat än om det hade utförts av en person.  

De data och den metod som använts för att utföra denna studie har varit tillräckliga för att 
komma fram till ett resultat som det går att dra goda slutsatser utifrån. En aspekt som har 
beaktats under arbetets gång är källkritik av den information som samlats in och behandlats. Det 
är ibland svårt att vara objektiv då en aktör (i detta fall NCC) själv är inblandad i frågeställningen. 
Detta var dock inte något problem då det som studerats vid intervjuer inte rör företagets affärer 
specifikt. Viktigt är också att påpeka att det låg i företagets intresse att utreda denna fråga varför 
deras egna värderingar inte bör ha påverkat resultatet. 
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3 Resultat 

I kapitlet som följer redovisas de resultat som har erhållits under arbetets gång. Kapitlet har en 
tydlig uppdelning mellan resultat som har erhållits kvantitativt genom litteraturstudier och 
kvalitativt genom intervjustudie, studiebesök samt egna undersökningar. Litteraturstudien bör ge 
läsaren en god uppfattning om vad AR-tekniken innebär, var den befinner sig idag samt framtida 
utvecklingsmöjligheter, medan intervjustudien kartlägger behov och nytta, framförallt med VDC. 

3.1 Litteraturstudie  

Detta kapitel innefattar en ren teoretisk litteraturstudie om AR-teknik där informationen hämtats 
in främst från tekniska rapporter. Fokus har legat på att göra en djupare undersökning av AR-
tekniken medan VDC har undersökts och förklarats ytligt. Kapitlet innehåller delvis information 
från källor som är något daterade; dessa har valts att inkluderas för att beskriva teknikens 
utveckling under de senare åren. Detta gör dock att viss information tagen från dessa därför inte 
längre är helt korrekt, vilket kommenteras i kapitel 4.  

3.1.1 Introduktion till AR 

Augmented reality är en teknik där verkligheten integreras med en virtuell modell, ofta med hjälp 
av en kombination av GPS och gyroskop. I samband med introduktionen av smartphones och 
läsplattor kombinerat med VDC öppnas nya möjligheter för informationshantering och 
kommunikation i ett byggprojekt. Mellan projektering och produktion uppstår en informations-
förlust varför AR- och VDC-teknik behöver utvecklas mer mot produktion. (Ask, 2011)  

AR-tekniken kan övergripligt sägas ha tre egenskaper: 

 Den kombinerar verklighet med virtuell miljö  

 Den är interaktiv i realtid 

 Den kan registrera 3D-bilder, det vill säga placera virtuella renderingar rätt i förhållande 
till verkligheten  

Syftet med augmented reality är att förstärka och förbättra uppfattningen av omgivningen genom 
en kombination av presentationsteknik, avkänning och databehandling. Den grundläggande idén 
med AR är att blanda eller kombinera bilden av den verkliga miljön med virtuellt innehåll som 
presenteras genom datorgrafik. Den övertygande effekten uppnås genom att säkerställa att det 
virtuella innehållet är anpassat efter och registreras med verkliga föremål. När en person rör sig 
ändras ständigt perspektivet vilket det även bör göra för det virtuella innehållet. (Olwal, 2009) 

Ett AR-system byggs upp av tre grundläggande teknologier: 

 Spårning/positionering 

 Registrering  

 Visualisering  
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Spårning innebär att systemet först tar reda på displayens position och orientering i ett fysiskt 
koordinatsystem och kopplar detta till ett virtuellt sådant. Spårning är bara ett medel för att sedan 
kunna registrera den förstärkta verklighet som är den verkliga bilden med tillagt grafiskt innehåll. 
Visualiseringen låter användaren se verkligheten med överlagrad 3D-grafik. (Henrysson, 2007) 

Det finns två typer av AR-positioneringsteknik: visionsbaserad AR och GPS/kompass-baserad 
AR (Constructech, 2012). Visionsbaserad AR använder en kamera genom vilken du kan uppleva 
en förstärkt verklighet tack vare digitalt tillagd grafik. Denna teknik kräver att enheten processerar 
varje verklig bildsekvens och jämför denna med digital grafik för att hitta ett matchande objekt. 
När detta gjorts räknas objektets relativa position till verkligheten ut och det virtuella tillägget 
ritas på den verkliga bilden. GPS/kompassbaserad teknik använder sig av positionerings-
mjukvaror tillsammans med teknologi som tidigare tagits fram för bland annat videospel och 
tillsammans skapar dessa nya möjligheter för tillämpning i byggnadsprojektplanering och -design. 
För AR-applikationer är det mest intressant med visionsbaserad spårningsteknik då denna 
utnyttjar kameran som redan är en del av AR-systemet och kräver ingen extra utrustning 
(Siltanen, 2012). 

Genom olika visualiseringsanordningar, spårningsmetoder och teknikinteraktioner kan man skilja 
på AR-system för utomhus- och inomhusbruk. De flesta AR-applikationerna är idag utvecklade 
för att brukas inomhus på grund av att den miljön är lättast att kontrollera. I dessa system har 
applikationerna riktats till visualisering av 3D-modeller med markörer. Svårigheterna som AR-
system för utomhusbruk stöter på är bland annat varierande ljusförhållanden, rörliga och/eller 
nya objekt i vyn samt spårning på en storskalig yta. Detta har gjort att utvecklingen av dessa 
system inte gått lika fort. AR-tekniken bör kunna användas i byggproduktion för att vägleda 
pågående processer samtidigt som det kan användas som ett inspektionsverktyg. En 
byggarbetsplats kan dock betraktas ha ganska komplexa miljöer då strukturen ofta ändras, 
byggkranar och ställningar kommer till eller tas bort och att flera visuella element ska rymmas 
under simuleringen. (Gimeno, et al., 2011) 

Det finns olika typer av spårningstekniker som utnyttjas för positionsbestämning inom AR, de 
vanligaste är:  

 Visionsbaserad AR 

 Markörspårning 

 Egenskapsspårning 

 GPS/kompassbaserad spårning 

 WiFi-navigering 

3.1.2 Visionsbaserad AR 

Som tidigare nämnts innebär visionsbaserad AR att kunna visualisera virtuell information 
överlagrad på verkligheten genom en kamera (Constructech, 2012). Det största problemet i 
strävan att uppnå fungerande och effektiv AR i byggindustrin är kravet på korrekta sensorer med 
lång räckvidd och spårningsutrustning som rapporterar placeringen av användaren och dess 
omgivande föremål (Azuma, 1997). AR kräver spårningsutrustning med större bandbredd, högre 
noggrannhet och längre räckvidd. Det finns ett flertal olika spårningssystem med olika prestanda 
och egenskaper (Shin & Dunston, 2010). För att kunna applicera AR i ett 3D-format krävs en 
kamera med sex frihetsgrader (6DOFs) (Xu, et al., 2007) & (Henrysson, 2007); där de tre första 
representerar positionering och de resterande tre styr orientering i förhållande till verkligheten 
(Xu, et al., 2007). Positionen kan uttryckas i tre koordinater (x, y, z) och orienteringen som tre 
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rotationsvinklar (α, β, γ) runt de tre koordinataxlarna. På så vis har markören sex frihetsgrader 
(Siltanen, 2012). Dessa kan studeras närmre i figur 2.  

 

Figur 2. AR-spårningssystemets sex frihetsgrader. (Siltanen, 2012) 

Det finns två huvudsakliga spårningsstrategier: egocentrisk och exocentrisk spårning. I den 
förstnämnda utrustas AR-kameran med sensorer som känner av dess position och orientering 
medan den sistnämnda utnyttjar sensorer som blivit placerade i omgivningen och som känner av 
systemets position. Dessa skickar sedan spårningsdata till systemet som då kan registrera sig på 
korrekt placering. (Henrysson, 2007) 

Markörspårning  

Kameraspårningssystem baserat på referenspunkter använder markörer för att få fram kamerans 
relativa position genom att ha fått information om markörernas form och position (Shin & 
Dunston, 2010). Markörerna är konstruerade så att de lätt känns igen i varje bild (Weidenhausen, 
et al., 2003). Fyra kända referenspunkter är tillräckligt för att få fram en exakt och unik placering 
av kameran (Siltanen, 2012). Datorsystemet känner igen markörerna från videobilden genom 
behandling, mönsterigenkänning och datorvisualiseringstekniker. Information från markörerna 
extraheras automatiskt innan bilden kan visualiseras i en display (Weidenhausen, et al., 2003). En 
bra markör är lätt att upptäcka och pålitlig under alla förutsättningar (Siltanen, 2012). Skillnader i 
ljusstyrka märks lättare än färgskillnader. Ju större ljuskontraster, desto lättare är det att upptäcka 
markören varför svartvita markörer är optimala, se figur 3.  

 

Figur 3. Markörer som kan transformera en 2D-ritning till en AR-modell. (Siltanen, 2012) 

Markörspårning används i stor utsträckning inom AR-tekniken (Siltanen, 2012). Detta kan 
förklaras med att tekniken är lätt att implementera samt att bra och välkända ”toolkits” finns på 
marknaden. Markörer används fördelaktigt i hybridspårning som ett komplement för att 
stabilisera systemet, definiera korrekt skala, stötta återhämtning och fungera som en trigger så att 
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personer i omgivningen inser att virtuell data finns. Systemet fungerar bra men markörena 
upplevs som ett problem för verkliga och ekonomiskt genomförbara applikationer 
(Weidenhausen, et al., 2003). Markörsystemet behöver bli mer flexibelt och lättare att ställa upp. 
Markörspårning med kamera kan lätt störas då systemet baseras på ett begränsat antal vinklar från 
vilka markörerna är synliga (Shin & Dunston, 2010). 

Egenskapsspårning 

Används istället ett system som känner igen omgivningens naturliga drag såsom hörnpunkter 
etcetera ökar antalet punkter som kameran kan känna igen och systemet blir mer tillförlitligt 
(Weidenhausen, et al., 2003). Dessutom kan större omgivningar på ett längre avstånd tas in. 
Dessa naturliga igenkänningspunkter kan delas in i tre kategorier: egenskapspunkter, egenskaps-
beskrivningar och kanter (Siltanen, 2012). En egenskapspunkt är en liten väldefinierad del av 
bilden, till exempel ett hörn med definierad position. Egenskapsbeskrivningarna redogör för 
kännetecknen inom ett bildområde. Kanterna profilerar ofta avgränsningarna av ett projekt, till 
exempel en siluett av en byggnad eller uppträder vid färgbyten. Kanterna matchas genom deras 
orientering och profil. En fördel med denna teknik är att inga objekt behöver placeras ut i 
omgivningen i förhand (Henrysson, 2007). Tekniken klarar även av rörelseinput oavsett om 
bakgrunden är rörlig eller stilla.  

Med förbättrade spårningstekniker såsom egenskapsbaserade metoder (Lepetit et al., 2003, 
Andrew, 2006) i (Chi, et al., 2013) kräver AR inte vanliga lägesmarkörer med kända placeringar 
för att detektera en exakt position i virtuella sammanhang (Chi, et al., 2013). Istället kan tekniken 
extrahera egenskaper från en scen för att identifiera sambandet mellan kamerans och 
verklighetens koordinatsystem. I och med detta har det blivit enklare att applicera AR-tekniken 
inom teknik och konstruktion. På grund av att en byggarbetsplats ofta är komplex kan det vara 
svårt att placera lägesmarkörer så att de kan användas av markörspårningsteknik. Ny AR-teknik 
kan istället detektera unika egenskaper i komplexa scener och använda dem för att avgöra var 
virtuella objekt ska överlagras. Denna typ av AR-teknik är markörlös och passar bra för 
tillämpningar på just byggarbetsplatser.  

Egenskapsspårning anses ofta vara en mer avancerad teknik än markörspårning. Dock är inte 
detta alltid ekvivalent med att det är den mest lämpade tekniken för alla fall. Tekniken ger inte 
korrekt skala och riktningen på koordinataxlarna är godtycklig. Dessutom kräver den viss 
förkunskap, varför inte alla kan använda den lika lätt som de kan med markörspårning. (Siltanen, 
2012)  

3.1.3 GPS-/kompassbaserad AR 

GPS-baserad spårningsteknik fungerar bäst utomhus där markörspårning inte fungerar särskilt 
bra. Dock är tekniken bristfällig som enda spårningssystem för AR-applikationer då den inhämtar 
information om position men ej orientering. Genom att kombinera GPS med andra spårnings-
metoder såsom gyroskop uppnås kraven; denna metod är ännu ett exempel på hybridspårning. 
(Siltanen, 2012) 

Den stora frågan om hur AR-tekniken klarar av att vara robust och säker nog för att integreras i 
stora system kvarstår. AR-system förlitar sig på en 6DOF-positionering av en display med en 
kamera för att kunna koppla information till bilden som visas genom kameradisplayen. För att 
den slutliga produkten ska vara trovärdig krävs att spårningstekniken är noggrann och robust. För 
effektiv spårning krävs en ordentlig kartläggning av omgivningen i 3D vilken låter information 
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kopplas direkt till den fysiska strukturen. Global positionering är nödvändig för att systemet ska 
klara effektiv navigering. Problemet med dessa system är den relativa korrektheten som fås av 
global positionering och lokal spårning. Det finns även ett topometriskt tillvägagångssätt där ett 
positioneringssystem (GPS och UWB) med låg noggrannhet både ute och inne kompletteras med 
ett lokalt metriskt spårnings- och kartläggningssystem med större noggrannhet, denna teknik 
kallas SLAM. Schematisk bild på detta visas i figur 4. Detta ger ett robust system med global 
topologisk kartläggning för både utomhus- och inomhusscenarion samt lokal spårning. (Gee, et 
al., 2011) 

 

Figur 4. Schematisk överblick över SLAM som utnyttjar UWB inomhus och GPS utomhus, 
kombinerat med lokal spårning. (Gee, et al., 2011) 

3.1.4 WiFi-navigering 

WiFi-positioneringstekniker kan användas antingen inomhus eller utomhus och i bägge fall är 
målet att bestämma placeringen av den sändande WiFi-åtkomstpunkten. För tillfället finns ett 
flertal olika WiFi-inomhuspositioneringssystem som används flitigt på sjukhus och universitet där 
utrustning ibland kan behöva lokaliseras. Detta kan göras tack vare att utrustningen har en WiFi-
sändare fäst på sig. (Ibrahim & Ibrahim, 2010) 

För WiFi-applikationer för inomhusbruk förespråkar vissa forskare så kallade smarta antenner, då 
signalens riktning används för att triangulera WiFi-transmittorns position. Dessa system har dock 
ett tillkortakommande i att signalen reflekteras och flervägsförsvagas från interiören i byggnaden. 
De kräver dock inte att offline-databaser konstrueras. (Lim et al., 2007) i (Ibrahim & Ibrahim, 
2010) 

I en forskningsrapport har ett WiFi-system för inomhusbruk som använder sig av mätningar av 
signalstyrka presenterats och huvudorsaken till signalstyrkans variation i en byggnad analyserats 
(Ocaña, et al., 2005) & (Alonso, et al., 2009). För att bestämma en position används Ethernet-
signaler som mäter styrkan hos den mottagna datatrafiken. Ethernet är en teknik för data-
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kommunikation inom lokala nätverk (Telia, 2011). Signalstyrkan beror på avstånd och hinder 
mellan trådlösa noder och mätutrustningen (Ocaña, et al., 2005) & (Alonso, et al., 2009). Styrkan 
hos WiFi-signalerna lagras i en databas (eller WiFi-karta). Därefter jämförs alla signaler som är 
mottagna från diverse åtkomstpunkter mot WiFi-kartan för att uppskatta mätutrustningens 
placering. Metoden är anpassningsbar till nya miljöer och fungerar där trianguleringsalgoritmer 
inte är tillämpliga. Systemet behöver flera referenspunkter att mäta avståndet till. Resultatet och 
slutsatsen av detta försök är att en utbredningsmodell inte kan byggas eftersom signalstyrkan inte 
varierade linjärt med avståndet på grund av flervägsfelseffekten. Triangulering från flera punkter 
kan vara den mest naturliga tekniken att använda inomhus men radiofrekvenssignalen kan störas 
av reflektion, diffraktion och flervägseffekt. För att undkomma detta problem används ett 
lokaliseringssystem baserat på ett a priori radiokartsystem i vilket en robotliknande mätutrustning 
navigerar. Detta system arbetar i två faser; övningsfas och estimeringsfas. I den förstnämnda 
konstrueras den trådlösa kartan och i den sistnämnda jämförs alla prover som tagits emot från 
respektive åtkomstpunkt med kartan och den närmsta matchningen återges sedan som 
användarens position.  

I ett annat forskningsprojekt har ett inomhuslokaliseringssystem som tar hänsyn till effekten av 
flervägsfel studerats. Detta system utnyttjar en riktad antenn för att bestämma signalens 
infallsvinkel, AOA, varefter placeringen av åtkomstpunkten bestäms med hjälp av triangulering i 
en dataprocessor. (Lim et al., 2008) i (Ibrahim & Ibrahim, 2010) 

Location fingerprinting approach är en metod där placeringen av en trådlös enhet bestäms 
genom mätningar av signalstyrkan från olika åtkomstpunkter (Brunato & Battiti, 2005). Geo-
lokaliseringssystem för WLAN baserat på just denna teknik är ytterligare ett system som tagits 
fram i forskningsprojekt där den mottagna signalstyrkan (RSS) av diverse åtkomstpunkter 
inhämtats i förväg och lagrats som en funktion av användarens placering (Jan & Lee, 2003) i 
(Ibrahim & Ibrahim, 2010). Därefter matchas den mottagna signalens styrka för att bestämma 
placeringen av den önskade åtkomstpunkten. Det finns även förslag på ett WiFi-
lokaliseringssystem som baseras på den relativa mottagna signalstyrkan (RRSS) från ett antal 
åtkomstpunkter (Chen et al., 2008) i (Ibrahim & Ibrahim, 2010). De direkta RSS-värden 
förändras med tiden och empiriska undersökningar har visat att de relativa värdena är mer stabila.  

3.1.5 Displaytekniker  

Displaytekniker kan traditionellt delas in i tre undergrupper: Visuella displayer, akustiska displayer 
(3D lokaliserade ljudsystem) och pekskärmar (Wang, 2006). Visuella displayer är de mest 
populära och använda inom AR-tekniken, därför kommer endast dessa att behandlas i denna 
rapport. Dessa displayer används för att presentera förstärkta scenarion och två grundtekniker 
finns för att åstadkomma detta; optiskt transparenta och videobaserade displayer (Azuma, 1997). 
Eftersom AR-tekniken kräver en displayteknik som klarar av en kombinerad vy är traditionella 
bildskärmar som visar datorgenererade bilder inte tillräckliga. De displaytekniker som används 
inom AR är: 

 Optisk transparent display 

 Videobaserad display 

 Direktprojicering 

 Rumsliga handhållna displayer 
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Optisk transparent display  

Optiska transparenta displayer genererar en optisk bild av datorgjord grafik som sedan visas i den 
verkliga miljön (Wang, 2006). Displayen kräver specifika ljusförhållanden då användaren ser den 
verkliga miljön direkt genom den och den optiska kombineraren reducerar ljusstyrkan som 
kommer från omgivningen (Azuma, 1997). Detta kan inte alltid uppnås på en byggarbetsplats där 
ljusinsläpp och syntetiskt ljus inte alltid är optimalt på alla platser (Wang, 2006). Optisk 
transparens uppnås genom att en optisk kombinator släpper igenom den verkliga bilden av 
omgivningen och reflekterar den virtuella bild som producerats grafiskt (Olwal, 2009). Denna 
kombinerade bild når sedan användarens ögon som en helhet. Principen för en sådan 
displayteknik kan studeras i figur 5. 

 

Figur 5. Systematisk bild av tekniken bakom optiskt transparenta displayer. (Olwal, 2009) 

En stor fördel med denna teknik är den direkta bild av verkligheten som ges vilken tar bort alla 
kvalitetsförsämrande faktorer och risker som datorgenererade bilder innebär (Navab, 2003) i 
(Olwal, 2009). Dock innebär tekniken även reducerad ljusstyrka och kräver avancerad kalibrering 
mellan virtuell och verklig miljö (Olwal, 2009). Eftersom den verkliga miljön presenteras direkt 
har denna flera fokalplan, det vill säga avstånd på vilket informationen presenteras tydligt, medan 
det virtuella innehållet bara har ett fokalplan (Liu et al. 2008) i (Olwal, 2009). Detta innebär att 
användaren tvingas välja på att växla fokus eller att se en av komponenterna oskarp.  

Rumsliga optiska system använder sig av stationära transparenta displayer, som är integrerade 
med omgivningen (Bimber & Raskar, 2005). De rumsliga optiska kombinatorerna kan vara plana, 
böjda, transparenta skärmar, optiska hologram eller spegelkombinatorer. Dessa rumsliga optiska 
system följer inte användarnas rörelser utan skapar en förstärkt verklighet i rummet för dem att 
röra sig fritt i. Kalibrering sker mot omgivningen och är länkad till användaren för att säkerställa 
ett korrekt perspektiv (Olwal, 2009). Detta möjliggör fri rörelse hos användaren då denne inte 
behöver bära någon utrustning själv. Dock finns det nackdelar med dessa system; till exempel är 
de inte applicerbara på mobila apparater, de möjliggör inte en direkt manipulativ interaktion med 
virtuella och verkliga objekt och de är begränsade till ett lågt antal beskådare (Bimber & Raskar, 
2005).  

Videobaserad display 

Videobaserade displayer visar sammanfogade rörelsebilder som videofilmas i realtid och 
kompletteras datorgenererad grafik (Wang, 2006). Resultatet av denna sammanslagning visas 
sedan på en display. Denna tekniks funktionalitet beror av lägesmarkeringar på geografiskt kända 
placeringar samt stora beräkningsresurser. Dessa faktorer gör att användningen av videobaserade 
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displayer försvåras i utomhusmiljöer varför denna teknik inte är optimal utomhus. Principen av 
ett videobaserat displaysystem kan studeras i figur 6.  

 

Figur 6. Systematisk bild av tekniken bakom videobaserade displayer. (Olwal, 2009) 

Vissa videobaserade displayer använder en kamera för att filma verkligheten och presenterar 
sedan den sammanfogade bilden på en handburen display (Rekimoto 1997, Rekimoto & Nagao, 
1995) i (Olwal, 2009). En fönsterlik effekt uppnås om kameran är monterad på baksidan av 
displayen då denna upplevs som transparent. Det blir mer och mer vanligt att använda video-
baserade displayer på mobila enheter med redan inbyggda kameror (e.g., (Henrysson and Ollila 
2004, Mohring et al. 2004, Takacs et al., 2008, Wagner et al. 2008a, Wagner et al. 2008b, Wagner 
and Schmalstieg 2003) i (Olwal, 2009). Kamerautrustade mobiltelefoner är särskilt lämpade för 
AR-teknik då de är väldigt flitigt använda och dess tekniska utveckling går fort framåt. 

Fördelarna med videobaserade displayer är att den verkliga och den virtuella miljön kan 
kombineras på ett kontrollerat sätt då den virtuella miljön kommer direkt från datorgrafik in i 
kameran och först där sammanfogas med den verkliga miljön som filmas i realtid (Klein & 
Murray, 2008) i (Olwal, 2009). Alternativet hade varit att optiskt kombinera ljuset från de bägge 
miljöerna direkt men på detta sätt uppnås en större flexibilitet då det virtuella innehållet kan 
styras och anpassas så att det inte flyter ihop med eller blockerar viktig information från 
verkligheten (Olwal, 2009). I många situationer är det önskvärt att den virtuella grafiken upplevs 
som en del av den verkliga omgivningen varför spårningstekniken måste vara korrekt och 
flimmerfri, blockering av verkliga föremål måste stämma, ljussättning och pixelkvalitet måste 
matcha den verkliga; allt för att grafiken ska upplevas som fastlimmad i verkligheten (Klein & 
Murray, 2008). En fördel är att tekniken via kameran även kan känna igen egenskaper i 
omgivningen vilket gör det lättare att få ett korrekt virtuellt perspektiv (Kato & Billinghurst, 
1999). Det enda kravet för bra bildregistrering är att koordinaterna på 2D-skärmen sammanfaller 
med motsvarande 3D-koordinater i verkligheten. 

Nackdelarna med tekniken är försämrad kvalitet och noggrannhet av den verkliga miljön (Olwal, 
2009). Dessutom finns risker med felaktiga perspektiv på grund av kameraförskjutning (State et 
al., 2005, Takagi et al., 2000) i (Olwal, 2009). Att verklig miljö sammansätts med en virtuell sådan 
i samma bild innebär att det endast finns ett fokalplan (Bimber & Raskar, 2005). Detta är dock 
bara ett problem för det virtuella innehållet i stereoskopisk-optiska system, det vill säga system 
som jämför två prover (här verkligt och virtuellt innehåll) i samma bild. Problemet beror på att 
skärmen, och därmed bilden på denna, aldrig kan ta upp lika stor yta som omgivningen. Tekniken 
är även väldigt känslig för fördröjningar och självklart beroende av att kameran fungerar som den 
ska (Olwal, 2009). Dessa faktorer är dock inget problem för den optiskt transparenta tekniken. 
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Direktprojicering  

Förstärkt verklighet kan också uppnås genom att virtuell grafik projiceras direkt på den verkliga 
omgivningen med hjälp av ljusstrålar (Olwal, 2009). Detta innebär att behovet av att kombinera 
två miljöer med optik eller videobaserad teknik inte finns men istället krävs geometriskt och 
utseendemässigt lämpliga verkliga ytor att projicera på. Projektorbaserad AR, (SAR, spatial 
augmented reality), kan delas in i två grupper beroende på hur de är installerade; fasta respektive 
portabla installationer (Nee, et al., 2012). Det finns förslag på telefoner med inbyggda mini-
projektorer som låter projektorstrålen gå i linje med kamerans optiska axel. Forskare har även 
utvecklat en reflekterande projektionsteknik som genererar rörelseparallax så att användaren kan 
se 3D-bilder utan att bära speciella glasögon.  

Rumsliga handhållna displayer  

Ett alternativ till ovanstående tekniker är GPS-länkade handburna displayer, som inte utnyttjar 
kombinationen av verklighet och virtuell grafik (Olwal, 2009). Genom att känna av egenskaper, 
närhet och relativ position till verkliga objekt genererar dessa sedan information länkade till 
respektive objekt. Fördelen med denna teknik är att den kräver enklare spårning och kalibrering 
(Olwal, 2009), samt genererar handgriplig information direkt på displayens yta (Fitzmaurice et al., 
1995, Ishii & Ullmer, 1997) i (Olwal, 2009). Dock innebär den lägre verklighetskoppling och 
displayen själv skymmer det verkliga objekt som studeras (Olwal, 2009). 

3.1.6 Interaktionstekniker 

Ett AR-system kan manövreras med hjälp av många olika interaktionstekniker. Förutom en 
konventionell pekskärm kan även HCI-tekniker såsom gestbaserad interaktion och röststyrning 
användas för att manövrera systemen. De sistnämnda tillåter realtidssimulering och sensorbaserad 
datainteraktion i byggnader vilka har flera möjliga tillämpningsmöjligheter på en byggarbetsplats. 
Exempel på sådana är vid testandet av värme, ventilation och luftkonditionering, renovering och 
riskidentifiering. Detta görs med hjälp av visualisering av CFD-simuleringar i den verkliga 
rymden. (Malkawi & Srinivasan, 2005) 

Vanligt förekommande interaktionstekniker inom AR är:  

 Pekskärm  

 Huvudmonterade apparater 

 Gestbaserad interaktion  

 Röststyrning  

 Handsensorer  

Pekskärm  

Pekskärmar anses ofta vara naturliga, intuitiva och lätta att använda (Han 2005, Matsushita and 
Rekimoto 1997, Paradiso et al. 2000, Rekimoto et al. 1998, Selker 2008) i (Olwal, 2009). Genom 
att peka, dra, klicka och gestikulera på en skärmyta kan användarens kommandon appliceras 
direkt på det grafiska objektet. En fördel med denna interaktionsteknik är att ingen extra 
utrustning för manövrering behövs. Dock kan många egenskaper hos ytan påverka användarens 
upplevelse såsom dålig kalibrering, låg skärmupplösning, låg skärmkänslighet samt att noggrann 
interaktion kan hindras genom att användarens finger skymmer bilden (Harrison and Hudson 
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2009, Poupyrev and Maruyama 2003, Poupyrev et al. 2002) i (Olwal, 2009). Dessutom saknar 
skärmar den taktila återkoppling som fås ur viss textur och andra fysiska egenskaper som finns 
hos enheter designade för detta ändamål, vilket är ett stort problem hos de flesta pekskärmsytor.  

Huvudmonterade apparater  

Ett annat av denna tekniks användningsområden är huvudmonterade apparater, (HMD, Head 
Mounted Device) (Wang, 2006). Vid bruk av HMD fungerar glasögonen i apparaten som 
användarens ögon och spårar användarens position och orientering. Denna lösning möjliggör 
fritt arbete med bägge händer och inga rörelsemässiga begränsningar då apparaten är direkt 
monterad på användarens huvud. HMD bör idealt innehålla två kameror som placeras så nära 
användarens ögon som möjligt (Takagi et al., 2000) i (Olwal, 2009). Dock är det mer vanligt med 
enkamerasystem då dessa är enklare att designa och implementera. Nackdelen med HMD är att 
de kan uppfattas som obekväma samt orsaka huvudvärk, yrsel och illamående vid 
långtidsanvändning (Nee, et al., 2012). En videobaserad HMD med två motordrivna kameror 
som automatiskt reglerar kamerakonvergensen undviker att visualiseringen av en virtuell prototyp 
blir förvrängd om den kommer för nära användaren (Caruso & Re, 2010). 

Gestbaserad interaktion  

Gestbaserad interaktion har fått uppmärksamhet genom filmer som till exempel Minority Report 
(se figur 7) och Matrix Reloaded där direktmanipulerade gränssnitt innehåller transparenta 
displayer (Wilson, 2004). I vissa avseenden är denna typ av interaktionsmetod bättre lämpad än 
andra, till exempel då flera händer behövs eller där mänskliga kompetenser direkt kan 
effektivisera hanteringen. Ibland kan samarbetet mellan flera användare också förbättras med 
hjälp av direktmanipulation, då alla inblandade lätt kan förutse de andras nästa handling. 
Problemen med tekniken ligger i bristen av fysiskt stöd som orsakar uttröttning på grund av långa 
interaktioner, onaturliga positioner och behovet av överdrivna rörelser (Olwal, 2009).  

 

Figur 7. Tom Cruise använder gestbaserad interaktion i Minority Report. (Digital Life, 2012) 

Röststyrning  

Utmaningen vid röststyrning är höga ljudnivåer från omgivningen då systemet får svårt att 
urskilja den relevanta ljudkällan (Olwal, 2009). Röststyrning innebär att manipulation av systemet 
blir mer tillgängligt för användaren samtidigt som det även är fördelaktigt för att ge abstrakta 
instruktioner (Malkawi & Srinivasan, 2005). Styrningen innefattar två delar: röstigenkänning och 
röstsyntes. Röstigenkänning innebär att systemet har förmågan att lyssna på en talande röst och 
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förstå vad som har sagts och röstsyntes innebär förmågan att producera en röst som läser från en 
text som applikationen producerat.   

Handsensorer 

CyberGlove är en produkt som omvandlar användarens handform till en generell 
positionsbeskrivning för att sedan kinematiskt beräkna placeringen av handens olika segment 
utifrån givna ledvinklar. De implementerade handgesterna är ”Closed Fist”, ”Open Flat Palm”, 
”Touch Finger”, ”Shoot Hand” och ”Inc Thumb”. Indata för dessa handlingar består av 22 
vektorer som representerar måtten av ledsensorerna och alltså handens krökning, se figur 8. 
Handens position och orientering erhålls med hjälp av magnetiska sensorer som beräknar den 
absoluta placeringen av handens fingrar. Denna handske är idag framtagen för att generera plan 
på exakta positioner, till vilka användaren sedan kan flytta genom att läsa sin position som visas 
på en HMD och flytta längs med x-axeln och på så vis skapa det plan som krävs för att få ett 
analyserbart resultat. I detta fall används tekniken för att skapa plan som visualiserar CFD-data. 
(Malkawi & Srinivasan, 2005) 

  

Figur 8. CyberGlove med dess sensorer. (Malkawi & Srinivasan, 2005) 

3.1.7 Tillämpningar och användningsområden 

Arkitektur-, ingenjörs- och byggindustrin (AEC, Architectural, Engineering and Construction) är 
känd som en av de mest lovande branscherna för tillämpning av AR-teknik (Woodward & 
Hakkarainen, 2011). De använder sig redan av BIM och öppna format såsom IFC och genom 
integrering med AR och tidplaner kan 4D-BIM göra jämförelser på plats av hur produktionen ser 
ut gentemot det planerade utseendet i aktuellt tidsskede. Exempel på användningsområden för 
AR-teknik i byggproduktion är:  

 Navigering 

 Visualisering av framtida resultat 

 Visualisering av dolda föremål 

 Mätning och kalibrering 

 Ökad säkerhet 

 Utbildning 

 Inspektion och kvalitetskontroll 

 Kommunikation 
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Navigering  

Stora byggnadsprojekt har ofta väldigt många ritningar, ibland tusentals, som alla refererar till 
andra ritningar och symboler (Côté, 2012). Detta kan göra att det blir svårt att förstå ritningen 
och att hitta positionen som ritningen motsvarar. Det kan också innebära att byggnadsarbetare 
missar viktig information från projektören. Ofta läggs mycket tid på att förstå just komplicerade 
2D-ritningar och dessa tidsförluster skulle kunna avhjälpas med hjälp av en tydlig AR-
visualisering. Istället för att skapa ett nytt AR-system kan välkända CAD-paket såsom till exempel 
AutoCAD kompletteras med ett AR-tillägg med hjälp av mjukvaran SICURA. Denna mjukvara 
beskrivs utförligare i kapitel 3.1.7. Detta system blir alltså ett förstärkt CAD-system som 
fortsättningsvis kallas AR-CAD. Med hjälp av detta kan användaren navigera sig i den förstärkta 
byggarbetsplatsen på samma sätt som i en 2D CAD vy, det vill säga genom att navigera runt med 
ett pekverktyg och zooma in och ut, se figur 9, (Gimeno, et al., 2011). Dessutom kan användaren 
se omgivningen i en omloppscirkulerande bana utifrån den valda placeringen. Denna funktion 
använder sig av en så kallad Pan-Tilt-Zoom (PTZ) kamera. 

 

Figur 9. AR-CAD vy av en byggarbetsplats sedd genom en PTZ-kamera. (Gimeno, et al., 2011) 

Visualisering av framtida resultat  

Att kunna visualisera hur en specifik design kommer att se ut på plats och hur den ska byggas 
upp sekvensmässigt kan vara till stor hjälp på byggarbetsplatsen. Vid tekniskt svåra moment med 
stora krav på noggrannhet och precision är AR ett bra hjälpmedel på flera nivåer. Det möjliggör 
visualisering och tydlig kommunikation av problemet mellan olika aktörer men också på plats där 
yrkesarbetarna kan se objektet ur olika vinklar och i olika skalor och på så sätt erhålla bättre 
förståelse för hur en montering bäst ska utföras, se figur 10. Detta innebär en bättre kvalitets-
kontroll och ett säkrare utfört arbete. (Campbell, Dace; BNBuilders, 2012) 

 

Figur 10. Exempel på AR som visualiseringsverktyg. (Campbell, Dace; BNBuilders, 2012) 
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AR är förutom ett designverktyg även ett kraftfullt kommunikationsredskap i beslutsfattar-
processen då framtida lösningar kan visualiseras och en möjlighet att ”gå in i” den inte ännu 
byggda byggnaden ges. Detta gör det lättare att jämföra framtida lösningar innan beslut fattas och 
det ger även allmänheten en tydligare bild av vad som ska byggas, så att de kan få en tydligare 
uppfattning och på så sätt ge korrekt feedback. (Constructech, 2012) 

Visualisering av dolda föremål  

Med hjälp av den virtuella illusionen av transparens kan till exempel redan inbyggda spilledningar, 
ventilationskanaler och armering i väggar och golv kartläggas genom projicering av systemen på 
den färdiga ytan (Constructech, 2012). Detta gör att arbetsgruppen kan jämföra den verkliga 
situationen med information som redan har registrerats och jämföra eventuella förändringar. 
Problemet med att projicera i fullskaliga sektionsritningar på en fysisk plats är att visualiseringen 
av ovanstående komponenter på sina exakta platser döljs av den redan byggda väggen eller golvet 
(Côté, 2012). Samma problem finns vid AR-visualisering av nedgrävda rör och ledningar. Det är 
förvirrande att projicera dem ovanpå mark- eller vägytan eftersom de i själva verket har en 
position längre ner i marken, samtidigt som en visualisering under mark gör att de göms under 
markytan. Detta problem löses genom att skapa en virtuell utgrävning och på samma sätt kan en 
liknande lösning föreslås för ovan nämnda sektionsritningar.   

Mätning och kalibrering  

På samma sätt som AutoCAD- och SolidWorks-program har en snapfunktion, det vill säga en 
funktion där markören känner av rätt punkt och ”hoppar” dit, har även AR-CAD utvecklat en 
sådan. Funktionen tillåter användaren att välja geometrier i den verkliga vyn och rita dit virtuella 
linjer. Principen visas nedan i figur 11. Denna dynamiska bildinteraktion skulle kunna vara till stor 
hjälp i daglig verksamhet såsom för mätning och kalibrering etcetera. Det ger en större 
noggrannhet exempelvis vid mätning då markören hoppar direkt till de två linjerna mellan vilka 
avståndet ska mätas. (Gimeno, et al., 2011) 

  

Figur 11. Magnetbaserat snapping tool i AR-CAD. (Gimeno, et al., 2011) 

Baserat på den extraherade topologin kan ett objekts normalplan och begränsningsram erhållas 
och ett 3D-rutnät kan göras i linje med dessa. Storleken på rutorna kan regleras av användaren. 
När markören rör sig över rutnätet och kommer nära en knutpunkt kommer den att hoppa till 
denna och koordinaterna redovisas. På detta sätt identifieras markörens 3D-koordinater och den 
korrekta 3D-positionen kan bestämmas. (Shen, et al., 2009) 
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Ökad säkerhet  

Antalet dödliga olyckor är högre i byggnadsindustrin än i andra industrier (Waehrer et al., 2007 & 
Yim et al., 2005) i (Park & Kim, 2012) och undersökningar visar att de allra flesta sådana kunde 
ha avhjälpts med ordentlig säkerhetsarbetsledning, planering, utbildning och inspektion (Park & 
Kim, 2012). Säkerhetsinformation på byggarbetsplatser idag är ibland svårtydda och redogör inte 
alltid för latenta risker (Golparvar-Fard et al., 2009) i (Park & Kim, 2012). Med ett ökande antal 
utländska yrkesarbetare på arbetsplatserna finns ett stort behov för mer visuella metoder vid 
säkerhetsutbildning och -information (Kim, 2005) i (Park & Kim, 2012). 

Genom att skapa en 3D-modell som representerar arbetsmiljösituationer med utrustning, 
tillfälliga faciliteter, materiallager och arbetskraft kan en säkerhetsplan utarbetas (Li et al., 2003) i 
(Park & Kim, 2012). Denna modell hjälper till att visualisera risker som annars kanske inte skulle 
ha upptäckts. Modellen kan sedan ytterligare förbättras genom en AR-applikation som tydligare 
visualiserar riskinformation såsom rörplaceringar och dylikt (Mizuno et al., 2004) i (Park & Kim, 
2012). Eftersom säkerhetsrisker ofta är nära relaterade till byggnadsmaterial, utrustning och 
arbetarlokalisering kan en teknologi med positionsspårning (GPS) vara till stor nytta eftersom 
denna kan leverera rätt information till rätt person i arbetsmiljöer med stora säkerhetsrisker 
(Masumoto, 1993) i (Park & Kim, 2012). Tack vare den avancerade BIM-teknik som redan finns 
kan denna virtuella verklighet lättare skapas och genom att dra nytta av tekniken inom 
spelindustrin kan arbetarna utbildas i att uppleva aktivitetsspecifika säkerhetsrisker på förhand, 
för att sedan vara bättre förberedda (Park & Kim, 2012). Positionsspårningsteknik länkad med 
AR har en stor potential för att i realtid och positionsrelaterat underlätta säkerhetsarbetsledning. 

Inspektion och kvalitetskontroll  

Markörspårningsbaserad AR kan användas för felkontroller på byggarbetsplatsen. Den redan 
existerande BIM-modellen i 3D kan då användas för att extrahera information om material och 
scheman med mera som sedan kan förstärka verkliga element. Genom att förstärka de verkliga 
elementen med virtuella modeller kan dessa enkelt jämföras och eventuella skillnader upptäckas. 
Denna metod skulle kunna förbättra manuell inspektion och vara ett innovativt redskap för att 
proaktivt kontrollera arbetsgången, till exempel vid egenkontroller. (Park, et al., 2012)  

Traditionellt kräver inspektion av till exempel stålpelare att en totalstation etableras för att 
generera korrekta inspektionsresultat. Denna monteringsprocedur är dock mycket tidskrävande 
och kräver stor noggrannhet, vilket är problematiskt speciellt när flera pelare på olika placeringar 
ska inspekteras. Laserskanning kan vara ett alternativ till monterade arbetsstationer för 
stålpelarinspektion, dock kräver denna teknik lägesmarkeringar som noggrant placerats ut kring 
objektet i fråga. Detta innebär alltså samma problem som förstnämnda metod. Genom att 
applicera AR kan problemet avhjälpas, till exempel med hjälp av en så kallad ARCam med 
spårningsfunktion. ARCam är ett prototypsystem som Shin och Dunston tagit fram för just 
inspektion av stålpelare. Denna känner av position och orientering och genererar den virtuella 
modellen i realtid baserat på spårningsinformationen. Detta innebär att inget avancerat och 
tidskrävande montage är nödvändigt. Vid inspektion krävs att ARCam inte bara känner av 
huruvida föremålets verkliga placering sammanfaller med den projekterade, utan även hur mycket 
föremålet är felplacerat och/eller felorienterat. (Shin & Dunston, 2010) 

Utbildning 

AR-teknik har bevisats vara användbart i utbildningssyfte i flera discipliner, till exempel kirurgi 
(Siltanen, 2012). Information relaterad till uppgiften visualiseras för utövaren som då får en ökad 
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förståelse för hur uppgiften bäst genomförs. I traditionell utbildning härmar studenten läraren i 
dessa typer av situationer. Instruktioner är ibland lättare att förstå när de visualiseras som 3D-
ritningar som överlagrar det faktiska arbetsobjektet och visar steg för steg i realtid hur uppgiften 
bäst utförs snarare än i form av text och bilder i en manual (Azuma, 1997). Genom att förvara 
dessa instruktioner i digital form sparas plats och reducerar kostnader.  

Kommunikation 

AR kan användas för att stärka icke-verbal kommunikation och vara ett stöd vid kommunikation 
på avstånd genom att den ena användaren kan se den andra användarens placering i den 
förstärkta miljön på geografiskt skilda platser. (Nee, et al., 2012). Det blir också lättare för 
användaren att förstå de övriga användarnas aktiviteter på andra platser. AR förbättrar 
kommunikation mellan projektör och hantverkare och tillåter sista-minuten-förändringar i 
modellen på ett enklare sätt. I en undersökning upptäcktes att användare samarbetar bättre i en 
face-to-face AR-miljö än i en helt virtuell miljö (Kato & Billinghurst, 1999). I och med denna 
teknik har ett AR-system tagits fram som försöker övervinna vissa begränsningar, såsom 
svårigheterna med att dela 3D-data och att vara bunden till en dator. Med detta system kan 
virtuella monitorer placeras runt den ena användaren i dennes verkliga miljö och möjliggöra ett 
samarbete i 2D och 3D i realtid tack vare en virtuell delad whiteboard.   

3.1.8 Mjukvaror 

De senaste åren har flera olika algoritmer och system utvecklats för att ta itu med registrerings- 
och spårningsproblem inom AR-tekniken (Nee, et al., 2012). Utifrån detta har flera AR-
mjukvaruplattformar upprättats för att underlätta utvecklingen av nya AR-mjukvaror. I detta 
avsnitt presenteras några av de programvaror som forskats och testats på. 

SICURA 

I en rapport har ett förslag på ett AR-system som kan användas ute på byggarbetsplatser tagits 
fram och testats. Systemet ska göra det möjligt för användaren att inspektera visuella element 
samt garantera att de är byggda på rätt plats med rätt orientering. Den framtagna mjukvarans 
utformning bygger på en händelsestyrd och objektorienterad modell. Programmet är uppbyggt av 
en uppsättning moduler innehållande objektinformation. Modulerna utbyter information för 
interna åtgärder eller externa händelser i realtid. I det föreslagna AR-systemet i rapporten finns 
åtta stycken inbördes oberoende delkomponenter som arbetar parallellt. I figur 10 kan 
uppbyggnaden av detta studeras. (Gimeno, et al., 2011) 
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Figur 12. AR-system uppbyggt av moduler som utbyter information (Gimeno, et al., 2011) 

SICURA är kärnan i systemet och fungerar som själva motorn i programmet. Denna startar 
programmet, kontrollerar användargränssnittet och håller samstämmighet mellan övriga moduler. 
De tre in- och utdatamodulerna i systemet hanterar all nödvändig information såsom 
byggritningar, foton på det som byggts och externa kamerabilder så att dessa data kan laddas och 
lagras. De tre sista modulerna är programmets funktionsmoduler; ”bildanalysator”, ”mätning och 
annotation” och ”bakgrundskalibrering”. Bildanalysatorn analyserar bilden i syfte att erhålla 
underlag till funktioner i programmet. Mätning och annotation gör det möjligt för användaren att 
lägga till mätningar och kommentarer på ritningarna som hämtas från datamodulerna. 
Barkgrundsbildkalibreringsmodulen beräknar överensstämmelsen med bakgrundsbilden och 
pålagd datagenererad information. (Gimeno, et al., 2011) 

OnSitePlayer, 4DStudio och MapStudio  

Ytterligare försök har gjorts där ett annat AR-tekniksystem för byggbranschen har tagits fram. 
Detta system är uppdelat i tre typer av mjukvarumoduler som kan samarbeta; 4DStudio, 
MapStudio och OnSitePlayer (Woodward & Hakkarainen, 2011).  

4DStudio och MapStudio används främst i kontorsmiljö medan OnSitePlayer används mer ute på 
byggarbetsplatsen (Woodward & Hakkarainen, 2011). 4DStudio använder byggnadsmodellen (till 
exempel en IFC-fil) och tidplanen (till exempel en XML-fil) för projektet som indata och kopplar 
ihop dem till en 4D BIM-modell varefter utdata presenteras i form av en XML-fil. I 4DStudio 
finns en lista med alla byggnadsdelar, uppgifter i byggprojektet och länkade aktiviteter från vilken 
användaren kan välja vilka element som ska visualiseras (Woodward, et al., 2010). Det finns även 
en återkopplingslista där problem som observerats på byggarbetsplatsen av yrkesarbetarna finns 
beskrivna.  

MapStudio används för att placera den planerade byggnaden i befintlig terräng (Woodward & 
Hakkarainen, 2011). En geologisk karta laddas in från till exempel Google Earth och modellen 
importeras från 4DStudio. Byggnaden kan sedan flyttas runt på kartan, antingen interaktivt med 
musen eller genom inmatning av numeriska parametrar, tills den står på önskade koordinater 
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varefter filen kan sparas i XML-format (Woodward, et al., 2010). Modellen kan sedan tas ut på 
arbetsplatsen för mobil visualisering. MapStudio kan också användas för att placera in andra 
byggnader runt om i en miljö eller ge information om omgivningen för att få en ännu mer verklig 
bild.  

OnSitePlayer-modulen används alltså på byggarbetsplatsen. Genom att i denna öppna en fil från 
MapStudio eller annat program med liknande filinnehåll kan två olika vyer erhållas. Antingen 
visualiseras en karta på platsen med modellen placerad i, inklusive användarens position eller så 
visualiseras en förstärkt vy av den digitala modellen över den verkliga bilden. Användaren kan 
välja olika förstärkta visualiseringar av modellen, till exempel definiera tid för visualisering, visa 
modellen delvis transparent för att visa bakomliggande befintliga byggnader och ”klippa ut” 
områden som användaren vill se. OnSitePlayer kan också spara stillbilder och videoklipp från 
byggarbetsplatsen för att senare visualiseras på kontoret. (Woodward & Hakkarainen, 2011) 

I det framtagna AR-systemet finns även modulen OnSiteClient som är en mobil version av 
OnSitePLayer (Woodward, et al., 2010). Den används för att spåra användares position. 
OnSiteServer är servermodulen i AR-systemet som tillhandahåller vyerna som visas för 
användaren. Programvaran ALVAR (A Library for Virtual and Augmented Reality) som 
utvecklats för detta AR-system tillhandahåller implementeringar av både markörbaserad och 
markörlös spårning. Uppbyggnaden av hur allt detta hänger ihop kan studeras i figur 11. 

 

Figur 13. Uppbyggnad av hur OnSitePlayer, MapStudio och 4DStudio hänger ihop (Woodward 
& Hakkarainen, 2011, B) 
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AR Design Renderer  

AR Design Renderer överlagrar en 3D-designritning på den verkliga miljön i rätt skala och på rätt 
plats. Detta koncept lämpar sig väl för layout, utgrävning, positionering, inspektion, övervakning 
och förmedling av information (Shin & Dunston, 2010). Systemet spårar varje användares 
utsiktspunkt och producerar sedan en 3D-design utifrån den förändrade utsiktspunkten. 
Generellt lämpar sig denna teknik för jämförelse och bekräftelse av hur en 3D-designs 
information överensstämmer med arbetsplatsen. Detta hjälpmedel är det som tros bli mest 
använt inom industriell byggnation (Shin & Dunston, 2008).  

AR Coordinator 

AR Coordinator överlagrar 3D-designritningar på ett digitalt foto av verkligheten med hjälp av 
spårningsinformation från kamerans position (Shin & Dunston, 2008). Detta koncept är lämpligt 
för koordination då det spårar positioner, orienteringar samt zoomar bilder från digitala kameror 
(Shin & Dunston, 2010). Det används till att ta foton av arbetsplatser och generellt skulle det 
kunna vara användbart för att säkrare förstå den aktuella statusen jämfört med tidplan. AR-
koordinatorn skulle också kunna låta användaren placera virtuella objekt som indikerar 
handlingar och förflyttningar av material, utrustning eller yrkesarbetare i den kombinerade vyn 
(Shin & Dunston, 2008). Detta skulle kunna göras med hjälp av en joystick eller 3D-mus.  

3.1.9 Brister och utmaningar 

Om den datorgenererade grafiken inte är korrekt placerad med avseende på verkligheten brister 
det i AR-tekniken (Lu, et al., 1999). Människans visuella förmåga är känslig vilket gör att ögat lätt 
snappar upp avvikelser. Missplacerad grafik kan därför leda till att den kombinerade vyn snarare 
blir förvirrande än förstärkt om detta inträffar (Azuma, 1997). Av denna anledning är 
registreringen den mest avgörande tekniska frågan i ett AR-system. Då objekten från den virtuella 
vyn inte anpassas korrekt till verkligheten kan de uppfattas som att de ”simmar runt” i den 
kombinerade vyn (Holloway, 1997). Detta gör att relationen mellan vyerna kan missuppfattas. Att 
de inte stämmer överens kan bero på att det virtuella objektet inhämtats med bildutrustning eller 
ritats upp i ett datorprogram med ett koordinatsystem som inte stämmer exakt överens med det 
verkliga koordinatsystemet. Utomhusmiljön är också ofta komplex vilket kan göra det svårt att 
skanna av den med hög noggrannhet (Gimeno, et al., 2011). Exempel på svårigheter i miljön är 
att ljusförhållandena varierar samt att föremål ofta förflyttas eller tillkommer. 

Registreringsfel kan delas upp i statiska och dynamiska (Lu, et al., 1999). Statiska fel uppkommer 
genom sensoriska fel, vinkelfel mellan sensorer eller felaktiga algoritmer (Nee, et al., 2012). 
Statiska fel kan relativt lätt elimineras genom användning av sensorer med högre noggrannhet. 
Den största orsaken till denna typ av fel är mätfel i spårningstekniken (Holloway, 1997). Statisk 
fältdisorientering är systematiska, upprepade snedvridningar av en mätning på samma sätt som 
skevhet kan visa sig när metall befinner sig i närheten av en magnet. Denna typ av fel kan 
korrigeras genom kalibrering. Det finns också icke-upprepade spårningsfel som uppkommer på 
grund av kortsiktiga variationer, till exempel buller, varför dessa inte går att kalibrera bort. 
Dynamiska fel är mindre förutsägbara än statiska (Nee, et al., 2012). Här är orsaken oftast 
eftersläpning (laggning) som också är det största problemet för registreringsmissar (Holloway, 
1997). Det finns dock även dynamiska spårningsfel som uppkommer på grund av rörelser i 
sensorn. Detta blir ett problem då ett system anser att sensorns rörelse är försumbar. Laggning 
kan bero på spårningsfördröjning, det vill säga den tid som krävs för insamling av data, 
beräkningar för härledning av position och orientering av avkänd data och tid för att sända 
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resultatet av detta. Fördröjning hos värddatorn är en annan orsak, den som behandlar 
spårningsinformationen. För AR-displayer krävs en extremt låg fördröjning för att ett virtuellt 
objekt ska kunna upprätthållas i en stabil position (Pasman, et al., 1999). Skillnaden mellan den 
tidpunkt då observatören rör sig tills att den nya positionen visas i displayen är en viktig källa till 
detta fördröjningsproblem. Eftersom observatören kan röra sig mycket snabbt ska bilden på 
displayen kunna förändras lika snabbt.  

När en byggnad uppförs skapas stora mängder information angående VVS, mekanik, el, struktur 
med mera. Ett AR-system är beroende av indata från exempelvis en databas som tillhandahåller 
den. De databaser med information som finns idag är inte konstruerade för AR-teknik. Exempel 
på detta är om AR-tekniken ska användas till att ”se genom väggarna”. Det förutsätts då att det 
finns en databas som tillhandahåller placeringen av rör, ledningar och andra dolda föremål. Då de 
olika projektörerna ofta använder sina egna informationskällor saknas en AR-kompatibel databas 
som kan samordna alla dessa i ett lämpligt filformat. (Wang, 2006) 

Brist i visualisering kan till exempel vara att det virtuella i den kombinerade vyn inte alltid är 
tillräckligt detaljerat (Olsson, et al., 2012). Utifrån byggnadsmodeller som inte är tillräckligt 
detaljerade som placeras i terrängen kan i slutändan kanske fel slutsatser dras. Det kan också vara 
svårt att få en uppfattning om huruvida befintlig miljö, till exempel träd, är lokaliserade bakom 
eller framför objekt. En noggrant kontrollerad miljö kan definiera en relativt exakt 
verklighetsmodell (Wang, 2006). 

Som tidigare nämnts har ljusförhållanden i omgivningen inverkan på AR-tekniken (Wang, 2006). 
Vid dåliga sådana kan problem uppstå vid användning av optiskt transparenta displayer då 
användaren ser vyn genom dessa. Att tekniken kräver rätt förhållanden vädermässigt kan också 
ses som en brist (Woodward & Hakkarainen, 2011). 

Det har diskuterats huruvida arbetstagarna är villiga att ta emot ny teknik. Byggarbetare är ofta 
konservativa och ibland ovilliga att ändra sitt arbetssätt genom att tillämpa nya tekniker. Om AR-
system är utrustade med en spårningsteknik i form av en laser kan det vara svårt att få arbetarna 
att använda denna även om den anses säker ur hälsoperspektiv. En annan aspekt är att det finns 
rädsla för att tekniken ska ta över arbetstillfällen då den kan ersätta en del arbetsuppgifter. AR-
teknik är dock tänkt mer som ett hjälpmedel snarare än en ersättning av mänskliga arbeten. 
(Wang, 2006) 

3.1.10 Forskningstrender och möjligheter  

Det mesta som studerats inom AR-forskning behandlar människans syn eftersom det ansetts vara 
det viktigaste sinnet för tekniken (Olwal, 2009). Det är dock värt att notera att även känsel, hörsel 
och lukt är viktiga sinnen här, vilka varierar mellan individer och scenarion. AR skapar en miljö 
där datagenererad information läggs på användarens verklighetsscen (Chi, et al., 2013). Tekniken 
mognar mer och mer och blir alltmer väletablerad varpå AR-applikationer blir mer variabla och 
populära. Trenden att använda tekniken i praktiska tillämpningar som till exempel utbildning, 
design, tillverkning, konstruktion och underhållning visar stor potential för att förbättra befintlig 
teknik och ge den ännu bättre kvalitet. 

På grund av utvecklingen av hård- och mjukvara förväntas inom en snar framtid, med början 
kring 2014, en ökning av användning av AR-applikationer (Chi, et al., 2013). IT-forsknings-
företaget Gartner förutspår att upp till 30 % av arbetstagarna kommer att använda någon form av 
AR-teknik 2014 (Gartner, 2012) i (Chi, et al., 2013). De förutspår också att den tekniska 
utvecklingen och förfiningen av genomförandet av AR-tillämpningar för allmänheten kan komma 
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att nå sin topp under 2014. Främjandet av den kommersiella marknaden ser också lovande ut. Till 
exempel har Google ett forsknings- och utvecklingsprogram igång, Project Glass, som syftar till 
att utveckla en huvudmonterad display som gör att användaren kan uppslukas av ett verkligt 
digitalt liv, se figur 14 nedan (Goldman, 2012). Tanken är att denna ska kunna visa allt från 
meddelanden till kartor och påminnelser men också kunna visa vägen och ta foton. Alla 
funktioner styrs med hjälp av röststyrning. 

 

Figur 14. Googles Project Glass, en huvudmonterad display med AR-teknik (Goldman, 2012) 

Den senaste tiden har en betydande mängd forskning inriktad på tillämpningen av AR lagts på ett 
brett spektrum av områden, huvudsakligen den kommersiella sektorn (Chi, et al., 2013). 
Utvecklingen är i allmänhet ett resultat av det snabba avancemanget av hårdvarans och 
mjukvarans datorprestanda. Arkitektur, teknik, konstruktion och fastighetsförvaltning går alltmer 
mot digital informationshantering varför intuitiva visualiseringsplattformar är nödvändiga för att 
effektivt kunna använda sådan information. De viktigaste frågorna när det gäller denna bransch 
är brist i informationsöverföringen (Schall, et al., 2009) i (Chi, et al., 2013), dålig kommunikation 
mellan olika projektdeltagare (Chen & Schnabel, 2009, Hammad et al., 2009, Kim et al., 2012) i 
(Chi, et al., 2013), samt luckor mellan planerade lösningar och praktiska tillämpningar (Shin & 
Dunston, 2008). Ett antal forskare arbetar därför främst nu med hur man kan använda AR-
tekniken för att ta itu med ovan nämnda frågor (Chi, et al., 2013). Tidigare studier har visat att 
AR kan förbättra visualisering, öka användarnas förståelse (Dunston & Wang, 2005) i (Chi, et al., 
2013) och bistå med visualisering av 3D-miljöer mycket effektivt (Dunston & Wang, 2006) i (Chi, 
et al., 2013).  

3.1.11 Forskning inom AR i byggbranschen 

Ett flertal forskningsstudier har genomförts på tillämpningar av AR inom byggbranschen. 
Tekniken har använts för att bland annat utveckla ett stöd vid design av armeringssystem i en 
produktmodell av en bro (Yabuki & Li, 2007) i (Chi, et al., 2013). AR-teknik utnyttjades här 
genom att koppla konkreta, flyttbara markörer till representerade enheter av armeringsjärn 
kopplade till datorgrafik. I ett annat forskningsprojekt utfördes försök på att ta fram ett AR-
system för att utbilda operatörer av tung utrustning i en realistisk miljö (Wang, 2007). Ytterligare 
områden det forskats kring är att använda tekniken för att koppla ännu en dimension i form av 
tid till modeller (4D-modeller) (Golparvar-Fard, et al., 2009) samt för att visa placering och 
utformning av underjordisk infrastruktur för att minska oönskade skador (Schall et al., 2009, 
Talmaki et al., 2010) i (Chi, et al., 2013). Då virtuella miljöer och 3D- eller 4D-modeller nu 
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mognat fram mer och mer representerar AR en vital och effektiv strategi för att kombinera 
virtuell verklighet med den verkliga världen (Kamat, et al., 2010). 

Baserat på intresset för AR-applikationer i dagsläget förväntas de komma att utnyttjas än mer i 
framtiden. Dock finns flera begränsningar som gör att utvecklingen av AR-applikationer 
förhindras. Ett exempel på detta är faktumet att AR-enheterna måste vara bärbara på en 
byggarbetsplats. Dessutom krävs tillgång till enorma mängder olikartad information varför 
ytterligare tekniker bör integreras för att AR-teknikens utveckling ska fortskrida. AR tar stöd av 
flera olika tekniker för att integrera virtuell värld med verklighet. Några av dessa som kommer att 
spela en betydande roll i tillämpningen av AR i framtiden är positionsspårning, naturliga 
användargränssnitt, bärbara/mobila enheter och cloud computing. (Chi, et al., 2013) 

Tillsammans med utvecklingen av internet har så kallad cloud computing blivit en kraftfull teknik 
där den används som en plattform för åtkomst till information. Detta medför att tekniken har 
potential för att bredda användningen av AR-applikationer. Cloud computing har snabbt blivit en 
innovativ service för att leverera IT-infrastruktur, datahantering och applikationer. Därför är det 
värt att undersöka hur denna teknik kan hjälpa till att hantera stora mängder data, till exempel 
BIM. Genom att utnyttja internets kraft kan en AR-applikation ge slutanvändaren olika typer av 
information och enorma mängder uppgifter. Utnyttjandet av cloud computing har potential att ge 
virtuell information i verklighet, vilket är målet för AR. (Chi, et al., 2013) 

3.1.12 Utvecklingsmöjligheter 

Med tanke på komplexiteten i byggprocessen är det viktigt att ta hänsyn till stödjande tekniker. 
Det finns idag verktyg som har utvecklats för att tjäna till särskilda behov i olika situationer. Till 
exempel har för arkitekten papper och penna bytts ut mot CAD- och VDC-system medan 
ingenjörer har utvecklat egna mjukvaror som hela tiden ska verka för att underlätta deras arbete. 
Det är en stor utmaning att lyckas samordna informationsutbyte mellan arkitekter och ingenjörer 
i en miljö med kraftfulla datorer. En undersökning har gjorts på hur AR-programvaror bör 
utvecklas i framtiden, där några av områdena som nämns är 3D-modellering och visualisering av 
virtuell verklighet, kostnadskontroll, projektering och resurshantering. Mellan dessa områden kan 
förstärkt verklighet ibland representera den saknade länken varför det är något som är viktigt att 
titta närmre på i framtiden. (Meza, et al., 2012) 

För att ta hänsyn till osäkerhet av sensorer och precision av detektorer, särskilt i rörliga fält, kan 
hybridteknik vara en lösning på framtida AR-applikationer (Chi, et al., 2013). Detta för att kunna 
leverera mer stabila och högkvalitativa resultat. Förmågan att hålla kvalitet hos lokaliserings-
tekniken beror på hur komplex miljön är. Det kan därför vara värt att forska vidare på just hybrid 
lokaliseringsteknik som säkrar information från flera sensorer för att erhålla en stabil lokalisering 
och därför också en högre prestanda på AR-tillämpningar (Akula, et al., 2011). Till exempel kan 
insamlad data från fler lokaliseringskällor, exempelvis GPS och SLAM, kombineras om någon av 
sensorerna inte fungerar, signalerna från sateliterna är blockerade i en dynamisk miljö som en 
byggarbetsplats (Chi, et al., 2013).  

På en byggarbetsplats är det viktigt att arbetsmiljön är säker varför användaren av en AR-
applikation inte ska ägna för mycket uppmärksamhet åt att kontrollera denna (Chi, et al., 2013). 
Hur mycket och på vilket sätt en arbetare måste kontrollera applikationen påverkar hur denna 
utför sina arbetsuppgifter. Därför bör användargränssnitten utvecklas för att bli mer 
användarvänliga. Exempel på detta är iHelmet som tagits fram i en rapport, vilken är en 
bygghjälm utrustad med en AR-display (Yeh, et al., 2012) i (Chi, et al., 2013). 
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Utvecklingsmöjligheter finns även för ytterligare integrering av BIM-modeller med AR-
applikationer. Då AR ger möjlighet att kombinera planerad information med verklig information 
kan denna teknik utvecklas för att ge en person som har en idé om något en möjlighet att också 
visualisera den idén i verklig miljö. (Chi, et al., 2013) 

AR-applikationer kan också utvecklas mot integrering med cloud computing-teknik för tillhanda-
hållning av flexibla informationsplattformar via internetuppkoppling (Chi, et al., 2013). 
Information kan hämtas via internet på valfri plats i en AR-applikation. Konstruktionsdata, 
byggscheman, ritningar med mera kan granskas och ändras från valfri plats (Chen, et al., 2011) i 
(Chi, et al., 2013). Med hjälp av AR-displayer kan användaren manipulera och bläddra i 
informationen varför en sådan applikation bör höja förståelsen ute på en byggarbetsplats.  

Då det idag mest experimenteras med AR-teknik i byggbranschen är systemen inte tillräckligt 
robusta och stabila än för att appliceras på vilken byggarbetsplats som helst (Campbell, Dace; 
BNBuilders, 2012). Genom att fortsätta utveckla tekniken med hjälp av pilotprojekt finns 
möjligheter att finna nytta för hela byggbranschen. Längre fram i tiden kan tekniken utvecklas så 
att fastighetsskötaren kan utnyttja den för drift och underhåll för till exempel ventilation- och 
värmesystem (Constructech, 2012). En ”se igenom väggen”-funktion kan utvecklas för att 
underlätta för arbetarna att se om det som finns på plats stämmer överens med ritning. För att 
kontrollera att komponenterna på en ritning hamnar på rätt plats kan också en så kallad skjut-
teknik utvecklas där ritningarna kan visas på sin exakta plats i skala 1:1 (Côté, 2012). En person 
som står framför en vägg kan då ta fram ritningen för den och ”skjuta” ut den så att innehållet 
kan studeras, se figur 15. Det finns också utvecklingstankar på länkningen mellan AR-
applikationer och BIM-servrar som ska göra det möjligt för entreprenören att föreslå alternativa 
lösningar på plats (van Berlo, 2012).  

 

Figur 15. Ritning som visas i fullskala på arbetsplats (Côté, 2012) 

3.1.13 Introduktion till  VDC 

”Virtuellt byggande handlar i grunden om att ge alla inblandade ett gemensamt språk, där all 
kommunikation och alla ritningar utgår från projektets modeller i 3D. Dessa stäms av mot 
varandra i en gemensam samgranskningsmodell. Samgranskningsmodellen ger ytterligare insikt i 
projektets processer genom att tidplan och mängdinformation kan integreras. Resultatet är ett 
effektivt, kvalitetssäkrat och kontrollerat genomförande. Virtuellt byggande ger dessutom en 
tryggare ekonomi – från anbud till förvaltning.” (NCC, 2011) 
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Figur 16. Informationsflöde med hjälp av BIM (Bengtsson, 2012) 

VDC och BIM, är vida begrepp vars innebörd många har olika uppfattningar om. BIM är en 3D-
modelleringsprodukt som kan användas inom olika skeden i ett projekt för att undvika att förlora 
information mellan dessa, se figur 16 ovan. Det används inom ekonomi, projektering och 
produktion samt vid teknisk design inom projekt. Detta har en direkt påverkan på design, 
planering och byggande såväl som på de som äger, förvaltar eller renoverar fastigheter. 
(Bengtsson, 2012) 

BIM borde vara omfattande nog att täcka alla relevanta problem som kan uppstå samtidigt som 
det behöver kunna presentera nyckelfakta på ett systematiskt sätt. I figur 17 presenteras VDC i 
tre dimensioner: Teknologi, perspektiv (det vill säga hur ett projekt går från projektering genom 
en organisation och sedan ut i industrin) och funktion i byggbranschen. (Jung & Joo, 2011) 

 

Figur 17. BIM presenterat i tre dimensioner. (Jung & Gibson, 1999) i (Jung & Joo, 2011) 

Brister 

Information delas inte alltid mellan aktörer vilket beror av praktiska, strategiska, metodiska, 
tekniska och organisatoriska skäl. Tekniska brister för VDC kan till exempel vara filformat. Brist 
på utvecklade arbetsmetoder och organisatoriska hinder är dock de största orsakerna till att 
informationen inte alltid delas som den bör. (Jongeling, 2008) 



38 

Nyttan av VDC för produktion  

Utifrån traditionella underlag från projektering planeras och utförs byggproduktion. Denna 
process utförs av många olika parter som ska arbeta tillsammans mot samma mål. Ofta blir det 
komplext om projekteringsprocessen inte är avslutad då planerings- och produktionsprocesserna 
drar igång vilket innebär att dessa drivs parallellt. På grund av feltolkningar av underlag och 
brister i samordningen uppstår ofta situationer då problemen måste lösas på plats. Detta kan 
bidra till produktionsstopp, fel i utförande, merkostnader och kompromisser vad gäller kvaliteten. 
Det kan dessutom påverka arbetsklimatet då diskussioner kring vems fel det är kan uppstå. 
(Jongeling, 2008) 

I en undersökning där platschefer intervjuades såg två tredjedelar en stor nytta med BIM-
tillämpningar i produktion. Samordningsmodellen används i mötesrum på arbetsplatsen som 
hjälpmedel så fort en fråga kommer upp. Detta medför att tiden som läggs på hantering av 
konflikter på grund av missförstånd och fel i underlaget minskar. Kvaliteten på denna typ av 
projekteringsunderlag ansågs också vara mycket bättre än traditionella underlag. En annan nytta 
är att kommunikationen mellan olika aktörer på arbetsplatsen blir bättre och enklare. (Jongeling, 
2008) 

Om ordentlig planering inte finns inom ett projekt kan VDC vara kostsamt och ta mycket onödig 
tid. Om istället planeringstid läggs ner på att identifiera risker och utmaningar inom ett projekt 
kan VDC vara ett effektivt arbetssätt för att minska dessa risker. Det kan bland annat vara ett 
stöd för informationsflödet, vid schemaläggning, modelleringsansvar med mera. Med hjälp av 
laserskanning, se exempel i figur 18, kan en översiktsbild ges av existerande förhållanden, som 
innehåller miljoner punkter med information om exakt placering och materialegenskaper knutna 
till sig. Detta kan sedan utnyttjas för att skapa modeller med hög noggrannhet som kan användas 
i dokumenteringssyfte eller för koordination. (BNBuilders, 2012) 

 

Figur 18. Exempel på hur laserskanning kan se ut. (BNBuilders, 2012) 

VDC används för att producera modeller för att visualisera och kommunicera idén bakom 
designen med alla från projektgruppen till slutlig användare. Exempel på en sådan modell kan 
studeras i figur 19. I modellen kan 3D-navigeringar göras, som hjälper till i beslutsfattandet i 
designstadiet och i slutänden även sänka projektets slutliga kostnad. I VDC-modellen finns en 
kollisionskontrollfunktion som verifierar att alla system och komponenter får plats utan att 
kollidera och att de fungerar spatialt för underhåll och långtidsanvändande. Den detaljerade 
modellen kan slutligen verka som understöd vid fabrikation och installation. (BNBuilders, 2012) 
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Figur 19. VDC används för koordinering, fabrikation och installation av system. (BNBuilders, 
2012) 

VDC används vid kvalitetskontroll av projekteringsdokument för att avslöja eventuella fel 
(BNBuilders, 2012). Det används också för att försäkra att designen möter ställda krav på tid, 
kostnad och kvalitet. Komplexa detaljer och systeminteraktioner kan visualiseras och eventuellt 
spill elimineras. Om VDC-modellen kopplas till en tidplan kan en fjärde dimension läggas till som 
utgörs av tid. Vid visualisering av ett byggprojekt över tid framträder eventuella brister i 
planeringen och tidplanen kan optimeras.  Ett bygges framskridande kan tydligt visas i modellen 
för byggplatsens personal genom koppling till tidplanen (Brohn, 2010). Tack vare utdrag av 
information om byggdelar sparas tid till planering och beredning. Läggs en femte dimension till 
modellen kan även kostnader och mängder extraheras från modellen (BNBuilders, 2012). Efter 
att byggnationen är avslutad kan VDC-modellen fortsätta att användas i underhållssyfte eller som 
en tillgång i ägarens driftsystem.  

Alla inblandade i byggprocessen får en mycket klar bild av utformning och kan på ett tidigt 
stadium se kollisioner och mindre bra tekniska lösningar. Samordning mellan discipliner går 
lättare och bättre eftersom kollisioner som kan ha missats av projektörerna syns tydligt, 
arbetsmiljörisker kan upptäckas, exempelvis i trånga schakt eller installationstäta rum etcetera. 
Mängdavtagning underlättas och information angående denna kan väljas att tas ut i olika format, 
till exempel per byggdel; kubikmeter, antal, längder, eller per utrymme; såsom skåpsinredningar, 
belysningar, lister med mera. Om projektören har lagt in recept, till exempel mängden ingående 
material per kvadratmeter vägg kan hela väggens mängder hämtas ur CAD. Detta kräver att 
modellens byggdelar har blivit märkta med lämpligt littera. En BIM-modell förenklar också 
upphandlingen av underentreprenörer både vid general- och totalentreprenader då den tydligt 
visar entreprenadens omfattning och ger säkrare indata från mindre arbete. Detta innebär att 
underentreprenören bör kunna lämna anbud med lägre risk och har även i senare skede nytta av 
sitt arbete med VDC. (Brohn, 2010) 

Kostnader 

Det kommer aldrig att helt gå att undvika mänskliga fel och misstag. Arbeten som måste utföras 
för att rätta till fel i produktionen gör att så kallade ÄTA-kostnader tillkommer utöver totala 
byggkostnaden. Kostnaderna blir ofta höga då felen upptäcks i sena skeden och stillestånd på 
arbetsplatsen kan uppstå på grund av avvaktan på besked om åtgärd. Med användning av BIM-
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verktyg ökas möjligheterna att upptäcka felen tidigare vilket leder till mindre kostnadseffekter. 
(Lindström, 2012) 

I tidigare undersökningar har projektledare och kalkylatorer intervjuats. I dessa intervjuer 
framkom att det tillkommer tilläggskostnader i produktion på grund av projekteringsfel. För ett 
bostadsprojekt handlar det om 5-7 % och för kontorsprojekt 8-10 % i form av ÄTA-kostnader. 
Undersökningarna visar också på att minst hälften av dessa kan härledas ur feltolkningar och 
brister i samordningen. En annan bedömning som gjordes var att ÄTA-relaterade kostnader för 
installationsentreprenören halveras med hjälp av BIM-projektering då endast ett fåtal kollisioner 
mellan stomme och installationer påträffas. Jämfört med de vanliga tillkommande kostnaderna på 
8-12 % bedömdes denna post sjunka till 3-5 %. (Jongeling, 2008) 

3.2 Intervjustudie 

I detta kapitel har intervjumaterial hämtats in bland annat från några av NCCs projekt; 
Singalfabriken, Torsplan och Project 21. Informationen är inhämtad från personer i produktion 
men även från sakkunniga inom VDC och AR. Fokus har legat på att inhämta information om 
VDC-teknikens användningsområden, brister, nytta, utvecklingsmöjligheter och framtida AR-
möjligheter.  

3.2.1 Produktionspersonal 

Personerna som har intervjuats från produktion är följande; Björn Beskow, projekteringsledare på 
NCCs projekt Signalfabriken i Sundbyberg, Adam Lennartsson, installationssamordnare även han 
på Signalfabriken, en biträdande projekteringsledare på NCCs projekt Project 21 i Stockholm, 
Håkan Wedsberg, entreprenadingenjör VDC på NCCs projekt Torsplan i Stockholm. 

Användning av VDC 

Generellt når VDC olika långt ut i produktionen beroende på individerna på arbetsplatsen men 
det är viktigt att modellen når ut yrkesarbetarna (Anon., 2013). I flera projekt tas en platta med ut 
på arbetsplatsen och arbetsberedningar i 3D är uppskattade. Då yrkesarbetare och arbetsledning 
ofta har olika synsätt fungerar 3D-modellen som en bra gemensam bild och samarbetet 
underlättas. För yrkesarbetarna är en hög detaljeringsgrad viktig för att modellen ska vara 
användbar. Normalt är denna för låg varför det kommer att bli svårt att helt gå över till ett 
ritningsfritt bygge och endast använda 3D-modeller. På Signalfabriken använder sig de 
arbetsledare som har läsplatta Navisworks för att navigera i modellen ute på bygget (Lennartsson, 
2013). Installatörerna använder sig av projektets BIM-kiosk ute på plats, se figur 20. Antalet 
yrkesarbetare som använder BIM-kiosken varierar, speciellt har sprinklermontörerna visat stort 
intresse då de efterfrågat en gratisversion av modellprogrammet för att kunna visualisera 
modellen i egen läsplatta eller mobiltelefon (Lennartsson, 2013). Implementeringen av BIM ute 
på bygget på Signalfabriken har fungerat bra och när BIM-kiosken är igång används den. Det 
finns intresse för VDC-tekniken hos hantverkarna på projektet och de ser en nytta med den, trots 
att nära 70 % av dem är nära pensionsålder (Beskow, 2013). Detta gäller för komplexa projekt 
som Signalfabriken, det är dock osannolikt att samma intresse skulle finnas i ett standard-
bostadsprojekt. På Torsplan finns också en BIM-station, se figur 21, som används främst av 
installatörerna men även egna arbetsledare (Wedsberg, 2013). Snickare och betongarbetare anser 
sig tillräckligt duktiga på att läsa ritningar. Stationen är en stor tillgång då platskontoret och 
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byggarbetsplatsen inte ligger i direkt anslutning till varandra vilket underlättar för arbetsledarna 
att kunna se modellen på plats. Läsplattor har inte införskaffats för arbetsledarna på Torsplan 
men skulle vara ett bra alternativ till stationen. Det finns en installationssamordnare ute på plats 
som samordnar installationsdisciplinerna så att de inte kolliderar med varandra, han har dock en 
läsplatta med sig i princip hela tiden. På Project 21 finns modellen tillgänglig i ritningsrummet 
(Anon., 2013).  

 

Figur 20. BIM-kiosken på Signalfabriken (egen bild) 

   

Figur 21. VDC-stationen på Torsplan. (egen bild) 

”För vissa är ju faktiskt Enter-knappen en främling. Och det kan vara de bästa byggarna.” Biträdande 
projekteringsledare, Project 21 

Både på Signalfabriken och Project 21 finns en modellsamordnare som samordnar projektets 3D-
modell utifrån de olika disciplinernas projektörunderlag (Anon., 2013) & (Beskow, 2013). 
Samordnaren utför sedan kollisionskontroller som tas upp och diskuteras på veckovis 
samordningsmöten där modellen fungerar bra som kommunikationsmedel. På Project 21 utförs 
kollisionskontrollerna manuellt för att undvika ett orimligt stort antal krockar då en verklig krock 
räknas som två i Navisworks och blir därför felvisande (Anon., 2013). Torsplan använder sig 
också av sin modell för samordning (Wedsberg, 2013). Största användningsområdet här är dock 
visualisering främst för installatörer och arbetsledare men ibland även för beställarna.  
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På Signalfabriken och Project 21 beställs mängder direkt från arkitekten (Anon., 2013) & 
(Beskow, 2013). På så sätt kan de kontrolleras noggrannare än om det görs av någon på 
byggarbetsplatsen (Beskow, 2013). Arkitekten har också mer kunskap i sin egen modell då de vet 
vilka objekt som är preliminära och vad som är fastlagt varför säkrare mängder erhålls. Självklart 
förekommer alltid fel men risken minskar när arkitekten gör det. Underentreprenörer och ibland 
även NCC själva gör mängdavtagningar för hand från 2D-ritningar vilket är osäkert. Det görs 
dock på grund av traditioner men även för att den som tar ut mängden då vet hur den är utmätt. 
Programmet Solibri Model Checker har använts på Signalfabriken i liten skala för att hämta 
mängder objektvis från en prefab-modell för att sedan stämmas av mot prefab-leverantörens 
fakturor. 

I Project 21 använder endast konstruktörerna Revit och i övrigt är MagiCAD det ledande rit-
verktyget. APD-planen modellerades i Google SketchUp och tanken var initialt att AR skulle 
användas som komplement för denna men kompetensen kring detta område finns inte än. VDC 
kan även användas till avancerade logistikplaner; exempelvis i USA där toaletter till ett 
hotellprojekt inför leverans hade färgkodats i modell. Detta tydliggjorde var de skulle placeras 
vilket var väldigt avancerat och praktiskt. (Anon., 2013) 

Nyttan med VDC 

Genom att projektera med VDC minskar de initiala felen (Beskow, 2013). Rena ritningsfel kan 
fortfarande förekomma men tack vare en 3D-modell som gör att projektörerna ser helheten 
minskar risken för fel och besparingar kan göras. Där finns mycket att vinna med VDC. Om 
samtliga discipliner skulle rita i samma program skulle mycket förenklas (Wedsberg, 2013). Ofta 
vet montörerna bättre än projektörerna vad gäller installationsmontage medan projektörerna 
istället vet mer om systemet och helheten med dimensioner, flöden och så vidare (Beskow, 2013). 
Felritningar tar även onödig tid för diskussioner på samordningsmöten. Med hjälp av modellen 
upptäcks uppenbara fel vilket gör att risken för byggnadsfel minskar. 

Det finns mycket att vinna på att hämta mängder direkt från modell ur en ekonomisk aspekt 
(Anon., 2013), (Beskow, 2013) & (Wedsberg, 2013). Tid är något som också skulle sparas med 
detta (Wedsberg, 2013). En dator räknar mer korrekt än det någonsin kommer att bli med 
handgjorda mängdavtagningar (Beskow, 2013). Eventuella felritningar kommer med vare sig 
mängden hämtas ur modell eller från pappersritning. När en mängd hämtas direkt ur modell och 
sedan sätts in i recept i kalkylsystemet räknas allt med; spill, skruv, arbetstimmar med mera vilket 
bidrar till effektivitet. Om planytor, väggytor och fasader kan hämtas kan mängder för mattor, 
lister, målning med mera erhållas. Mängderna kan ofta återanvändas då till exempel golv- och 
takyta är lika stora.  

Kollisionskontrollen anses vara den största nyttan med en 3D-modell. När endast 2D-ritningar 
används är olika discipliner förpassade till varsin ritning; A, K, VVS med flera för sig. En sam-
plott av dessa görs och denna överlagring skrivs sedan ut och alla kollisioner visualiseras i 2D. I 
3D görs inga sådana plottar utan alla modeller slås ihop och kollisionerna löses direkt i den 
samordnade modellen. Denna är bra ute på byggarbetsplatsen och kan bäras med i en läsplatta 
men att utföra mätningar i modellen fungerar bäst i kontorsmiljö. (Anon., 2013)  

Modellen för projektet ger en god överblick och förståelse för samtliga discipliner och är ett 
hjälpmedel för visualisering av samordningen (Anon., 2013), (Beskow, 2013) & (Lennartsson, 
2013). Den har också gett mer klarhet i anledningen till vissa föreskrivna montage (Lennartsson, 
2013). Med förståelsen som kommer med modellen erhålls en ekonomisk besparing (Anon., 
2013). 
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Brister med VDC 

Ett problem som uppkommer när allt inte ritas in i modellen är krockar med infästningar och 
hängställningar (Beskow, 2013). Skulle sådant finnas med blir den dock otroligt detaljerad. Det 
gäller därför att undersöka vad som faktiskt lönar sig. Om alla detaljer ska med till produktion 
kanske projekteringsbudgeten bör ökas med 50 %. Varje kollision som inte upptäcks uppskattas 
till 5000 kronor då den istället måste lösas på plats (Anon., 2013) & (Beskow, 2013). Tiden det tar 
för alla inblandade att förstå problemet, hitta en lösning och sedan förverkliga den blir dyr 
(Beskow, 2013). Det är dock svårt att få fram exakta siffror på detta då de inte går att plocka fram 
ur systemen, det mäts inte på det sättet idag. 

Det är svårt att få ett mått på hur mycket nytta som dras genom att använda VDC i produktion. 
Teoretiskt skulle antalet kollisioner som upptäcks i modellen och följaktligen inte tas ut i 
produktion kunna räknas och på så sätt se en vinning men det är svårt att göra en gränsdragning 
av vad som är en krock. En krock som upptäcks när en kollisionskontroll körs behöver inte vara 
ett verkligt problem. (Wedsberg, 2013) 

Då ändringar görs och nya mängder ska beställas behöver nya ritningar skickas iväg och PM 
släppas (Anon., 2013). Detta är en process som tar minst en vecka. Då det ofta inte finns tid för 
detta är det största behovet idag är att kunna plocka ut mängder ur 3D-modeller. Att inte kunna 
plocka ut mängder själv ute i projekt är en stor brist (Wedsberg, 2013). Detta är något som 
fortfarande görs från 2D-ritningar. Det kan inte bli mer fel än när en person gör mängd-
avtagningar med penna och skalstock på en pappersritning (Anon., 2013).  

Att tidssimulering kopplat till modellen inte är möjlig på ett enkelt vis är en ytterligare brist 
(Wedsberg, 2013). Att kunna koppla tidplan till modellen är nyttigt men det är inte säkert att det 
är värt vad det kostar (Anon., 2013). Tidstudier skulle vara bättre lämpade för APD-planen. Alla 
analyser är bra men då ska de vara i princip gratis, det får inte vara så komplicerat som det är idag. 
Hade modellen kommit med littererade delar och objektorienterade attribut hade projektets 
ekonomi på ett smidigt sätt kunnat kopplas till den vilket hade varit uppskattat (Wedsberg, 2013).  

Ett projekts 3D-modellfil är ibland mycket stor vilket gör att det blir tungt för datorn att läsa in 
den och navigeringen blir trög. Flera olika discipliner behöver kunna visualiseras i samma modell 
ur samordningssynpunkt. (Wedsberg, 2013) 

Utvecklingsmöjligheter för VDC 

Det kommer att ta tid för VDC att nå hela vägen ut till produktionspersonalen (Wedsberg, 2013) 
och för att få fler att använda det krävs personliga intressen och att tydliga fördelar kan påvisas 
(Anon., 2013), (Beskow, 2013) & (Wedsberg, 2013). Det är viktigt att påvisa en ekonomisk 
vinning så att fler vill använda tekniken (Wedsberg, 2013). Syns nyttan kommer intresset naturligt 
(Beskow, 2013). Uppstartssträckan är längre innan en positiv effekt uppnås om tekniken är helt 
ny för en person i fråga (Anon., 2013). En generell utbildning skulle vara bra och inom NCC 
finns ett utbildningsblock som alla som vill får gå. Någon typ av erfarenhetsdatabas måste byggas 
upp för att kunna analysera nyttan av VDC (Wedsberg, 2013). 

Tid kopplad till BIM-modellen skulle kunna användas mycket mer för montageanordningar. 
Alternativt kan en grov visualisering av hela kvarteret för att se ordningen i vilken husen ska 
byggas vara nyttig. Det finns ingen nytta i att färgkoda objekten efter montagestadium. För detta 
krävs idag för mycket handpåläggning då tidplanen först måste exporteras och sedan kopplas till 
varje objekt. Detta kräver mycket tid och om tidplanen uppdateras måste export av den göras på 
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nytt varje gång då den inte går att redigera i Navisworks. Tid kopplat till modellen kan användas 
antingen i väldigt grov skala eller på väldigt detaljerad nivå. (Beskow, 2013) 

3D-modellen ska vara detaljerad men till vilken grad kan ibland diskuteras, exempelvis vid 
elprojektering. Denna innehåller mycket symboler och ledningsdragningar som är schematiska på 
2D-ritningar. I 3D-modellen ritas endast stegar och skåp vilket gör mycket för helheten i 
projektet. Inom elprojektering används standarder gällande höjder, placeringar av uttag med mera 
vilket innebär att för hög detaljeringsgrad kan kräva onödig projekteringstid. Kraven på 
projektering från samtliga discipliner måste vara höga och modellen som tas fram måste inge 
förtroende åt produktion så att den inte avfärdas och produktionspersonalen istället fortsätter att 
följa 2D-ritningar. (Beskow, 2013) 

BIM-kiosken som finns på Signalfabriken har stor utvecklingspotential (Beskow, 2013) & 
(Lennartsson, 2013). Idag är den robust och klarar av miljön den står i men i framtiden skulle den 
kunna ersättas av en smart-tv. Med en stor multitouch tv-skärm skulle flera användare kunna 
utnyttja den samtidigt. Modellen skulle i och med detta istället kunna styras med händerna. De 
informationstavlor som finns idag i form av tv-apparater som visar APD-plan och annan 
information skulle med fördel kunna bytas ut mot pekskärmar och på så sätt bli mer mobila. Att 
låta en iPad cirkulera bland produktionspersonalen skulle bli svårt då den lätt kan försvinna. 
Detta skulle också innebära att hantverkarna inte hela tiden skulle ha tillgång till modellen då den 
inte har en bestämd plats. Ett stativ med en tv som går att flytta skulle bli mer permanent och 
risken att den försvinner minskar. För de som inte har så stor datorvana behöver VDC-tekniken 
bli mer användarvänlig (Wedsberg, 2013). 

Kunden vill, precis som entreprenören, hela tiden veta projektkostnader (Anon., 2013). Om nya 
mängder kunde genereras automatiskt vid varje revidering skulle entreprenören bli mycket mer 
kundorienterad. I byggprojekteringsskedet är det guld värt att mängder och ekonomi är länkat till 
modellen. Mängderna behöver inte gå hela vägen från modell till kalkyl utan det skulle räcka långt 
om de kunde komma ut i Excelformat. En funktion för mängdavtagning är på gång i Navisworks 
vilket innebär att detta kommer att kunna utföras automatiskt (Beskow, 2013).  

Ett användningsområde med stor utvecklingspotential är ett rumsfunktionsprogram vilket tar 
fram detaljerna för ett rum; till exempel strömbrytare, dimrar, projektordukar, tavlor med mera. 
Sådana rumsdetaljer ändras in i det sista i ett projekt varför uppdateringar om dessa kopplade till 
modellen som uppdateras automatik skulle vara bra. Detta kan absolut vara en applikation för 
AR, för att få en bättre visualisering av rummen. (Anon., 2013) 

AR-teknik i produktion i framtiden  

AR-tekniken kommer att bli användbar för förvaltning av byggnader i framtiden. Om all 
information, främst från installatörer, kan kopplas till modellen kan också drift- och 
underhållsinformation fångas upp. Om en sådan modell lämnas över till förvaltare skulle AR-
tekniken ha stor potential. Denne kan då direkt se vad som finns i väggarna och erhålla 
information om till exempel underhållsinstruktioner från en pdf-fil kopplad till ett objekt. För 
produktionsskedet skulle AR-tekniken fördelaktigt kunna användas vid ombyggnation för att 
visualisera befintliga installationer. Detta skulle vara hjälpsamt för samordningen av nya sådana. 
Visualisering av dolda föremål genom en kamera skulle vara det optimala. Dessutom fås större 
förståelse om modellen kan tas ut på plats och visualisera slutprodukten. (Lennartsson, 2013)  

Det ideala skulle vara att få till en AR-modell som fungerar ungefär som den i Navisworks fast att 
modellen istället visualiserades genom kameran (Beskow, 2013). Om positioneringen kom ner på 
en acceptabel nivå skulle AR kunna användas till att titta i modellen ute på plats, på den faktiska 
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positionen (Wedsberg, 2013). Applikationen BIM360Glue läser in Navisworks-modellen och ger 
användaren tillträde till den på plats. Att se modellen och verkligheten i en platta med hjälp av 
AR skulle vara till stor fördel. Om det också gick att se nedgrävda ledningar i samma modell 
skulle det vara ytterligare ett steg åt rätt håll (Beskow, 2013). Det kräver dock mer samordning 
och integrering då tillgång till ännu fler modellfiler och mer information krävs vilket blir 
svårhanterat.  

På hantverkarnivå skulle AR-teknik kunna tillämpas om yrkesarbetarna får tillgång till den i sina 
smart-phones. Ofta behöver detaljer visualiseras vilket fungerar även i en telefon med liten 
display. Med hjälp av AR-teknik skulle problemet med positionering lösas eftersom ett sådant 
system direkt kan hitta användarens position. En tröskel skulle tas bort helt och hållet med AR, 
framförallt för entreprenörer. Det finns också en möjlighet med markörer som kan kopplas till 
olika objekt i SketchUp och använda för APD-planer. AR-teknik har potential marknadsmässigt, 
till exempel för att visualisera för kunder hur en ännu inte byggd lägenhet kommer att se ut i den 
verkliga omgivningen. (Beskow, 2013) 

AR-glasögon monterade i bygghjälmen kan vara bra så länge de kan fällas in (Beskow, 2013). Med 
detta skulle tekniken nå till nivån där glasögonen bara kan dras ner och olika lager för önskad 
disciplin tändas och släckas för visualisering (Beskow, 2013) & (Wedsberg, 2013). För att komma 
dit måste bland annat positioneringsproblemet lösas som idag har för låg noggrannhet. För att 
åstadkomma detta är ett alternativ att använda samma system som utsättarna utnyttjar för 
orientering i modellen (Beskow, 2013). Genom att utnyttja ett antal basstationer borde högre 
noggrannhet kunna erhållas (Wedsberg, 2013). Ekonomi är en begränsande faktor gällande 
mätteknik men positioneringssystem med hjälp av triangulering borde studeras vidare (Beskow, 
2013). Något mer lokalt positioneringssystem än GPS behövs och utsättarnas koordinatbaserade 
nät finns redan vilket också går att relatera till på ritning. Initialt kan detta vara dyrt men 
efterhand sjunker kostnaden och det blir en långsiktigt fördelaktig investering.  

Hittills har AR-teknik stötts på i kundpresentationer och APD-planer, där den sistnämna 
tillämpningen är mest fördelaktig (Anon., 2013). AR har framförallt använts för visualisering och 
visning utåt. Att kunna visualisera det framtida resultatet i ett tomt rum vore bra, dock kräver det 
hög noggrannhet. Denna teknik skulle innebära att mer information blir tillgänglig ute på plats, 
men det går aldrig att helt komma bort från ritningar. Att som arbetsledare ha en läsplatta laddad 
med samtliga handlingar som är enkel att använda med sig ut på arbetsplatsen istället för 
pappersritningar vore optimalt. Det skulle hjälpa arbetsledaren att vara ute på plats mer och 
mindre inne på kontoret. Det är också en fördel om fler kan se samma vy och informationen blir 
tillgänglig för fler användare samtidigt (Anon., 2013) & (Wedsberg, 2013). För att kunna göra 
analyser och inte jobba på chans behövs en teknik som AR (Anon., 2013). Det skulle minska det 
administrativa arbetet och tiden som detta tar avsevärt. Hårdvaran måste vara enkel och 
användarvänlig; ju fler funktioner desto sämre. Funktionerna ska finnas hos konsulten och när 
det kommer ut till entreprenören bör det vara stora knappar och stöttåligt. Projekteringsledare 
har inte tid att lära sig alla program utan det måste vara lätt att förstå. 

”Entreprenörer tjänar pengar på att bygga hus, det är det de är bra på. Inte att sitta och vrida och vända i 
modeller.”  Biträdande projekteringsledare, Project 21 

Projicering med hjälp av AR-teknik skulle potentiellt göra utsättning överflödig i framtiden. 
Skulle inte utvecklingen komma hela vägen dit skulle den ändå förenkla för utsättarna. På 
hussidan skulle det vara intressant att använda modellen till att sätta ut objekt på plats ute på 
bygget. Detta skulle tydliggöra hur nya objekt kan passas in i det som redan är byggt etcetera. Vad 
gäller AR-teknikens hård- och mjukvaror i framtiden är det viktigast att de är enkla och att 
utrustningen klarar av den tuffa miljön på en byggarbetsplats. Pekskärmar är svåra att hantera på 



46 

ett bygge varför röststyrning skulle vara bra, dock finns det många olika miljöer här varför 
valmöjligheter för hur programmet ska styras vore bra. Hårdvaran bör inte vara handhållen så att 
händerna förblir fria för annat. (Wedsberg, 2013) 

3.2.2 Sakkunniga 

De sakkunniga personerna som har intervjuats är följande; Marcus Bergljung, teknisk specialist på 
NCC, Viktor Davidov, VDC-specialist på NCC, Carl-Johan Gårdinger, teknisk specialist på NCC 
Teknik, Dick Sjölund, sektionschef bygg på NCC Teknik, Mats Mattsson, affärschef på NCC 
Construction, Andreas Fransman, mätningschef på NCC, Mats Westerlund, teknikstrateg VDC 
på Sweco samt Isaac Skog, forskare på KTH.  

Användning av VDC 

Idag används VDC i princip i NCCs samtliga projekt. Om program interagerar dåligt används 
istället 2D-underlaget. Exempel på detta är om arkitekten ritar i ArchiCAD där filerna ibland inte 
är kompatibla med 3D-programmen som används. Eftersom en 3D-modell är en produkt av en 
2D-ritning är det viktigt att dessa två stämmer överens. Om samtliga discipliner skulle rita korrekt 
i 3D och använda samma program skulle modellsamordnarrollen inte behövas. Viktigt är att alla 
använder samma koordinatsystem och att de olika disciplinerna uppdaterar mot en gemensam 
pool. Idag går utvecklingen mot att arbeta i en sådan pool där förfrågningar på förändringar kan 
göras. Samspelet mellan arkitekt och konstruktör är viktigt och när förändringar görs ska detta 
påtalas. Om kommunikationen inte fungerar mellan projektörerna handlar det om dålig 
projekteringsledning. Då projektörerna idag är medvetna om att modellsamordnarrollen finns kan 
de lätt bli slarviga. Projekteringsprocessen kan därför förbättras. (Sjölund, 2013) 

Nyttan med VDC 

Största nyttan med VDC är att slippa all ritningshantering genom att istället bygga en 3D-modell. 
Tekniken är bra då den tidigt möjliggör problemlösning tvärdisciplinärt. För produktionsskedet är 
visualisering och mängdavtagning den största nyttan förutsatt att modellen är tillräckligt bra. 
Mängdavtagning kan dubbelkontrolleras i olika program, till exempel Solibri och Revit, vilket ger 
säkrare mängder. Den absolut största nyttan med VDC är att alla discipliner kan se varandras 
projektering i en samordnad modell. (Davidov, 2013) 

En stor förståelse erhålls genom att titta i 3D-modeller, det gör det lättare att se eventuella 
problem (Sjölund, 2013). I 3D måste allt fungera, det går inte att fuska (Davidov, 2013) & 
(Sjölund, 2013). Förbättrad och förenklad kommunikation erhålls genom att alla ser samma vy 
och kan panorera runt (Sjölund, 2013). Det är också lättare att prata kring en 3D-modell. 
Arbetsberedningar och visualisering är de största nyttorna i produktion. Det underlättar att alla 
inblandade ser samma sak och får en gemensam bild vilket ger ett smidigare arbete (Gårdinger, 
2013). Alla förstår en bild (Sjölund, 2013). Uppskattningar har gjorts som visar på ungefär 1,5 
timmes tidsbesparing per dag och arbetsledare tack vare VDC som hjälpmedel (Bergljung, 2013 
A). Detta är dock endast uppskattningar och kan inte användas som fakta.  

Med VDC kommer man närmre verkligheten i planerings- och projekteringsarbetena vilket ger 
en högre noggrannhet i kostnads- och tidskalkyler. Detta i sin tur ger lägre osäkerhet i projekten. 
I 2D är det lättare att eventuella fel inte upptäcks än i 3D där olika modeller kan kombineras och 
testas. 3D-projektering ökar noggrannheten och minskar antalet lösningar på plats. (Gårdinger, 
2013) 
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 Brister med VDC 

Den största bristen med VDC är idag att det inte går att påvisa nyttan (Bergljung, 2013 B). Syns 
inte en klar besparing i tid eller pengar finns inget incitament för att använda det. Många av 
bristerna som påpekas ligger inte hos själva VDC-tekniken utan snarare i kunnandet kring den 
eller möjligen kring implementering av och struktur hos denna. Tekniken finns och fungerar bra 
men mer behöver göras implementeringsmässigt (Bergljung, 2013 A) & (Davidov, 2013).  

VDC handlar främst om att få olika aktörer i ett projekt att samarbeta, olika projektörer måste 
förstå hur viktigt det är att dela med sig av information. De måste se nyttan i att dela information 
med varandra. Det centrala problemet är inte hur modelleringen ska utföras, utan att tekniken 
måste användas och utnyttjas på rätt sätt. Största problemet som finns i produktionsskedet är 
noggrannheten i modellen. Dessutom är det svårt att få yrkesarbetarna att använda sig av 
modellverktygen. Det är därför viktigt att yrkesarbetarna får tid att själva lära sig och se nyttan 
med dem istället för att bara höra det från tekniska specialister. Svårigheten är att förmedla nyttan 
ut i ledet, kommunikationen brister. (Davidov, 2013) 

Vid projektering i 2D kan handlingar levereras snabbare och om modellen ska inkluderas i 
utskick krävs mer tid innan handlingarna kan börja levereras. Om inte alla i projekteringsgruppen 
modellerar i 3D blir det en nackdel då mycket kommunikation och samordning går förlorad. De 
fel som hittas ska rättas till, även om vissa saker som är fel i modellen inte är fel i verkligheten. 
Krockar kan definieras på olika sätt; kollisionskontrollen är bra för att noggrannheten är 
justerbar. Ibland finns det även fel som inte är krockar som med fördel kan visualiseras vid 
panorering i modellen. Det är därför bra att kombinera manuell felsökning med automatisk. 
(Sjölund, 2013) 

Utvecklingsmöjligheter för VDC 

Att koppla tid och pengar till en modell bör inte ta så lång tid så länge en bra arbetsprocess finns 
från början (Sjölund, 2013). Detta är idag alldeles för svårt och måste utvecklas mer för att få 
modellen mer automatiserad (Davidov, 2013). Ska det göras måste projektörerna också veta det 
från start då det annars kan bli svårt att komplettera med senare (Sjölund, 2013). Det handlar 
alltså om en fungerande kommunikation från början. Ett steg i utvecklingen är att lära 
produktionspersonalen att koppla tidplan till modellen. För att detta ska vara möjligt måste objekt 
delas in efter huruvida de ska konstrueras i olika etapper etcetera. 

För att lättare kunna hantera de program som används inom VDC-tekniken idag borde de i vissa 
avseenden förenklas och bli mer användarvänliga så att alla får förtroende för det. Funktionerna i 
programmen bör vara kopplade så att de överensstämmer med vardagsspråket så att alla vet hur 
de ska gå vidare för att komma till det de söker, idag krävs för många mellansteg. När funktioner 
som effektiviserar produktion och projektering hittats behövs en effektiv metod för att använda 
dessa. För att motivera en beställning av tilläggsinformation från projektörerna måste en 
besparing genereras; det vore bättre om produktionspersonalen själva kunde gå in i modellen och 
komplettera med denna. (Bergljung, 2013 B) 

För att implementera VDC på ett bra sätt bör arbetet vara brett istället för smalt och högt, det vill 
säga gå mot att fler får en grundläggande förståelse för VDC och kan använda enklare funktioner 
snarare än att en liten grupp har djup kunskap inom området och att enstaka projekt använder en 
avancerad VDC-teknik (Bergljung, 2013 B). Det är viktigt att VDC implementeras i mindre 
projekt, även där det inte är vitalt för att personalen ska bli van vid det för att ta kunskapen med 
sig till större projekt. En omplanering behöver göras så att implementering av VDC får större 
plats. Fördelningen är idag ungefär så att utveckling tar 70 % och implementering 30 %, det 
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borde vara tvärtom. Arbete pågår fortlöpande med implementering ute på byggarbetsplatserna 
och fler projekteringsledare lär sig mer och mer (Sjölund, 2013). Det ska inte vara bakåtsträvande 
men ändå produktionsanpassat, det vill säga att automatisering inte sker för fort utan att alla 
hinner förstå (Bergljung, 2013 B). Det första steget måste vara att få större deltagande. Ofta sker 
integrering snabbt, men första steget är mängdavtagning som går in i kalkyl med automatiska 
uppdateringar. Utvecklingen måste drivas av programutveckling och produktion tillsammans.  

VDC-specialister/koordinatorer bör i framtiden ha en mer betydande roll i projekten. Rollen bör 
vara lika vanlig som att ha en installationssamordnare inkopplad. Detta för att ha någon i projekt 
som kan arbeta på brister, kommunikation och samarbete. Det är VDC-specialisten som ser detta 
och om problemen kan bearbetas på projektnivå kommer bättre och bättre modeller och 
samarbeten växa fram. Mer samarbete och informationsdelning projektörerna emellan skulle leda 
till att mycket inom VDC förbättras. Om samtliga discipliner kan arbeta i samma modell där alla 
har möjlighet att se samtlig projektering skulle detta innebära att problem upptäcks tidigare och 
således kan lösas tidigare. Det skulle innebära att kollisionskontrollerna inte skulle bli lika 
belastade. Genom att arbeta i team och projektera tillsammans kan en bättre produkt skapas till 
lägre kostnad. (Davidov, 2013) 

Ur mängdavtagningssynpunkt är det viktigt att små detaljer utvecklas. Allt i modellen ska 
littereras rätt från början för att den ska kunna användas på bästa sätt. Rittekniken är något som 
bör utvecklas för att vidare kunna utveckla funktionen med mängdavtagning. Ett steg på vägen 
för att komma tillrätta med detta är att CAD-manualen tas fram tillsammans med projektörerna. 
Om VDC-tekniken ska utvecklas i framtiden är det viktigt att uppnå förståelse för varför de 
manualer som finns ska användas. Det är också viktigt att resultat från projekt följs upp och 
utvärderas så att utvecklingen kan gå framåt. Kunskap och utbildning är två viktiga faktorer för 
utvecklingen, att visa hur slutprodukten förbättras av en extra ansträngning. Kommunikationen 
måste utvecklas, ska tekniken bli bättre för produktion måste projekteringen bli bättre. (Davidov, 
2013)  

Idag saknas kunskaper och arbetsmetoder hos produktionspersonal och konsulter gällande VDC 
som måste bli mer processorienterat och utvecklas på bredden. Tekniskt saknas tillförlitlighet och 
stabilitet vilket är ett krav för att användarna ska våga lita på tekniken för mängdavtagning 
etcetera. För att tekniken ska bli mer utbredd behövs standarder och fler öppna format vilket 
skulle resultera i en större enhetlighet inom branschen. Det är viktigt att även i framtiden utnyttja 
forum som OpenBIM mer, där företagsöverskridande arbete med många utvecklingsprojekt kan 
äga rum och både entreprenörer och beställare är representerade. (Gårdinger, 2013)  

AR-teknik i produktion i framtiden  

AR är en intressant teknik men dock finns andra luckor inom VDC som först behöver fyllas 
innan AR kan antas. Innan allt inom VDC fungerar är frågan om det värt att titta på AR? Det går 
inte att börja använda en ny teknik innan implementeringen av föregångaren fungerar bra. Det 
finns flera svårigheter och utmaningar med AR som behöver övervinnas innan tekniken kan 
användas praktiskt, till exempel positioneringsproblemet. Eventuella användningsområden för 
AR är logistikplanering och som monteringsanvisning. En stor nytta finns i att kunna hålla upp 
en virtuell modell som meddelar när den är i rätt läge och sedan kunna låsa den där. På så sätt kan 
det verkliga objektet monteras i rätt position enligt den virtuella modellen. Detaljsimuleringar 
kommer att fungera bättre än att simulera hela huset vad gäller AR, endast de utrymmen som 
intresserar användaren kan visualiseras för att undvika tunga modeller. Det är tekniskt möjligt att 
dela in en stor modell i flera mindre partier men inte praktiskt hanterbart. Då är det bättre att 
behålla allt i samma modell och istället välja vad som studeras. (Bergljung, 2013 B) 
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Det finns potential för att i framtiden använda AR till att samordna APD-planer med hjälp av 
Google SketchUp och plug-in verktyget AR-media (Davidov, 2013). Det ger användaren 
möjlighet att själv flytta runt objekt med hjälp av markörer och på så sätt få till den optimala 
lösningen på arbetsplatsen. Visualiseringen av hur det faktiskt kommer att se ut blir mycket 
bättre. Samma program och verktyg kommer också kunna utnyttjas i tidiga skeden för att 
visualisera hur byggnader kan placeras på olika sätt för att komma fram till bästa lösningen. Det 
är en bit kvar tills AR-tekniken kommer att slå igenom inom byggbranschen. Implementering bör 
ske stegvis istället för att byta tillvägagångssätt helt på en gång. Branschen är förändrings-
obenägen och det är viktigt att inte lansera tekniken för tidigt innan den fungerar fullt ut 
(Gårdinger, 2013). Då AR-tekniken utvecklas är det viktigt att den är ordentligt beprövad innan 
den börjar användas på riktigt (Davidov, 2013). Om produkten inte fungerar vid första 
användningen är sannolikheten stor att ingen vill testa det igen.  

Det finns en svårighet i att koppla en stor modell till ett par glasögon varför det är bättre att ladda 
upp en del av den som användaren vill se på den position denne befinner sig. Viktigt är att 
systemet följer med användarens position vid förflyttning och laddar ner omgivningen när denne 
står stilla. För att erhålla en position finns förutom GPS, markör- och egenskapspositionering, 
även WiFi-teknik. Nackdelen med denna är att den är känslig mot vissa material där radiovågorna 
inte klarar av att gå genom till exempel stål och stora vattenmassor. Då GPS inte fungerar 
inomhus är det betydligt lättare att implementera WiFi-teknik som ett komplement till GPS 
utomhus. WiFi-tekniken blir svår att applicera inomhus och bör testas mer utomhus innan den 
tas in i en byggnad. Möjligheterna med navigering som använder sig av tryckkänslighet eller i 
konstruktioner inbyggda sensorer bör undersökas. (Fransman, 2013) 

”Markörspårningsteknik är förkastligt; det kommer aldrig att fungera fullt ut på ett smidigt sätt.” Andreas 
Fransman, NCC 

I framtiden skulle AR-tekniken ge stor nytta i form av utökade visualiseringsmöjligheter och 
förbättrad förståelse (Fransman, 2013) & (Westerlund, 2013). För att effektivisera kontroller på 
en byggarbetsplats bör tekniken kunna användas med fördel (Fransman, 2013). Autodesk har 
utvecklat en produkt som heter BIM360Glue där modellen laddas upp på deras server för att 
senare kunna visualiseras på iPaden (Westerlund, 2013). Systemet får reda på hur användaren rör 
sig via iPaden vilket innebär att större modeller kan hanteras. Denna GPS-tjänst finns inom 
anläggning men inte inom huskonstruktion och skulle därför kunna vidareutvecklas. 

Det finns en stor vinning i att visa kunden hur ett projekt kommer att se ut när det är klart. Då 
det är dyrt att bygga visningslägenheter skulle dessa verkliga demonstrationsrum kunna ersättas 
med virtuella sådana. Hela projektet och dess lägenheter skulle på så sätt kunna visualiseras med 
hjälp av markörer och en stor besparing erhållas. (Westerlund, 2013) 

För att AR ska fungera behöver det vara lätt och tillgängligt. Vid en fast station måste användarna 
gå till för att få tillgång till information (Sjölund, 2013). Med glasögon skulle informationen bli 
mer lättillgänglig varför det verkar vara bästa hårdvaran att använda, till exempel i form av 
skyddsglasen på bygghjälmen (Gårdinger, 2013) & (Sjölund, 2013). Användaren får med denna 
hårdvara också händerna fria (Gårdinger, 2013). AR kommer att göra störst nytta där det är 
installationstätt (Sjölund, 2013). Det är lättare att byggnadsfel uppkommer ur 2D-underlag än ur 
3D. AR skulle ge mest nytta för produktion och inte för projektering. Det är osäkert om AR är 
den stora revolutionerande tekniken som ska få ut mer 3D i produktion. Kanske skulle det räcka 
med utskrivna ögonblicksbilder för ytterligare förståelse.  

NCC har ännu inte använt AR inom produktion. Tekniken har visats på öppna hus men har inte 
tagits längre än så. En NCC-applikation som ska använda AR-teknik i marknadsföringssyfte har 
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undersökts men visade sig vara för dyr då det blir en ny investering för varje nytt projekt. Det 
vore fördelaktigt med en mer generell läsare som kunde läsa flera olika markörer och kanske till 
och med använda sig av något som redan finns, jämför QR-koder. Det skulle medföra att fler 
kunde och skulle använda det om de inte varje gång behövde ladda ner en ny markör för varje ny 
kod. Ett mer webbaserat gränssnitt skulle öka användbarheten. (Gårdinger, 2013) 

Det är svårt att hålla en läsplatta stilla och därför svårt att få en bra noggrannhet. Det är viktigt att 
bilden inte hoppar eller svävar i luften, i övrigt gör inte horisontella skillnader så mycket när det 
gäller grova visualiseringar. I det tidiga skedet i ett projekt kan information som inte är helt exakt 
positionerad användas. Tekniken kan användas antingen för att ge en överblick över hela 
projektet eller detaljerat i mindre delar av projekt. Det är lättare att hitta andra ingångar för 
tekniken än i produktion. Till exempel finns en större nytta med AR i markexploateringssyfte, vid 
besiktningar och i förvaltningsskedet. (Gårdinger, 2013)   

AR skulle kunna fungera som ett hjälpmedel för att få VDC att nå längre ut på byggarbetsplatsen 
(Gårdinger, 2013). Den ska fungera som en informationsbärare och få ut den information som 
redan finns i VDC-tekniken till fler. Ett steg på vägen dit kan vara att lägga till intelligens i 2D-
ritningar och på så sätt kunna hämta tilläggsinformation från dessa (Davidov, 2013). Initialt skulle 
det kunna vara textbaserad information där användarens position utnyttjas för att tillhandahålla 
den (Fransman, 2013) & (Gårdinger, 2013). Det sparas tid genom att få information direkt, på 
samma sätt som BIM (Gårdinger, 2013). AR-tekniken skulle vara till stor användning för 
mättekniker, vid armering och montering. Den behöver liksom VDC vara processorienterad 
snarare än att kretsa kring olika hårdvaror. Systemet ska känna av och veta vilken information 
användaren behöver innan denne vet det själv. Det viktigaste kriteriet för en AR-mjukvara är att 
den ska vara enkel att använda. Det ska inte krävas att användaren har IT-kunskaper och den ska 
på ett enkelt sätt leverara rätt information vid rätt tid. VDC och AR måste gå att knyta ihop.  

Idag finns accelerometrar, gyroskop, magnetometrar, barometrar och kameror i moderna läs-
plattor och mobiltelefoner. Tillsammans med en 3D-modell kan dessa tekniker gå långt vad gäller 
positionsbestämning. Baserat på WiFi och de sensorer som finns i dagens mobiltelefoner kan 
radiosignaler sändas ut som ger 10-20 centimeters noggrannhet men det kräver att omgivningen 
har preparerats med sensorer i förväg. Genom att ange sändarnas position i ett globalt koordinat-
system och använda deras inbördes lokala dito kan en exakt position bestämmas. (Skog, 2013) 

Pseudoliter är ett system som liknar GPS fast det fungerar inomhus, de är dock känsliga för 
hinder såsom väggar och dylikt. UWB är mindre känsligt och kan gå genom väggar, dock på 
bekostnad av en försämrad noggrannhet. Det kräver en annan mottagare som får kopplas 
samman med systemet. UWB etablerar i likhet med andra positioneringssystem bara en position 
och inte en riktning. För att systemet ska veta var i den verkliga bilden det ska överlagra den 
digitala informationen krävs att orienteringen stämmer på någon grads noggrannhet. RFID-tags 
är en typ av markör som fungerar ungefär som en streckkod. Eventuellt kanske de kan läggas in i 
materialen redan under byggprocessen, till exempel genom att sätta en tag på ett rör eller ett 
listverk. Då tjänar det mer sitt syfte under en senare del av byggnadens livscykel. (Skog, 2013) 

Det som skulle kunna fungera allra bäst är en kombination av kamera, accelerometer, gyroskop 
och en 3D-karta, positionsnoggrannheten skulle då kunna bli omkring 20-30 cm. Det viktigaste är 
att veta vad användaren riktar blicken mot och där kommer bildigenkänning in. Den noggrannhet 
som erhålls via de andra teknikerna räcker för att sedan tillämpa bildigenkänning via en kamera. 
Om det finns en 3D-karta underlättas mycket. Dock behöver 3D-modellen på något sätt kopplas 
till en tidplan så att det går att veta vilka komponenter i modellen som är byggda och vilka som 
inte ännu finns, annars blir modellen bara förvirrande. Då kan en hög noggrannhet bibehållas i 1-
2 timmar. (Skog, 2013) 
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3.2.3  Juridik 

I dagsläget är en 3D-modell inte juridiskt bindande och kontraktshandlingarna som finns 
omfattas av ritningar, listor och byggbeskrivningar. Om istället en 3D-modell används som 
kontrakthandling uppstår en svårighet i att hitta rätt kvalitet och kunna säkerställa denna. Det är 
också svårt att säga vem som ska ta ansvaret för att det blir rätt. Principiellt skulle en modell 
kunna skrivas in som en kontraktshandling, dock kan det innebära en större risk. En modell som 
kontraktshandling skulle bara vara applicerbart på totalentreprenader. Idag tas ritningar och text-
dokument fram varpå kontrakt skrivs utifrån dessa. Modellen fungerar alltså endast som 
hjälpmedel. Exakt information om mått och dylikt erhålls från ritning varför utskrivna ögon-
blicksbilder från modell kan användas för att ge ökad förståelse för montage och konstruktion. 
Det går idag inte att endast bygga utifrån 3D-modeller. De ger heller inte tillräckligt med underlag 
för inköp och praktiskt byggande med mera. Skulle modellen finnas med som en konstrakts-
handling skulle den antagligen komma längst ner i hierarkin, efter byggbeskrivning, rums-
beskrivning, PM och ritningar. (Mattsson, 2013) 

Ur en 3D-modell kan ritningar och listor extraheras men för att få ut användbara ritningar krävs 
en viss handpåläggning. Genom att granska ritningar och listor som kommer ur modellen kan 
kvaliteten på denna säkerställas. Detta innebär mycket extrajobb för att garantera modellens 
kvalitet och om då 2D-ritningar redan finns kan de likaväl fungera som kontraktshandlingar. Det 
är också svårt att reglera handpåläggningen och vem som ansvarar för ritningar som hämtas ur 
modell. Komponenter kan saknas i den eller så kan personen som hämtar ritningen förbise vissa 
delar av den. I 3D blir allt lite mindre presenterbart och det är ibland därför lättare att få ut exakt 
information ur 2D-format. Detta kan innebära att granskaren missar saker i en 3Dmodell. 
Objektsorienterad information såsom stålkvalitet etcetera kan vara svårt att hitta direkt i denna 
medan den på en 2D-ritning visas direkt i stämpeln. Materiallistor är dock lättare att få fram men 
är samtidigt inte lika presenterbara som att få dem i pappersform. Det gäller att hitta 
informationen som ligger kopplad till en modell men inte är direkt synlig. Med detta som 
bakgrund uppstår ett bekymmer med att bestämma kvaliteten på handlingarna och en osäkerhet i 
att ta fullt ansvar för dem. (Mattsson, 2013) 

Ibland har kunden som krav att en 3D-modell ska finnas för att de sedan ska kunna använda 
denna till förvaltning, utbildning etcetera. Om modellen kan användas som kontraktshandling 
och upphandlingsunderlag i framtiden är detta konkurrensfördel. (Mattsson, 2013) 

3.2.4 Studiebesök 

XMReality är ett företag där forskare med bakgrund från FOI arbetar med uppdragsforskning 
inom mixed reality och augmented reality, vars affärsidé är att leverera system baserade på 
augmented reality. Kapitlet nedan baseras på fakta inhämtad vid ett studiebesök hos företaget där 
VD:n Torbjörn Gustafsson delgivit informationen.  

Begreppshantering  

Mixed reality uppstår när två verkligheter möts och ger användaren möjlighet till förbättrad 
förståelse och hjälper denne att agera tidigare, det kan sägas att användaren ges en ny eller utökad 
förmåga. Milgrams diagram nedan i figur 22 visar de olika definitionerna inom området. Längst 
till vänster finns verkligheten och det är det ögonen ser på normalt sätt. Längst till höger finns 
istället den virtuella verkligheten vilken innefattar helt digitala simuleringar. I området i mitten 
blandas dessa under samlingsnamnet mixed reality. Augmented reality ligger definitionsmässigt 
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närmre verkligheten och längre ifrån den virtuella världen. I augmented virtuality representeras en 
virtuell värld med inslag av verkligheten. (Gustafsson, 2013 A) 

 

Figur 22. Milgrams diagram över olika verkligheter (Gustafsson, 2013 B) 

I den virtuella verkligheten förväntar sig en dator att användaren sitter stilla framför den, medan 
den vid augmented reality måste ha viss information om den verkliga världen. Förutsättningarna 
förändras hela tiden om användaren rör på sig och positionen måste mätas in med de sex 
frihetsgraderna, där tre representerar placering och tre orientering, cirka 60 gånger per sekund. 
Detta kallas för spårning och är en av svårigheterna i augmented reality. Fungerar inte den som 
det ska kommer upplevelsen inte bli korrekt. Då tekniken ständigt utvecklas finns idag 
möjligheten att integrera flera geografiskt skilda verkligheter, vilket innebär att experthjälp kan 
hämtas från andra sidan jordklotet. Detta återkommer senare i detta kapitel. (Gustafsson, 2013 A) 

Historik  

Någon gång på 70-talet kom funderingar på huruvida det gick att ge människan någon typ av 
tilläggsinformation till verkligheten. Det var då begreppet augmented reality myntades. Tanken 
var då att någon typ av överlagrande information på verkligheten skulle fungera som 
tilläggsinformation. Problemet som dök upp var hur denna skulle speglas till näthinnan, se figur 
23. Om det inte går att få den in på näthinnan finns ingen nytta med informationen. (Gustafsson, 
2013 A) 
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Figur 23. Verkligheten måste speglas rätt på näthinnan (Gustafsson, 2013 B) 

Tanken var att ett huvudburet system skulle utvecklas för att klara detta. Ofta fungerar saker på 
ett sätt teoretiskt men produkten blir något annat i verkligheten. Med augmented reality måste 
hänsyn alltid tas till hur människan fungerar med sinnen och kroppsdelar. För cirka tio år sedan 
utvecklades mikrodisplayen och en produkt vid namn Glasstron togs fram. Det var en typ av 
glasögon med display anpassad för mobil användning. Personerna som använde dessa fick panik 
efter några minuter på grund av att bildinformationen inte förändrades vid huvudrörelser och en 
känsla av instängdhet upplevdes. De så kallade ”human factors” är väldigt viktiga när det kommer 
till augmented reality. Saknas kunskap om hur mänskliga sinnen fungerar kan ett system som är 
tillräckligt bra inte designas. (Gustafsson, 2013 A) 

För att undvika att displayen hamnar för nära ögat utvecklades en teknik där en förstorande optik 
lades till i systemet, vars resultat gav upplevelsen av att titta på en stor tv på ungefär en meters 
avstånd, se figur 24. På grund av att bilden på näthinnan inte förändrades vid huvudrörelser 
upplevdes bilden som fastetsad på näthinnan. (Gustafsson, 2013 A) 

 

Figur 24. Principiell skiss över hur optiken bakom AR-system fungerar.  (Gustafsson, 2013 B) 

Problem 

Det är svårt att hitta en hårdvara som klarar de svåra förhållanden som råder på en byggarbets-
plats; utrustningen är känslig och för att den ska fungera bra krävs hög noggrannhet som kan 
störas av yttre förhållanden. För att användaren ska få en verklighetstrogen upplevelse krävs 
kraftfulla datorer med hög kapacitet. Ju mer databeräkningar som krävs desto snabbare kommer 
batteriet att förbrukas och således blir apparaten varm. Önskas apparaten vara liten kommer 
batteriet att bli så varmt att den inte går att hålla i. Spatial projektion (SAR) har svagheter i att det 
bara går att projicera mönster och dylikt på en färdig yta, det går inte att få illusionen av att vara 
inuti eller bakom det verkliga objektet. Det är också väldigt svårt för en projektor att kämpa mot 
det verkliga ljuset. Dessutom sammanfaller inte projiceringsapparatens placering med placeringen 
av användarens ögon, varför en funktion behövs som håller reda på detta inbördes förhållande. 
Ytterligare ett problem är ytan som projiceringen sker på. Det fungerar inte att projicera på en 



54 

blank plåt då det blir som en spegel. Vid användning av HMD eller andra glasögon krävs en 
större noggrannhet än med läsplatta eller mobil, ögonen uppfattar skakningar eller laggningar 
mycket fortare genom glasögon än av att titta på en handburen apparat. Tekniken för att AR ska 
kunna utvecklas mer är på gång men har stora brister i dagsläget. Utrustningen blir fort väldigt 
dyr; en HMD med tillhörande dator kostar ungefär 150 000 SEK. Eftersom tekniken som 
XMReality har tagit fram i dagsläget endast kan ladda upp modeller av mindre storlek, ca 10 Mb, 
blir visualiseringarna antingen stora och överskådliga eller små och detaljerade. Det kommer med 
dagens teknik inte gå att ladda upp en detaljerad modell över ett helt projekt för att använda AR. 
Spårningstekniken är den stora svårigheten och behöver därför förbättras för att precisionen ska 
bli bättre och tekniken mer tillförlitlig. (Gustafsson, 2013 A) 

Exempel på användningsområden 

Tack vare den så kallade mixed reality-tekniken har XMReality tagit fram ett system där 
geografiskt åtskilda användare kan kommunicera. Detta gör att en arbetare kan ta emot 
experthjälp från en annan geografisk position, vilket sparar in pengar på färre resor och ger 
mindre tidsspill. (Gustafsson, 2013 A) 

XMReality har testat ett system med videobaserad teknik kombinerad med markörspårning i 
försvaret. Testet gick ut på att utforma en instruktionsvideo för hur en intensivvårdsbår utrustad 
med en hjärt- och lungräddningsapparat ska användas. Ingenjörer har utvecklat båren men 
problem uppstår då personer utan teknisk kompetens ska använda den varför videon ska leda 
dem genom användning i en stressad situation. I testet användes markörer för spårning och 
utifrån dessa kom det upp instruktioner som testpersonen skulle följa för att få igång 
räddningsapparaten. Tekniken klarade av att ta kommandon via röststyrning vilket innebar att 
testpersonen kunde styra om han eller hon ville gå bakåt eller framåt och så vidare genom att säga 
det. Principen visas i figur 25. (Gustafsson, 2013 A) 

 

Figur 25. Instruktionsvideo för en intensivvårdsbår med hjälp av AR. (Gustafsson, 2013 B) 

Laboration på markörspårning  

I denna laboration studerades hur markörer kan användas för spårning i kombination med en 
handburen enhet som fungerar som en videobaserad display. Enheten som var kopplad till 
datorn hittade markören, identifierade den som ett objekt och överlagrade den 
förprogrammerade digitala bilden på verkligheten och visade sedan resultatet på displayen. Bilden 
som visades i enheten kunde också studeras på den inkopplade datorns skärm. Bilderna nedan 
visar hur laborationsutrustningen ser ut och hur den används. 
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Figur 26. Laboration markörspårning (egna bilder) 

Följande bilder visar hur ett digitalt hus kopplat till en markör överlagras på verkligheten. I bilden 
till vänster är markören stor och ligger på golvet och visar följaktligen ett stort hus medan 
markören i bilden till höger är mindre och ligger på ett bord varför detta hus är mindre.  

   

Figur 27. Laboration markörspårning (egna bilder) 

Nästa två bilder visar utrustningens känslighet vid marköridentifiering. Till vänster hittade datorn 
markören och stridsvagnen visas i displayen. Så fort markören täcks lite känner datorn inte igen 
den och stridsvagnen försvinner ur displayen. I bilden till vänster kan också studeras hur 
markören smälter in med bakgrunden då den får samma färg. 

   

Figur 28. Laboration markörspårning (egna bilder) 
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Med enheten som användes i denna laboration kunde även djupet på vilket en modell skulle 
studeras väljas. I bilden nedan till vänster visar markören en virtuell urgrävning i en hjärna. Bilden 
till höger visar olika storlekar på och utformningar av markörer. 

   

Figur 29. Laboration markörspårning (egna bilder) 

Bilden nedan till vänster visar en handhållen markör som kan vridas runt men fortfarande visa 
samma objekt. Vid testet till höger hade känsligheten hos datorn sänkts vilket resulterade i att 
datorn identifierade flera markörer som samma objekt trots att markörerna var olika, vilket då 
orsakar en felvisualisering. Normal inställning är att datorn identifierar markören om denna 
stämmer överens med det inprogrammerade mönstret till 75 %. I fallet till höger hade detta 
ändrats till cirka 40 % vilket alltså innebar att hammaren visades i flera markörer.  

   

Figur 30. Laboration markörspårning (egna bilder) 

Laboration på egenskapsspårning 

I detta fall utnyttjades spårningsteknik som använder sig av egenskapspunkter. Spårnings-
utrustningen är här inbyggd i ett optiskt instrument i form av en kikare, se bilden nedan till 
vänster. Denna var i sin tur kopplad till en dator som överlagrade önskad virtuell information på 
den verkliga bilden. I bilden till höger visas hur kikaren identifierar punkter på trädtoppar för 
lokalisering i omgivningen. Väderförhållandena dagen då laborationen utfördes var goda då det 
var klart och näst intill vindstilla. I mittbilden visas vad som syns genom kikaren, alltså den 
verkliga bilden med pålagrad virtuell stridsvagn. Detta är, precis som vid föregående laboration, 
ett videobaserat displaysystem. 
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Figur 31. Laboration egenskapsspårning (egna bilder) 

Laboration på geografiskt skilda användare   

Även en teknik där användare på geografiskt åtskilda placeringar kan interagera har utvecklats. 
För laborationen av denna teknik krävdes en mer avancerad utrustning dock fortfarande en typ 
av videobaserat system där displayenheten är huvudburen. På ryggen finns tillhörande dator 
kopplad till displayen vilken alltså bärs med hela tiden. Här testades hur två olika geografiska 
världar kan hjälpa varandra trots att distansen mellan dem kan vara lång. Utrustningen kan 
studeras i bilderna nedan. 

   

Figur 32. Laboration geografiskt skilda användare (egna bilder) 

Bilderna nedan visar på vad personen med utrustningen ser. Handen som kommer in i bilden för 
att ge instruktioner är pålagd verkligheten från en annan geografisk ort. Bilden längst ner till 
höger visar hur den andra personen ger instruktioner och samtidigt ser på sin dator framför sig 
vad som sker.  
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Figur 33. Laboration geografiskt skilda användare (egna bilder) 

Framtidsmöjligheter  

En mobil med ögonkamera genom vilken en förstärkt verklighet kan visualiseras forskas på och 
flertalet prototyper har tagits fram. En ytterligare interaktionsteknik är under utveckling, den så 
kallade blickstyrningen. Denna råder bot på svårigheterna som uppstår med röststyrning i bullrig 
miljö eller handstyrning då bägge händer behöver vara fria. (Gustafsson, 2013 A) 

”Det finns hur mycket kul som helst, det är bara fantasin som sätter stopp” – Torbjörn Gustafsson 

3.3 Inventering av applikationer 

I detta kapitel presenteras de applikationer som har studerats närmre med hjälp av iPad. Detta för 
att få en överblick på vad som finns idag och hur dagens teknik kan användas och utvecklas. I 
tabell 1 nedan finns en sammanställning. I bilagan presenteras varje applikation närmre.  

Applikation Android 
/ iOS 

Igenkänning GPS Funktioner / 
användningsområden 

Användas 
inom bygg? 

Kommentar 

Layar Android + 
iOS 

Ja Ja Visa objekt på känd position, 
visa o dela information  

Ja Bra för att hämta 
objektkopplad 
information 

AR player iOS Ja Ja Visa objekt i olika avseenden Ja Bra för APD och 
visualisering 

String AR iOS Ja Nej Visa objekt utifrån markör Ja Vissa funktioner har 
utvecklingspotential 

Locum AR Andriod Ja Nej Visa objekt utifrån markör Ja Skulle kunna gå att 
tillämpa idag i 
produktion 

Autodesk BIM 360 
Glue 

iOS Nej Ja Gå runt i modell via GPS i 
enhet m.m. 

Ja Bra för att hämta 
objektkopplad 
information 

BIMsight iOS i.u. i.u. BIM-verktyg med mycket 
funktioner 

Ja Rent BIM-verktyg 

Sight Space Android + 
iOS 

i.u. i.u. Visa modell i terräng, 
kommentera m.m. 

Ja  För placering av 
byggnader i terräng 

Tabell 1.Sammanställning applikationer 
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3.3.1 Test av applikationer 

Vid test av applikationen Layar användes testbilder från tillverkarens hemsida som gick att scanna 
av. Layar kände igen bilden och visade kopplad information i iPad-displayen. Det fanns även en 
funktion där det gick att klicka sig vidare till information från vissa objekt som kom upp på 
displayen. I produktion skulle denna applikation kunna användas för att exempelvis läsa av en 
ritning och hämta information från denna.  

Applikationen AR Player kan styras att spåra med hjälp av markörer, gyro och/eller position. 
Huvudsakliga funktionen hos denna applikation är att visualisera modeller. En funktion där 
pålagd information kan hämtas hittades inte. AR media kan fungera bra för placering av 
byggnader i terräng. Vid testets utförande undersöktes endast markörigenkänning. 

String AR fungerar på liknande sätt som föregående applikation, den läser av markörer genom 
iPadens kamera och visar olika visualiseringar kopplade till dem. Det går att rita i olika plan i en 
vy från en markör och en annan går att styra med touch. Visualisering fungerar bra och möjligen 
kan ritfunktionen utvecklas mer för att användas ute på byggarbetsplatsen. 

Locum AR är den applikation som är närmast produktion idag. Genom att läsa av en samplott 
visas en 3D-modell kopplad till denna. Applikationen är enkel och skulle inom en snar framtid 
kunna användas ute på byggarbetsplatsen för förståelse av samordning. I applikationen går det att 
tända och släcka lager vid visualisering. Denna applikation klarar också av att känna av en del av 
markören vilket innebär att det går att komma nära det du vill visualisera. 

Autodesk BIM 360 Glue testades endast med de exempel som kom med applikationen. Det var 
något svårt att navigera i modellen för en nybörjare. Exempelmodellerna var endast skal av 
byggnader varför det var svårt att bedöma hur stora modeller som kan läsas in. Det är mycket bra 
att det går att få information om olika objekt genom att klicka på dem.  

Applikationen BIM Sights användning är svår att förstå. Det ska gå att lägga in kommentarer i en 
modell men vid testet saknades en sådan varför det var svårt att testa funktionerna fullt ut. 
Samma problem stöttes på vid testet av applikationen Sight Space vilken kräver en Google 
SketchUp modell vid användning. 
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4 Analys 

Nedan följer en resultatanalys som täcker litteraturstudien respektive intervjudelen separat. 
Denna uppdelning har gjorts på grund av att dessa delar täcker olika områden, varför en 
sammanfogad analys skulle kunna bli förvirrande. Istället presenteras slutsatserna om hur dessa 
delar möts, eller bör mötas i kapitel 6.  

4.1 Litteraturstudieanalys  

Augmented reality ger användaren en förstärkt bild av verkligheten genom att överlagra 
datorgenererad virtuell information på en verklig miljö (Olwal, 2009). De tre grundläggande 
teknikerna spårning, registrering och visualisering är alla vitala för att ett AR-system ska fungera. 
(Henrysson, 2007). Vilken AR-positioneringsteknik som är bäst lämpad beror på syftet i vilket 
den ska användas, men inom byggbranschen är den visionsbaserade tekniken bäst lämpad varför 
den är mest intressant att studera (Siltanen, 2012) & (Olwal, 2009). Då läsplattor implementeras 
mer och mer i produktionsskedet och mobila enheter idag redan är utrustade med en kamera blir 
den visionsbaserade tekniken lätt att applicera. 

Både markör- och egenskapsspårning har sina för- och nackdelar och de är tillämpliga i olika 
avseenden. Markörspårning kräver preparation men ingen förkunskap för att använda medan 
egenskapsspårning inte kräver preparation men förkunskap (Siltanen, 2012). Spårning med 
markörer är ett enkelt sätt att finna en position då få referenspunkter krävs för detta (Siltanen, 
2012) & (Weidenhausen, et al., 2003). Det är viktigt att markörerna har rätt egenskaper, 
exempelvis stora kontraster, för att lätt kunna spåras (Siltanen, 2012). Markörer kan med fördel 
användas som ett komplement till andra spårningstekniker (Siltanen, 2012) men det är svårt att 
använda dem fristående då de är begränsade av att de hela tiden måste vara synliga för en kamera 
som ska spåra dem (Shin & Dunston, 2010). En byggarbetsplats är en komplex miljö som 
ständigt förändras och störs av damm och smuts varför markörspårning fungerar dåligt (Chi, et 
al., 2013). Inte heller egenskapsspårning är optimal i detta syfte eftersom den tekniken kräver 
större ytor (Siltanen, 2012). GPS-baserad spårning ger endast en position och måste kompletteras 
med gyroskop för att erhålla rätt orientering. 

WiFi-navigering är det alternativ som lättast kan utvecklas för att komma upp i noggrannhet i 
positionering även inomhus (Ibrahim & Ibrahim, 2010). Nackdelen är att mycket preparering 
krävs i en byggnad för att det ska fungera, vilket är ett kontinuerligt arbete som pågår under hela 
spårningstiden så länge omgivningen förändras. Då systemet dessutom är känsligt för vissa 
material blir det svårt att utveckla ett system som fungerar tillfredställande (Lim et al., 2007) i 
(Ibrahim & Ibrahim, 2010). Trots detta är systemet värt att utveckla och det har större potential i 
byggproduktion än övriga positioneringssystem. Dock kommer WiFi behöva kombineras med 
andra spårningstekniker såsom gyro och någon form av föremålsigenkänning för att det ska 
fungera på bästa sätt (Gee, et al., 2011).  

Den optiska transparenta displayen fungerar inte på det sättet att den skulle kunna anpassas till en 
mobilenhet eller läsplatta vilket gör att den blir svår att implementera (Bimber & Raskar, 2005). 
På en byggarbetsplats är denna displaytyp inte alltid att föredra då ljusförhållandena kan variera 
mycket vilket innebär en störning för displayen (Wang, 2006). Denna källa är dock något daterad 
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och Googles aktuella forskningsprojekt Project Glass som utnyttjas samma teknik har inte 
problem med detta (Goldman, 2012). De videobaserade displayerna däremot finns idag i 
mobiltelefoner och läsplattor och utvecklas ständigt varför det är ett bra och kostnadseffektivt 
alternativ för implementering i byggbranschen (Olwal, 2009). Direktprojicering och rumsliga 
handhållna displayer är ytterligare alternativ till ovan nämnda displayer vilka skulle vara 
användbara i produktion (Nee, et al., 2012), dock med något andra tillämpningsområden än de 
förstnämnda displayteknikerna (Olwal, 2009).  

Pekskärmen är idag ett mycket populärt verktyg och kräver ingen extra utrustning för 
manövrering (Olwal, 2009) och är därför en smidig interaktionsteknik. HMD:s ger användaren 
helt fria händer men kan vid långtidsanvändning orsaka illamående och yrsel (Nee, et al., 2012). 
Googles Project Glass som har en optiskt transparent display fungerar att användas under långa 
perioder (Goldman, 2012), varför det i dagsläget är ett icke-problem. Gestbaserad interaktion är 
mer lämpad i vissa avseenden än andra och är inte optimal i byggproduktion (Wilson, 2004). 
Röststyrningsinteraktion står inför utmaningar som höga ljudnivåer i omgivningen varför den bör 
användas i kombination med andra interaktionstekniker (Olwal, 2009).  

Navigering ute på en byggarbetsplats med hjälp av AR skulle göra att användaren lättare erhöll 
förståelse istället för att behöva lägga tid på att studera ritningar i 2D (Côté, 2012). Detsamma 
gäller visualisering av framtida och dolda föremål då en ökad förståelse erhålls och tydlig 
kommunikation möjliggörs (Campbell, Dace; BNBuilders, 2012). Bättre kvalitetskontroller och 
inspektioner kan utföras då verkliga föremål kan jämföras med det som projekterats 
(Constructech, 2012). Genom att använda AR för att visa dolda föremål såsom befintliga rör och 
ledningar i väggar kan håltagningar på olämpliga ställen och söndergrävningar av ledningar i 
marken undvikas. Vad gäller mätning kan AR-tekniken också användas för att underlätta 
kontroller i den verkliga miljön varför en bättre kvalitetssäkring kan göras (Gimeno, et al., 2011). 
Att använda AR-teknik för att få en ökad säkerhet är en tillämpning som borde kunna bidra till 
att hålla nere antalet arbetsplatsolyckor på byggarbetsplatser (Park & Kim, 2012). Framförallt 
skulle det bli användbart för säkerhetsplanering där en tydligare översikt av säkerhetsriskerna på 
plats kan erhållas. AR kan även vara användbart vid utbildning av personal tack vare att tekniken 
presenterar en verklig bild som ger en bättre förståelse än en manual (Azuma, 1997). 

De mjukvaror som tagits fram i forskningsprojekt tidigare har utförts för specifika fall, varför de 
är uppbyggda på lite olika sätt och har olika funktioner. Dock är forskningen ännu är väldigt 
smal, alla programvaror som tagits fram har testats i liten skala och i specifika tillämpningar 
varför det är osäkert att dra några direkta slutsatser utifrån detta. Dessa projekt ska istället ses 
som indikatorer på vart utvecklingen är på väg. (Gimeno, et al., 2011), (Woodward & 
Hakkarainen, 2011, B), (Woodward, et al., 2010), & (Shin & Dunston, 2008) 

Det är viktigt att ha kunskap om hur människans syn fungerar vid utformning av ett AR-system 
(Lu, et al., 1999). Ögat är känsligt för förändringar i vyn och om tekniken inte anpassas till detta 
kan den upplevas som förvirrande och innebära att användaren upplever en känsla av obehag. 
Människans syn är också det som det forskats mest på inom just AR (Olwal, 2009). Den största 
bristen inom tekniken är laggning vilket gör att det som spårats inte registreras korrekt och därför 
släpar efter i visualiseringsvyn (Nee, et al., 2012). Det kommer alltid att finnas problem för 
registrering då till exempel buller inte går att undvika på en byggarbetsplats men användaren bör 
vara uppmärksam på att kalibrering av mätinstrument ska utföras kontinuerligt för att undvika de 
inmätningsfel som faktiskt går att korrigera (Holloway, 1997).   

I (Wang, 2006) påpekas bristen i att det inte finns en AR-databas som tillhandahåller information 
för tekniken vilket är vitalt för att den ska bli användbar i framtiden. Samtliga projektörer 
använder egna informationskällor varför en AR-kompatibel databas saknas. Det behövs därför en 
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databas som tillhandahåller nödvändig information till ett AR-system i ett gemensamt filformat 
varför den information som idag hanteras och samordnas inom VDC-teknik bör kunna utvecklas 
för att användas på bredden och alltså även för AR.  

För att komma undan problemet med visualisering där detaljeringsgraden är för låg bör detta 
studeras vidare och läggas på den nivå som anses behövas för det specifika fallet (Olsson, et al., 
2012). Om den verkliga miljön inte kan visualiseras på rätt sätt genom AR-tekniken tappar den 
sitt syfte varför det är viktigt att uppnå en så verklighetslik bild som möjligt. En utmaning som är 
svårare för AR-tekniken är att få arbetstagarna att ta till sig den (Wang, 2006). Det är därför 
viktigt att påvisa att tekniken endast är tänkt som ett hjälpmedel för arbeten och inte som ett 
medel för att ersätta arbetskraft.  

Det har forskats inom en rad intressanta områden för AR-tekniken men det är dock ofta väldigt 
specifika projekt där systemen är begränsade för dess ändamål. Googles Project Glass är ett 
projekt som fått mycket uppmärksamhet och är en huvudmonterad display som ska kunna 
leverera information direkt till användaren (Goldman, 2012). Detta kan vara en bra grund att 
utveckla vidare även för användning inom byggbranschen. En utveckling av 
informationsöverföring, kommunikation samt luckor mellan planerade lösningar och praktiska 
tillämpningar är viktig där AR-teknik kan fungera som en länk för att få klarhet kring detta (Chi, 
et al., 2013).  

Det är viktigt att i framtiden satsa på stödjande tekniker i byggbranschen för att underlätta 
arbetsgången (Meza, et al., 2012). Bärbara enheter bör användas mer på ute byggarbetsplatsen för 
att lättare få ut information (Chi, et al., 2013). Viktigt är att dessa är enkla att förstå och lätta att 
manövrera för att inte kräva för mycket fokus av användaren. De viktigaste stödteknikerna för ett 
välfungerande AR-system är positionsspårning, användargränssnitt och ett enkelt sätt att 
tillhandahålla mycket information exempelvis genom cloud computing. För positioneringen är en 
kombination av fler spårningstekniker vilket åstadkommer en hybrid teknik intressant att forska 
vidare på. 

Vad gäller VDC-teknik är de största nyttorna i produktion att 3D-modellen fungerar som ett bra 
kommunikationsmedel, att projekteringsunderlaget som erhålls ur denna är av högre kvalitet samt 
den tidsbesparing som görs i diskussioner som kan uppkomma på grund av misstolkningar och 
fel i projekteringsunderlaget (Jongeling, 2008). Samtliga inblandade i byggprocessen erhåller med 
tekniken en tydlig bild av utformning vilket är en fördel då de utifrån detta tidigt kan dra 
slutsatser om vilka lösningar som är mer eller mindre bra (Brohn, 2010). Genom att arbeta med 
VDC minskar initiala fel och även kostnadseffekterna (Lindström, 2012) & (Jongeling, 2008). 
Viktigt är att påpeka att den mänskliga faktorn alltid kommer att finnas varför det inte helt går att 
komma undan fel och misstag.  

4.2 Intervjustudieanalys 

Vad gäller användningen av VDC är bristerna större i handläggning än hos själva teknikverktygen 
(Bergljung, 2013 B) & (Davidov, 2013). VDC ska underlätta informationsflöde och för att uppnå 
detta syfte krävs att så många som möjligt har kunskap om hur arbetssättet bäst hanteras. Att 
projekteringspersonalen gör fantastiska modeller som är helt kollisionsfria är i viss mån bortkastat 
om informationen inte når ut tillräckligt långt i produktion. Användningen av VDC måste bli mer 
processorienterat, det vill säga att det hanteras på samma sätt oberoende av vilken hårdvara som 
blir budbärare (Gårdinger, 2013). Med detta tänk skulle handhavandet bli mer enhetligt inom 
företaget vilket skulle medföra att erfarenhetsåterföringen skulle bli bättre mellan projekt och 
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startsträckan vid inlärning kortas ner. Kontinuerlig kommunikation mellan projektering och 
produktion måste förstärkas och påbörjas i ett tidigt skede där produktionspersonal får möjlighet 
att uttrycka önskemål om vilken information 3D-modellen ska innehålla (Wedsberg, 2013). För 
att produkten som ska förbättra informationsflödet ska bli så bra som möjligt måste 
kommunikationen mellan de som skapar den och de som använder den bli bättre.  

Det vore även bra om VDC-tekniken systematiskt användes inom samtliga av NCCs projekt för 
att på så sätt ge alla en tydlig bild av företagets mål vilket skulle leda till att samtliga inser att ”det 
inte går att slippa undan” (Bergljung, 2013 B). Genom att implementera VDC även i mindre 
projekt där det eventuellt inte behövs egentligen ger spelrum för misstag och träning. Detta skulle 
antagligen generera en förlust initialt men denna investering borde bli lönsam i det långa loppet. 
Att som idag ha en grupp som arbetar speciellt med VDC rikstäckande är självklart bra men det 
vore ännu bättre om dessa medlemmar kan föra ut sin kunskap i större utsträckning än bara till 
de projekt som de själva är verksamma inom. Det är viktigt att komma ihåg att VDC och 3D-
modellering är ett hjälpmedel för att kunna bygga bättre, det är inte ett självändamål i sig (Anon., 
2013). Större kraft får inte läggas på modeller och kopplingar än vad som lönar sig och är 
hjälpsamt för produktionen.  

Genom att projektörerna tvingas rita i 3D kan försumlighet minskas ned då felkonstruktioner blir 
tydliga i en gemensam modell (Beskow, 2013), (Davidov, 2013) & (Sjölund, 2013). Samordning är 
positivt så länge felen som upptäcks och korrigeras är av den naturen att de skulle ställa till 
problem i verkligheten (Anon., 2013). Det är en fin balans att hitta en optimering av kvalitet 
kontra ekonomi och tid. Användarvänligheten hos en produkt och den tydliga nyttan måste visas 
för att den ska användas på rätt sätt (Bergljung, 2013 B). Att VDC innebär en digitalisering av 
den information som kommit (och fortfarande kommer) i pappersformat är positivt eftersom 
mycket med hjälp av detta kan göras betydligt enklare och informationssökningar går smidigare. 
Med detta sagt menas inte att 2D-ritningar inte längre behövs utan snarare att de digitalt kan 
bäras med användaren lättare tillsammans med ytterligare information knuten till sig. Den absolut 
största nyttan med dagens VDC är förståelsen som det ger att kunna visualisera projekt i sin 
helhet i 3D (Gårdinger, 2013) & (Sjölund, 2013). Det förenklar övergången från projekterat till 
producerat och stärker kommunikation och informationsflöde mellan dessa skeden. Även 
kollisioner och andra fel kan upptäckas tidigare och därför innebära en stor kostnadsbesparing då 
byggnadsfel och problem som måste lösas på plats minskar (Anon., 2013), (Beskow, 2013) & 
(Gårdinger, 2013). Detta är dock en vågskål; hur stor nytta genereras och hur stor ansträngning 
krävs (Anon., 2013)? Det måste alltid hamna på plussidan, även om en initial investering som 
eventuellt inte genererar något större resultat måste göras i uppstartsfasen. 

En stor brist är att det inte finns något säkert sätt att mäta nyttan med VDC idag (Bergljung, 2013 
B), (Davidov, 2013) & (Wedsberg, 2013). Det kan tyckas vara ett litet problem då många 
egentligen anser att tekniken fungerar bra. En intressant åsikt som framkom under 
intervjustudien var att någon typ av erfarenhetsbank kan byggas upp där erfarenheter kan samlas 
in från olika projekt och på så sätt jämföras för att längre fram kunna visa på den faktiska nyttan 
(Wedsberg, 2013). Detta skulle kunna komma närmre sin lösning om mängdavtagning från 3D-
modellen fungerade bättre och kostnader kunde kopplas till denna. Detta verkar upplevas som 
den största bristen hos produktionspersonal, att kunna plocka ut korrekta mängder ur modellen 
utan att behöva kontakta konsulten varje gång något ändras (Anon., 2013) & (Wedsberg, 2013). 
Det borde endast handla om ett tekniskt tillkortakommande hos mjukvarorna; skulle detta 
fungera skulle det användas. I slutändan handlar mycket om ekonomi och kunde säkrare 
prognoser utföras på ett enklare sätt genom ekonomiska kopplingar till en 3D-modell skulle den 
ekonomiska statusen kunna presenteras mer korrekt för både entreprenör och beställare (Anon., 
2013). Detta skulle i det långa loppet göra att entreprenörer vågar minska sitt riskpålägg och 
räkna lägre på anbud och beställaren gör en bättre affär. Genom att använda VDC mer extensivt i 
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projektering kan ÄTA-arbetena minska då felen löses här vilket innebär att slutkostnaden 
kommer närmre ursprungsbudgeten. Detta är på lång sikt fördelaktigt både för entreprenörer och 
beställare då en bättre relation kan uppnås mellan parterna då färre problem kommer att 
uppkomma under senare delen av projekt. 

Ett rent tekniskt problem är att alla format idag inte går att kombinera vilket är en förutsättning 
för att projektörer ska kunna interagera. Detta är inte ett huvudsakligt problem eftersom det finns 
program som fungerar att arbeta i för de flesta discipliner. Om det gick att kombinera flera olika 
typer av filformat skulle CAD-manualen som är en kontraktshandling vid uppköp av konsulter 
kunna bli mindre begränsande. Det bör också ställas som krav på projektörerna att rita i 3D 
varför det annars blir än svårare att kombinera olika filer. Då det kommer till samordning måste 
projektörerna också bli mer villiga att dela med sig av den information de sitter på. (Davidov, 
2013) 

Det är viktigt att detaljeringsgraden i en modell är konsekvent. Om disciplinerna levererar på 
skilda detaljeringsnivåer kan frågetecken uppstå om vad som ska vara med och inte. Det kan dock 
diskuteras vilken detaljeringsnivå projektörerna ska lägga sig på för att tiden som läggs ner på 
arbetet ska löna sig i slutändan. Vissa discipliner bygger efter standarder och bestämmelser varför 
det kanske är onödigt för dessa att rita med en hög detaljeringsgrad. Det är svårt att komma fram 
till vad som är optimalt i denna fråga men är något som måste regleras med CAD-manualen vid 
upphandling av konsulter. (Beskow, 2013) 

Faktum kvarstår att den största utmaningen ligger i implementeringen av VDC. Det utvinns 
ingen nytta ur en teknik som finns och fungerar bra om kunskap om hur den används rätt saknas 
(Bergljung, 2013 B). Ibland kan det vara bra att ta in kunskaper även från andra håll varför det är 
viktigt att inte alltid bara fokusera på den egna utvecklingen av tekniken utan att även försöka ta 
in input från andra organisationer som till exempel OpenBIM för att arbeta vidare (Gårdinger, 
2013).  

För att VDC ska utvecklas behöver mer information kopplas till modellen som finns; mindre 
fokus bör dock läggas på att den hela tiden ska hämtas ur 3D och mer på att istället koppla extra 
information till 2D-handlingar hämtade ur modellen. Genom att göra dessa mer intelligenta med 
mer direktkopplad information borde de kunna generera generella uppdateringar och upp-
följningar genom hela projektet vilket gör att alla alltid har den senaste uppdateringen. En VDC-
projektportal bör användas av alla, såväl platsledning som yrkesarbetare där samtliga arbetar för 
att redovisa den aktuella statusen på projektet hela tiden. Om alla ansvarar för att redovisa sin del 
på ett projekt kommer alla delar automatiskt täckas om alla använder samma portal. Det är viktigt 
att inte försvåra saker i onödan, finns det enkla lösningar i 2D behöver det inte kompliceras 
genom att använda 3D. Det ska inte vara bakåtsträvande men ändå produktionsanpassat. Det är 
viktigt att VDC-underlaget kan levereras färdigt till entreprenören och att projektörerna behöver 
blandas in så lite som möjligt då detta väl är gjort. (Bergljung, 2013 B) 

AR ska ses mer som ett hjälpmedel och redskap för att få ut VDC i produktionen snarare än som 
en egen teknik (Gårdinger, 2013). Det ska egentligen framförallt göra VDC som det är idag mer 
lättillgängligt och enklare att förstå där positioneringen är viktig; egentligen ryms AR inom 
begreppet VDC. Detta är viktigt att påpeka för att det inte ska uppfattas som något helt nytt och 
frånkopplat från dagens teknik. Är det värt att introducera AR innan VDC fungerar som det ska 
då (Bergljung, 2013 B)? En ny teknik ska inte implementeras innan den tidigare kan användas till 
sin fulla kapacitet, varför AR framförallt ska ses som ett komplement och redskap för att lyfta 
fram VDC till den stora massan. 
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Som konstaterat kommer det att vara lättare att implementera tekniken i andra skeden än just 
produktion, dock kommer det antagligen vara just i produktion som den största nyttan fås ut. 
Detta baseras på faktumet att användaren i projekteringsfasen befinner sig i kontorsmiljö medan 
användaren i produktion tittar på verkligheten och då får möjlighet att lägga till digital 
information till denna verkliga bild. I planeringssyfte skulle AR dock vara användbart vilket 
lättare skulle gå att implementera rent tekniskt. (Gårdinger, 2013) 

Den absolut enklaste tillämpningen som skulle kunna genomföras redan idag är i marknads-
föringssyfte (Gårdinger, 2013). Att ersätta byggskyltar med en markör som sedan visar upp det 
färdiga projektet med eventuell valbar tilläggsinformation skulle innebära ett stort försprång på 
konkurrenterna i hur företaget profilerar sig utåt då det ger ett starkt intryck av innovation. Det 
skulle dock inte förbättra produkten. AR-teknik kommer också att vara ett bra hjälpmedel i 
förvaltningsskedet. Dock är detta något som måste ha förberetts under produktionen och som 
kräver en väl detaljerad och noggrann modell. Även APD-planer borde vara ett framtida 
användningsområde för AR då olika logistiska lösningar kan prövas på ett mer verklighetstroget 
sätt (Davidov, 2013). 

En absolut framgångsfaktor för hur tekniken tas emot kommer att vara när den implementeras, 
hur robust tekniken faktiskt är och hur enkel den är att använda. Den kommer inte att ges några 
andra chanser, utan när den väl kommer ut på byggarbetsplatsen måste den fungera felfritt i det 
tänkta syftet. (Davidov, 2013)  

Positioneringen är den största tekniska svårigheten som måste övervinnas för att AR ska fungera 
(Fransman, 2013). Varken markör-, egenskapsspårning eller GPS kommer att fungera smidigt på 
en byggarbetsplats så en ytterligare teknik måste fram, gärna en som utnyttjar utsättarnas 
koordinatsystem. Ju mer tekniken kan vävas in i det som redan finns desto större synergieffekt 
kan genereras genom mindre dubbelarbete. Storleken på modeller kommer bli en svårighet, 
tekniken klarar idag inte alltför tunga modeller (Gustafsson, 2013 A). Det kommer att vara 
kritiskt att de mest fördelaktiga applikationerna för stora och överskådliga respektive små och 
detaljerade modeller detekteras (Bergljung, 2013 B). Kanske kommer de två olika modelltyperna 
att användas i helt olika faser av produktionen. 

Vad gäller VDC och juridik ligger den stora utmaningen i att säkerställa kvalitet och ansvar. En 
vanlig uppfattning är att det är svårt att få en tillräckligt bra kvalitet på modellen för att den ska 
kunna vara juridiskt gällande. Vem kan garantera kvaliteten och vem vågar ta ansvar för något 
som inte är 100 % säkert? Vissa anser att en ganska omfattande handpåläggning krävs för att 
kunna göra detta och att det egentligen är onödigt att ha 3D-modellen som en juridisk handling 
utan snarare bättre att behandla den just som ett hjälpmedel. Däremot vore det klart fördelaktigt 
om det gick att lita på den till den grad att den kunde inkluderas som kontraktshandling eftersom 
det ökar konkurrenskraften hos företaget. (Mattsson, 2013) 
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5 Diskussion  

AR är en teknik som anses vara svår att få att fungera på ett sätt som tillfredsställer de mål som 
finns för den i byggbranschen idag. Tanken med tekniken och hur den skulle kunna användas är 
bra men än finns det en bit kvar att gå innan det kommer att vara möjligt i full utsträckning, att 
visualisera överlagrad virtuell information på en verklig bild är svårare än det kanske verkar. I 
dagsläget erbjuder spårningsteknikerna för låg noggrannhet för att de ska gå att lita på för exakt 
positionering på hög detaljeringsnivå. Om den överlagrade informationen inte stämmer överens 
med verkligheten finns ingen nytta med tekniken varför förbättring av positioneringstekniken är 
något som måste prioriteras för att utvecklingen av tekniken ska gå åt rätt håll. Fokus bör ligga på 
att se över hur olika koordinatsystem kan samordnas samtidigt som problem med registreringsfel 
i systemen behöver uppmärksammas. Dock finns användningsområden där positions-
noggrannheten inte behöver vara så hög, exempelvis då information knuten till ett rum eller ett 
område där användaren befinner sig ska levereras. 

Markörspårningsteknik är något bakåtsträvande och oflexibel varför den inte är optimal i 
byggproduktion. Eventuellt skulle tekniken kunna nyttjas i tidiga skeden eller i 
marknadsföringssyfte då markörer till exempel skulle kunna finnas på ritningar så att användaren 
kan se en 2D-ritning i 3D. Även egenskapsspårning kommer att fungera bäst i planerings- och 
försäljningssyfte då den bäst används på en tom plats för visualisering av slutresultatet och då 
millimeternoggrannhet inte är nödvändig.  

Olika displaytekniker inom AR fyller olika syften och fungerar bättre i vissa situationer än i andra. 
Generellt är den videobaserade tekniken det bästa alternativet att implementera i byggproduktion 
eftersom den finns i de flesta mobiltelefoner och läsplattor idag och dess utveckling har kommit 
långt. Denna teknik tillsammans med rumsigenkännande displayer är en bra kombination för att 
på ett bra sätt få ut så mycket information som möjligt till användaren. Generering av 
information som är kopplad till det objekt användaren tittar på i kombination med en 
videobaserad display är det bästa alternativet att undersöka vidare för utveckling av applikationer 
för byggproduktion. Tack vare att displayerna är rumsligt igenkännande kan informationen 
levereras till användaren direkt innan denne ens vet att den behöver den. På så sätt kan 
informationsmissar på grund av att användaren inte visste att den fanns undvikas, vilket säkrar 
kvaliteten.  Rumsigenkännande displayer som levererar information i textformat baserat på var 
användaren befinner sig kan vara bra för att till exempel få enkel tillgång till produktinformation 
eller rumsbeskrivningar, vilket även kräver en lägre positionsnoggrannhet. Optiskt transparenta 
displayer är den teknik som lämpar sig bäst för HMD:s och det är absolut värt att vidare 
undersöka denna teknik, användningen av den är dock inte lika utbredd som den videobaserade. 
Vid direktprojicering är det svårt att erhålla en hög noggrannhet och bra precision och i 
byggproduktion är det även svårt att erhålla rätt skala på exakt rätt plats på grund av den 
komplexa miljön. Dock är tekniken bra för att få en helhetsuppfattning i de fall då principen är 
viktigare än millimeternoggrannheten. Detta kan också uppfyllas med hjälp av videobaserade 
displayer som är en säkrare teknik, men vid direktprojicering slipper alla att trängas vid en skärm.  

Navigering och visualisering med hjälp av AR skulle underlätta mycket ute i produktion även om 
noggrannheten som sagt kan diskuteras. Systemet måste bygga på tillförlitlig positionering och 
dagens positioneringssystem är inte riktigt där än. Tillämpningen där framtida resultat visualiseras 
i den verkliga omgivningen är något som skulle vara bra främst för att få en ökad förståelse. 
Detta skulle vara till fördel framförallt tvärdisciplinärt eftersom olika yrkesgrupper ibland har 
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svårt att se helheten. Med AR slipper användaren fundera över var i den virtuella modellen hen 
befinner sig samtidigt som hen tillåts att se en kombination av virtuell grafik och verklighet utan 
att behöva göra den kopplingen själv. Visualisering av dolda föremål skulle kunna utnyttjas till 
exempel vid ombyggnation förutsatt att verkligheten stämmer överens med projekterings-
underlaget. Gamla hus som ska byggas om är inte alltid projekterade digitalt på samma sätt som 
idag vilket innebär att det blir svårt att hitta den information som behövs. Detta bör dock fungera 
i framtiden vid ombyggnation av de byggnader som idag projekteras hundraprocentigt i 3D. Även 
vid nyproduktion skulle tillämpningen med fördel kunna användas vilket kan minska tid och 
kostnader. Den stora anledning till att tekniken utvecklas är i grund och botten att förbättra 
kommunikation och informationsflöde vilket är en del i alla andra applikationer som tekniken 
har. Alla dessa tillämpningar kräver programvaror, datorkapacitet, eventuellt uppkoppling och 
tillförlitliga tekniska system.  

De system som testades hos XMReality var långt komna i utvecklingen och fungerade bra i de 
applikationer som företaget hade förprogrammerat dem till. Dock var intrycket att tekniken var 
känslig för hur omgivningen såg ut samt beroende av hur den var förprogrammerad. Den mest 
intressanta tekniken var den där två geografiskt åtskilda användare kan interagera och se samma 
verkliga bild. Detta skulle absolut kunna vara en nyttig applikation i byggbranschen, dock är 
utrustningen dyr och inte till för daglig användning av hantverkare utan explicit då en extern 
expert behöver tillfrågas. Problemet med batteriförbrukning kontra stora databeräkningar och 
design på hårdvaran är något som antagligen kommer att lösas ju längre tekniken kommer. AR 
kommer antagligen inte att börja brukas helt förrän tekniken kommit längre inom andra områden 
ändå så detta kommer vid det laget inte att utgöra ett problem. 

För att implementeringen och med denna också utvecklingen av AR-tekniken ska bli så effektiv 
och snabb som möjligt behöver den styras till de områden som kräver lägre noggrannheter först. 
Detta innebär att områden som marknadsföring, planering och grov förståelse i produktion måste 
föregå implementering i syfte att använda fullt ut i byggproduktion. Görs inte detta slösas tid 
eventuellt bort då tekniken faktiskt har kapacitet nog att användas i dessa syften. Idag finns flera 
fungerande applikationer med lägre noggrannhet som kan användas och utvecklas. I och med att 
AR-tekniken börjar testas mer och mer i enkla tillämpningar parallellt med att tekniken utvecklas 
erhålls en synergieffekt då fler brister och möjligheter med tekniken kan skönjas eftersom den 
testas av fler i fler forum. Tekniken kommer att fungera i produktion på pilotprojekt om kanske 
5-10 år, dock borde den redan idag kunna introduceras som ett konkurrensverktyg vid 
marknadsföring; det tyder på innovation och visar att det finns utvecklingsmöjligheter. Ny teknik 
kan till en början anses vara dyr men framtida fördelar måste tas i beaktning och den bör ses som 
en investering. Det kommer att bli negativt att som företag inte ha kapaciteten att använda AR på 
samma sätt som det ses som en brist att inte kunna hantera VDC idag. När denna lansering är 
gjord är det svårt att säga hur fort utvecklingen kommer att gå men det är ändå klart att det 
kommer att gå fortare fram om rädslan inte finns för att ta små steg redan nu. Genom att jämföra 
de delar av litteraturstudien som är något tidigare daterade med dagsfärsk teknik såsom Googles 
Project Glass blir det tydligt hur fort utvecklingen gått bara de senaste åren. AR är framförallt ett 
verktyg för att få ut VDC på ett smidigare sätt, mer lättillgängligt, till fler.  

För att utveckla AR-tekniken i större skala bör den också testas i sådana. I de forskningsprojekt 
som beskrivits i litteraturstudien har främst specifika fall testats varför det uppstår frågor kring 
funktionsdugligheten ute i verkligheten. Detsamma gäller för de laborationer som utfördes vid 
studiebesöket under kontrollerade omständigheter. Det är viktigt att ta hänsyn till att en 
byggarbetsplats är en komplex miljö med en omgivning som hela tiden förändras. Tekniken 
måste fungera för avsedda funktioner när den kommer ut till användarna. Om den inte gör det 
kommer användarna inte våga lita på den och resultatet kommer att bli att tekniken kanske inte 
används.  
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För att göra AR-tekniken mer tillgänglig för alla behövs en generell databas som inte är orienterad 
kring specifika forskningsprojekt. I dagsläget använder många projektörer egna 
informationskällor varför det saknas en AR-kompatibel databas med ett gemensamt filformat. 
Inom VDC finns idag IFC-filer till vilka flera olika filformat kan konverteras och därefter 
samverka varför det inte borde vara svårt att finna ett sådant även för AR-tekniken. Eftersom det 
idag finns så mycket information i VDC-modellerna bör denna kunna användas även till AR i 
framtiden. 

Det absolut största hindret för AR-teknik i dagsläget är att positioneringen inte fungerar som den 
ska vilket är helt vitalt för att det ska fungera fullt ut i produktionsskedet. Även rent tekniska 
begränsningar som beräkningskapaciteten hos datorer finns idag, men då AR-tekniken väl är 
tillräckligt utvecklad för att tas i full användning borde dessa hinder ha övervunnits. Detta baseras 
på den snabba tekniska utveckling som varit inom dator- och mobiltelefonindustrin de senaste 
åren.  Liksom med VDC kommer tillförlitlighet och en tydligt påvisad nytta att vara väsentliga 
framgångsfaktorer för hur väl teknikens tas emot.  

För att komma åt positioneringsproblematiken bör en kombination av olika spårningstekniker 
utvecklas, exempelvis kamera, gyro, accelerometer och 3D-karta. GPS har för låg noggrannhet 
inomhus varför andra positioneringstekniker bör studeras för utveckling. Det kommer att vara 
fördelaktigt att utnyttja så mycket existerande teknik som möjligt, exempelvis genom att nyttja 
utsättarnas koordinatsystem kanske i kombination med WiFi. På grund av de föränderliga 
förhållandena på en byggarbetsplats är det fördelaktigt om positionsbestämningen kan backas 
upp av flera olika tekniker för att få en bättre kvalitetssäkring. Det är viktigt att detta sköts med 
automatiska uppdateringar; att ha en person som ansvarar för positioneringssystemets 
uppdateringar innebär en risk då den mänskliga felfaktorn kommer att spela in väsentligt. 
Vetskapen om detta innebär en lägre tillförlitlighet hos systemet vilket gör att användarna inte 
kommer att våga lita på det fullt ut. Detta i sin tur innebär att de kommer att göra kontroller på 
konventionellt vis vilket gör att en tydlig nytta inte kommer att kunna påvisas och hela konceptet 
spricker. Cloud computing där det går att utveckla en internetbaserad databas är ett bra alternativ 
till lokala databaser. Det skulle innebära att informationen är tillgänglig så länge 
internetuppkoppling finns. Det kommer att vara viktigt att testa tekniken mycket ute i produktion 
för att förstå var fördelarna med tekniken är störst och sedan arbeta fram metoder och mjuk- och 
hårdvaror som fungerar för dessa syften. Även mer branschspecifika problem och brister med 
AR kommer att kunna identifieras och åtgärdas bättre med extensiva empiriska undersökningar.  

Genom att enklare kontroller kan göras gentemot projektering kan en bättre kvalitetssäkring 
uppnås. Hela syftet med AR-tekniken är att förenkla arbetet och förbättra informationsflödet på 
en byggarbetsplats. Detta kommer att uppfyllas då tidigare nämnda hinder har övervunnits och 
implementeringen kommit igång ordentligt. Tekniken kommer att fungera som en förstärkande 
länk mellan projektering och produktion såväl som ett effektiviserande redskap i 
produktionsfasen. Det är viktigt att kombinera VDC och AR och se det som ett gemensamt 
arbetssätt för att uppnå en tydligare synergieffekt.  

Det finns fortfarande brister inom VDC-tekniken som bör åtgärdas innan det satsas fullt ut på en 
ny teknik som AR. Som tidigare nämnts bör AR dock snart kunna tas ut i liten skala såsom i 
marknadsföringssyfte med mera. Uppfattningen är att produktionspersonalen vill att VDC-
tekniken ska bli bättre och att en ny teknik som AR idag inte skulle kunna åtgärda de brister som 
finns. Det är viktigt att kommunikationen fungerar mellan de olika byggnadsskeden för att 
komma undan sådant som upplevs svårt idag. Produktionspersonal måste vara tydlig med vad de 
vill ha från projekteringen så att rätt underlag erhålls från start. Att många får kunskap om VDC 
är nyttigt men det är också viktigt att specialister finns för att utveckla tekniken.  
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6 Slutsatser och rekommendationer 

För att erhålla en effektivisering och för att AR-tekniken ska kunna implementeras fullt ut i 
byggproduktion bör VDC-tekniken och dess stöd utvecklas ytterligare. Den stora bristen inom 
VDC-tekniken är låg kunskap inom handhavandet snarare än den tekniska utvecklingen. VDC 
behöver utvecklas både brett och högt och smalt, det vill säga att fler börjar använda tekniken i 
någon mån samtidigt som en expertkompetens finns. Det är viktigt att fler lär sig att förstå VDC 
och dess syfte samtidigt som det är viktigt att kunna påvisa dess nytta. Detta bör arbetas vidare 
med då det annars kommer att bli svårt att få fler att använda tekniken. VDC handlar inte endast 
om 3D-modeller utan ska ses som ett arbetssätt som stärker informationsflödet. Genom att 
koppla information till en modell går det att göra den mer intelligent.  

För att utveckla ett fungerande AR-system måste främst problematiken med positionering 
övervinnas varför detta bör forskas vidare på. Positioneringen måste bli mer digitaliserad och 
prepareringen ska inte bero på användaren utan uppdateringar ska ske automatiskt. Systemet blir 
för känsligt och opålitligt då prepareringen beror av för många omkringliggande faktorer. De 
positionerings- och spårningssystem som finns idag är inte tillräckliga och det behövs mer 
robusta, noggranna och automatiserade sådana. För att komma åt positioneringsproblematiken 
bör en kombination av olika spårningstekniker utvecklas.  

När AR-tekniken ska implementeras är det viktigt att den fungerar i det tänkta syftet för att inte 
förtroendet för tekniken ska minska. Den viktigaste framgångsfaktorn för att AR- och VDC-
teknik ska fungera är användarvänlighet. De tillämpningar och användningsområden inom AR-
teknik som studerats kommer med fördel att kunna användas i byggproduktion. Tekniken 
kommer att kunna implementeras och fungera i produktionsfasen i pilotprojekt om kanske 5-10 
år och bör utvecklas med delmål där den initiala användningen bör fokusera på enkla 
implementeringar som för marknadsföring eller i tidiga skeden, där noggrannhetsnivån är lite 
lägre. Små steg måste tas med kontinuerlig uppföljning i form av utvärderingar och utveckling. 
Googles Project Glass ligger idag i framkant inom utvecklingen av AR varför detta kan användas 
som utgångspunkt och inspirationskälla för vidare forskning. Det är viktigt att det finns en öppen 
kommunikation mellan branschen och AR-teknikutvecklare för att de ska arbeta mot samma mål.  

Vårt förslag är en AR-implementering som fyller syften i nedanstående ordning: 

 Marknadsföring  

 Planering och beslutsfattande 

 Grov förståelse i produktion  

 Fullständig användning i produktion såsom: 

 Navigering 

 Visualisering av framtida resultat 

 Visualisering av dolda föremål 

 Mätning och kalibrering 

 Ökad säkerhet 

 Utbildning 

 Inspektion och kvalitetskontroll 

 Kommunikation  
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8 Bilaga: Applikationer 

Här presenteras de inventerade applikationerna närmre.  

Layar  

Skapar ett digitalt lager på det du ser genom din mobildisplay med hjälp av kameraläge. Detta ger 
dig mer information och du kan se mer än vad som verkligen finns där. Fungerar via 
geolokalisering genom att hämta kända objekt, så kallade POI (Point of intrests), där det finns 
ytterligare information. Informationen kan vara i form av bilder, länkar till webplatser eller text.  
Applikationen kan också känna igen och identifiera objekt och på samma sätt visa information. 
Finns för både iOS och Android. (Layar, 2013) 

  

Figur 34. Applikationen Layar. (Layar, 2013) 

AR media  

En plattform för att utveckla AR-applikationer. AR-media Plugin – en plugin som förbättrar din 
programvara genom att skapa ett innehåll av AR. Stödjer flera olika produkter bland annat 
Autodesk 3ds Max och Trimble SketchUp. AR media player – gör det möjligt att uppleva AR 
tekniken i enheten. AR media paketet bygger på modeller som kopplas till markörer för att visa 
objekt. Fungerar också via GPS för att visualisera virtuella objekt i verklig terräng. Kan användas 
i olika avseenden. Finns endast för iOS. (Technologies, 2013) 

   

Figur 35. Applikationen AR media. (Technologies, 2013) 
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String AR 

Applikationen känner av kända markörer och visar information kopplad till denna i användar-
enhetens display. Finns endast för iOS. (String, 2013) 

  

Figur 36. Applikationen String AR. (String, 2013) 

Locum AR 

För att använda Locum AR applikation laddas ett program ned från deras hemsida och sedan är 
det enda som behövs en enhet med kamera. Idag fungerar den endast till Androidsystem men är 
på gång även för iOS. Programmet är markörigenkännande och fördelen här är att enheten kan 
känna igen endast en del av markören. Denna är kopplad till en 3D-modell vilken visas för 
användaren i displayen. Det finns också en funktion som gör det möjligt att med knappar tända 
och släcka lager som användaren vill se. I figur 37 visas markören och i figur 38 visas hur 3D-
modellen ser ut i displayen och även hur lager kan väljas bort. (Alfredsson, 2013) 

 

Figur 37. Applikationen Locum AR, markör. (Alfredsson, 2013) 
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Figur 38. Markörigenkänning kopplat till 3D-modellen i Locum AR. (egen bild) 

Autodesk BIM 360 Glue  

Ger tillgång till hel modell. Fördel att senaste versionen av modellen erhålls då den streamas via 
nätet. Kan ge objektspecifik information genom ett klick. Möjlighet att gå runt i modellen finns. 
Det går att röra sig i modellen på rätt position via iPad:ens GPS. (Autodesk, 2013) 

  

Figur 39. Applikationen Autodesk BIM 360 Glue. (Autodesk, 2013) 

 BIMsight  

Detta är en ren BIM-applikation. I denna kan kommentarer läggas in i modell, 
kollisionskontroller kan köras, modeller kan kombineras samt information om byggnadsdelar kan 
ges. Applikationen är kompatibel med många BIM-mjukvaror. (Tekla, 2013) 

  

Figur 40. Applikationen BIM Sight. (Tekla, 2013) 
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SightSpace  

SightSpace är en plugin för Google SketchUp. Den gör det möjligt att visa modell i terräng, 
användaren kan kommentera och dela. Applikationen finns för iOS och Andriod. (Computing, 
2013) 

  

Figur 41. Applikationen SightSpace. (Computing, 2013) 
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