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Sammanfattning 

Projektet studerade möjligheter som VR- och AR-teknologi kan skapa för ett trähustillverkande 
företag samt kartlade dagen teknikläge och framtida möjligheter. Viktigaste slutsatserna och 
resultaten från projektet: 

• Man har identifierat en stor potential för användandet av VR inom ett brett spektrum av 
OBOS verksamhet; allt från design och konstruktion till tillverkning och kommunikation/sälj. 

• Arbetsflödet för implementering av VR kan tillämpa OBOS befintliga CAD- och 
konstruktionsritningar. 

• AR identifieras som en teknik som också har stor potential för verksamheten. Ett 
förstudieprojekt som fokuserar på möjliga AR-tillämpningar initierades via projektet. 

• VR- och AR-frågor identifierades som strategiskt viktigt för OBOS, vilket resulterade i att 
projektdeltagaren David Johansson anställdes som VR-expert hos företaget. 

Bakgrund 
Inom byggbranschen finns ett stort behov av effektivisering där digitalisering har mycket att erbjuda. 
Bland annat är Byggnadsinformationsmodellering (BIM), Virtual Reality (VR) och Augmented Reality 
(AR) verktyg som det länge pratats om och vilkas utveckling nu accelererar. Dessa verktyg kan göra 
planering, konstruktion, montering och underhåll av fastigheter mindre arbetsintensiva. 
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Att använda 3D-modeller och fotorealistiska renderingar är väletablerade metoder som möjliggör 
visualisering av något innan det är byggt. Metoderna är i regel begränsade till statiska eller linjära 
upplevelser i form av bilder eller animerade filmer. Vad dessa lösningar saknar är interaktiva 
aspekter, vilket kan ge upphov till helt nya användningsområden. Genom att använda 
arbetsprocesser och verktyg för spelutveckling kan interaktiva 3D-miljöer tas fram. En s.k. spelmotor 
används traditionellt för spelutveckling, men har också börjat användas inom områden som 
arkitekturvisualisering. Spelmotorn Unreal Engine 4 är känd för hög grafisk kvalitet som möjliggör 
mycket realistiska 3D-miljöer som kvalitetsmässigt kommer nära stillbildsrenderingar från traditionella 
3D-modelleringsprogram. 
En VR-modell erbjuder flera unika möjligheter. Modellen kan ge en verklighetstrogen upplevelse 
redan innan byggnadens existens. Att kunna röra sig fritt i rummet och se sig omkring i alla riktningar 
ger en realistisk återgivning av hur byggnaden faktiskt kommer upplevas i verkligheten. Man kan 
också interagera med boendemiljön, vilket är en unik egenskap för tekniken. I och med att man 
bygger upp modellen i en virtuell värld kan man även testa funktioner och lösningar som ännu inte 
existerar. Man kan också ändra väder- och ljusförhållanden i realtid eller byta mellan olika 
byggnadsmaterial och inredning. Möjligheten finns att kunna ändra användarperspektiv utifrån olika 
personers förutsättningar, t.ex. att se bostaden från ett barns perspektiv. 
Under 2015-2016 genomfördes ett pilotprojekt där Bostadsmodul 1.0 implementerades i VR. 
Lösningen innefattade en VR-modell innehållande interaktion som ljusknappar, skjutdörrar och 
ändring av material på ytskikt. Målsättningen med detta projekt var att bygga vidare på dessa 
erfarenheter och genomföra ett utvecklingsarbete tillsammans med Obos Sverige AB i samband med 
deras High6-projekt. Syftet är att kunna ge en virtuell upplevelse av den färdiga byggnaden redan i 
projekteringsstadiet. Användningsområden kan innefatta olika aspekter av prototyp- och 
utvecklingsarbete, effektivisering av olika tidskrävande arbetsmoment samt möjligheter att på nya sätt 
stödja monterings- och konstruktionsarbeten på ett priseffektivt sätt. 
Projektet genomfördes i samverkan mellan Glafo – glasforskningsinstitutet, Linnéuniversitetet, 
VisionLab som stod för VR-utvecklingen, samt OBOS Sverige AB. 

Viktigaste resultat 
Behovsanalys för framtida OBOS-produkter 
OBOS ser en stort nytta för koncernen att kunna använda VR och AR inom flera olika skeden – från 
säljprocessen till förvaltning av färdiga bostäder. 
 

Teknik och process 
OBOS vill kunna konvertera Revit- och AutoCAD-modeller till VR-miljö per automatik, eller enbart 
med liten handpåläggning. Man vill kunna använda VR-miljön både med hjälp av dator och 3D-
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utrustning. Några exempel på områden där OBOS ser tillämpningsmöjligheter med VR- och AR-
teknik: 
Säljskedet 

• Kunna visa olika hus- och lägenhetsmodeller i OBOS produktutbud. 
• Kunna visa de olika inredningssalternativen och kunna göra enkla kundval och se 

förändringar i VR-miljö: 
o Golv – Produkter som finns till salu idag. 
o Väggar – Endast kulör. 
o Tak – Endast kulör. 
o Innerdörrar – Aktuella produkter. 
o Fönster – Aktuella produkter. 
o Köksinredning – Slät vit lucka, bänkskiva i naturligt återgiven, blandare. 

• Kunna visa husets exteriör med omkringliggande miljö. 
Projektering 

• Kunna skala av skivmaterial för att se träkonstruktionen och installationslösningar för EL, 
VA och ventilation. 

• Kvalitetssäkring av konstruktion och installationer. 
• Utbildning av nya projektörer/konstruktionsutbildning. 

Tillverkning i fabrik 
• Testa AR- och VR-lösningar för installationer i exempelvis golvbjälklag, takbjälklag och 

schakt. 
• Produktförståelse för produktionspersonal. 
• Simulering av monteringsmoment. 

Byggplats 
• Kunna visa schakt, infästningsdetaljer och konstruktionslösningar med hjälp av VR/AR. 
• Simulera montageordning. 
• Hjälpmedel för säkerhetsarbete (riskanalys) på byggplats. 

Förvaltning 
• Utveckla 3D-modellen för att i framtiden kunna styra funktioner i bostaden. 
• AR som stöd för underhållsarbete. 

 

Slutsatser 
Studien har visat att det är möjligt att exportera och använda OBOS CAD-modeller i en VR-miljö. VR-
miljöer för att se bostaden både interiört och exteriört har tagits fram. Man har identifierat att OBOS 
kommer kunna vidareutveckla detta i framtiden för att även visa upp koncernens övriga produkter, 
framförallt varumärkena Myresjöhus, SmålandsVillan och Start Living. Deras totala produktutbud är 
svårt att visa upp för kund; har man möjlighet att presentera alla produkter i VR så skapar detta 
kundnytta. Man ser stor framtida kundnytta i att kunden kan på ett tidigt stadie kan se hur bostaden 
kommer att utformas. Under processen där man internt jobbar fram kundens ritningar kan 
förändringar visualiseras för kunden, vilket kommer att skapa stor kundnytta och effektivisera den 
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interna designprocessen. I konstruktionsskedet finns möjligheten att se lösningar i en VR-miljö. I 
produktionsskedet kan den färdiga konstruktionen användas för att ge produktionspersonalen 
möjlighet att se konstruktions- och installationslösningar. 
 

State of the art VR/AR 
Inom projektet utfördes en litteraturstudie för att göra en genomgång av existerande tekniklösningar 
och potentiella användningsområden inom byggande och boende med VR och AR. Dessa tekniker 
har båda egenskapen att de förändrar hur vi upplever världen, men med olika uppfattning om den 
lokala närvaron. 

• Virtual Reality 
VR bygger på att man replikerar en miljö (verklig eller påhittad) i en datormodell som 
visualiseras med hjälp av så kallade VR-glasögon. VR-glasögonen visualiserar 
datormodellen framför ögonen samtidigt som insyn från det verkliga rummet avskärmas. På 
detta vis får man uppfattningen att man har förflyttats in i den simulerade datormodellen. 

• Augmented Reality 
AR bygger istället på att man adderar datorgenererade sinnesintryck i den verkliga 
omgivningen där man befinner sig. Detta kan exempelvis göras med en mobilkamera som 
på skärmen visar en förändrad/kompletterad bild av det som filmas (typexemplet Pokemon 
GO), eller ett par glasögon med inbyggda skärmar som visualiserar den modifierade 
omgivningen som är fallet med Microsofts produkt HoloLens. 

I följande avsnitt presenteras mer detaljerad information om teknikerna och dess potentiella 
användningsområden.  
 

Virtual Reality 
Forskning och utveckling av VR kan spåras bakåt ända till 50–60-talet. Allt eftersom utvecklingen av 
datorer gick framåt uppkom nya möjligheter men det var fortfarande väldigt dyrt och utvecklingen 
skedde framförallt med fokus på applikationer inom flygsimulering, fordonsdesign, militärträning och 
liknande. Under 90-talet var intresset för VR större än någonsin och flera försök till kommersiella 
produkter gjordes. Datorkraften var dock fortfarande för begränsande för att kunna skapa väl 
fungerande VR-miljöer till ett överkomligt pris. Man fick vänta ända till mitten av 2010-talet innan 
utvecklingen hade kommit tillräckligt långt för att en vanlig hemma-PC skulle kunna visualisera 
verklighetstrogna VR-miljöer med tillräcklig upplösning och uppdateringsfrekvens, även om man 
fortfarande behöver de mest kraftfulla PC-datorerna på marknaden. 
Det hittills vanligast förekommande användningsområdet för VR är underhållning och spel. Unreal 
Engine är en också 3D-motor huvudsakligen avsedd för spelutveckling, men verktyget har också blivit 
utbrett inom området för visualisering av arkitektur. 3D-motorn är känd för hög grafisk kvalitet som 
möjliggör mycket realistiska 3D-miljöer som kvalitetsmässigt kommer nära stillbildsrederingar från 
traditionella 3D-modelleringsprogram. 
IKEA presenterade under 2016 en VR-app där användaren befinner sig i ett kök. Användaren tillåts 
ändra material på inredning och kan till viss del interagera med miljön, exempelvis genom att plocka 
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upp objekt och öppna och stänga lådor. Det ges också möjlighet att ställa in karaktärens längd för att 
se köket ur olika perspektiv. Speciellt intressant med denna lösning är hur användandet av 
rörelsekontroller gör upplevelsen naturligare jämfört med tangentbord och mus. 

Utvecklarna bakom Unreal Engine tar i skrivande fram ett stöd för att kunna bygga 3D-miljön direkt i 
VR. Användaren kan då befinna sig inuti den virtuella miljön för att skapa och hantera 3D-objekt på 
ett naturligt sätt med hjälp av rörelsekontroller. Detta är ett tänkbart framtida område för planering av 
en boendemiljö. 
Kommersiella tekniklösningar för VR kan idag delas upp i två grupper; datordrivna VR-glasögon och 
mobila VR-glasögon. 
 

Datordrivna VR-glasögon 
Vad vi kallar datordrivna VR-glasögon är via kabel kopplade till en dator och kräver än så länge 
relativt kraftfull datorutrustning, främst då det kommer till grafikprocessorer. I nuläget (januari 2017) är 
Oculus Rift CV-1 och HTC Vive de två enheter allmänt tillgängliga på marknaden som ligger mest i 
framkant. Båda enheter består av tekniskt likvärdiga headsets och levereras även med 
rörelsekontroller vilket möjliggör att användaren kan använda sina händer på ett naturligt sätt inuti 
VR. Vidare stödjer båda enheter också vad som kallas ”room scale VR”. I praktiken innebär detta att 
användarens position kan spåras inom ett kvadratiskt område där varje sida är maximalt 2.5 – 3.5 
meter beroende på enhet. Således kan användaren förflytta sig inom detta begränsade område och 
rörelserna översätts med stor precision till VR. Värt att nämna i sammanhanget är också att Sony har 
släppt ett VR-headset till spelkonsollen Playstation 4. 
 

Mobila VR-glasögon 
Google har sedan 2014 med sin lösning Cardboard visat att det är möjligt att skapa VR-tillämpningar 
enbart med en mobiltelefon och en enklare typ av glasögon där mobilens skärm och datorkraft 
används. Samsung har lösningen Gear VR vilket fungerar efter samma princip även om den är mer 
förfinad. Google har nyligen lanserat sin egen mobila VR-plattform Daydream. I skrivande stund har 
också de första mobiltelefonerna lanserats som ”Daydream ready”. Speciellt intressant är att Googles 
mobila headset levereras med en handkontroll, även om den är av enklare typ jämfört med Oculus 
och HTC:s enheter. Än så länge är datordrivna VR-glasögon tekniskt överlägsna mobila lösningar. 
Den mobila enheten har för närvarande stora begränsningar då det kommer till aspekter som dator- 
och batterikraft samt interaktionsmöjligheter. Inom de närmsta åren är det dock troligt att mobil-VR 
lösning blir en allt mer mogen plattform. Det som också för den mobila plattformen är dess potential 
för att sprida VR på bred front till allmänheten. 
 

Augmented Reality 
Till skillnad från VR där användaren är helt omsluten i en virtuell verklighet är syftet med AR att 
sammanfoga digitala objekt den fysiska omgivningen. Detta kan genomföras med en mobiltelefon där 
kamerans perspektiv analyseras för att räkna ut dess position. Därefter kan digitala objekt (ofta i form 
av 3D-modeller) sammanfogas med bilden av verkligheten. Resultatet blir i praktiken att digital 
information som traditionellt upplevs via skärmbaserade gränssnitt förflyttas till verkligheten. Idealt 
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sker detta i en situation där den digitala informationen förstärker användarens förmåga i någon form. 
Olika användningsområden kan exempelvis vara att visualisera fysiska produkter innan de är byggda 
eller att förstärka användarens sinnen genom att åskådliggöra innehåll som är osynligt för det 
mänskliga ögat. 
AR är en teknik som har existerat på forskningsstadiet under relativt lång tid. Nu har dock en 
brytpunkt nåtts där mobiltelefoner och tablets är tillräckligt kraftfulla för att kunna tillämpa tekniken. 
Samtidigt börjar också nya typer av dedikerade AR-enheter utvecklas. Under 2016 lanserade 
Microsoft AR-glasögonen HoloLens; en så kallad Head-Mounted Display (HMD). HoloLens är en 
fristående trådlös enhet som innehåller teknik specifikt utvecklad för AR. Glasögonen använder en 
transparent display där grafik visualiseras som en naturlig del av verkligheten. Enheten analyserar 
omgivningen i realtid och genom gester och röstkommandon kan användaren interagera med digitala 
objekt synliga direkt i synfältet. Denna typ av interaktion, i kombination med att användaren har båda 
händer fria, ger upphov till nya typer av användningsområden som inte är möjliga med en 
mobiltelefon eller tablet. HoloLens använder Microsofts nya operativsystem för AR: Windows 
Holographic. Under 2017 lanseras fler glasögon från andra tillverkare till samma plattform. För att 
utveckla för HoloLens kan exempelvis spelmotorn Unity användas. Unity är gratis och används redan 
till stor del av det community som innefattar AR- och VR-utvecklare. Att Microsoft stödjer denna typ 
av öppna utveckling kommer troligtvis att ha en positiv effekt på antalet AR-tillämpningar som 
lanseras framöver. 
 

Användningsområden 
Syftet med AR, vilket dess namn pekar mot (förstärkt verklighet) är att förstärka upplevelsen av 
verkligheten med hjälp av digital information. Likt som för VR kan det finnas många möjliga 
användningsområden för AR inom byggbranschen. Exempelvis i designfasen där virtuella prototyper 
kan byggas och visualiseras i sitt rätta sammanhang, i en fabrikssituation där AR-tekniken ger 
guidning till en montör eller i ett underhållsscenario där AR tekniken kan åskådliggöra relevant och 
aktuell information för en tekniker. Det underliggande syftet är alltid att användarens egenskaper blir 
förstärkta den direkta tillgången till information. 
 

Utveckling VR-modell 
Mål 
Syftet med utvecklingen av VR-modellen var att undersöka hur VR-tekniken kan tillämpas med 
OBOS befintliga arbetsflöde och resurser i form av 3D-ritningar. En ytterligare målsättning var också 
att med hjälp av VR-modellen tillhandahålla en realistisk upplevelse som efterliknar verkligheten. För 
detta ändamål är grafisk kvalitet och interaktivitet viktiga aspekter. Nedan följer en beskrivning av 
processen från att gå från OBOS 3D-ritningar till färdig VR-modell. 
 

Revit till Unreal Engine 4 
För varje hus OBOS bygger tas detaljerade 3D-ritningar fram i CAD-programmet Revit. Detta 
program är huvudsakligen avsett för konstruktion och är inte anpassat för interaktiva 3D-tillämpningar 
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i VR-form. För att kunna använda 3D-modellerna från CAD-ritningen i Unreal Engine 4 (framöver 
benämnd UE4) behöver viss anpassning göras. Denna anpassning gjordes i 3D Studio Max. 
Kortfattat innefattar detta steg att förbereda 3D-modellerna med syftet att de ska visas korrekt UE4 
och ha förmågan att använda realistiska material och belysas korrekt. Varje del i husmodellen 
exporteras ut som en individuell fil. Detta ger möjligheten att kontrollera varje objekt vid ett senare 
tillfälle; exempelvis genom att applicera material till ett specifikt objekt eller att koppla samman objekt 
med olika typer av interaktion. Vid importering av 3D-modellerna till UE4 placeras modellerna 
automatiskt enligt CAD-ritningen eftersom koordinatinformation finns sparad i filen för varje 3D-objekt. 
 

Ett realistiskt utseende: ljussättning 
Inom 3D-grafik är ljussättning en grundläggande aspekt som har stor påverkan på hur grafik 
uppfattas. Om belysningen inte ser ut eller beter sig som i verkligheten finns det stor risk att den 
uppfattas som konstgjord och icke trovärdig. UE4 har stöd för dagsljus och även artificiell belysning. 
Båda typer av belysning kan kontrolleras i stor grad där dess intensitet, färg och spridning kan 
justeras vilket ger stora möjligheter att efterlikna olika sorters ljuskällor. UE4 också stöd för ”Global 
Illumination”, vilket innebär att ljus reflekteras och studsar på 3D-modellernas ytor. Resultatet kan bli 
ett ljus som upplevs som realistiskt eftersom det beter sig som verkligt ljus. 
 

Ett realistiskt utseende: material 
En andra aspekt som till stor del bidrar till upplevd realism är material, också ofta benämnt som 
texturer. UE4 har stöd för “Physical Based Materials” vilket innebär att utöver att ett material kan 
innehålla exempelvis ett foto av ett parkettgolv ges även kontroll över ytans egenskaper. Det ger 
bland annat möjlighet att specificera till vilken grad ytan ska vara reflekterande eller om ytan är av 
metall. Dessa aspekter påverkar till stor del om materialen upplevs som realistiska eller ej. Ett 
tredjepartsprogram vid namn Substance har även använts vilket har gett tillgång till ett stort bibliotek 
av högkvalitativa material och stor kontroll över materialens inställningar. Målsättningen har varit att i 
stor grad matcha materialen mot en förlaga i form av fotografier från en av OBOS färdigbyggda 
lägenheter. 
 

Kontroller 
För att kunna använda ett VR-headset i modellen sammankopplas en virtuell kamera som tar in data 
om headsetets rörelse och placering. Resultatet är att användaren kan titta i alla riktningar i realtid. 
Utöver headset används en handkontroll för vardera hand. Även kontrollernas rörelse spåras och 
möjliggör en mer naturlig interaktion jämfört med att styra via tangentbord eller mer traditionella 
spelkontroller. Med hjälp av handkontrollerna kan användaren exempelvis ta tag i och flytta objekt. 
 

Interiör- och exteriörmiljö 
Det implementerades två olika VR-modeller i projektet. En modell är en inomhusmiljö i en 
lägenhetsmodul. En annan modell är ett våningshus och kringliggande miljö. Ett mindre test gjordes 
också för att se hur modeller från programmet ”hsbcad” kan användas. OBOS använder denna typ av 
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CAD-modell för att ta fram 3D-ritningar över en byggnads el-ledningar och dylik information som inte 
ingår i byggnadskonstruktionen. Resultatet visar att även denna typ av 3D-modeller kan användas i 
arbetsflödet i UE4. 
 

Interaktion 
Förutom att kunna förflytta sig och utforska 3D-miljöerna implementerades olika interaktioner som 
kan genomföras i realtid. 

• Interaktivt materialval i kök 
• Möjlighet att kunna ta upp vissa objekt 
• Upplevelse av olika kroppslängd. 

Fortsättning 
Som en direkt fortsättning till det arbetet i projektet initierades ett förstudieprojekt, finansierat av 
Smart Housing Småland, där man fokuserar mer specifikt på användandet av Augmented Reality i 
trähustillverkning. Projektet kommer att utföras under 2017. 
Projektet resulterade också i att projektdeltagaren David Johansson anställdes som VR-expert hos 
OBOS och arbetar nu heltid med VR- och AR-frågor för företaget. 
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