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Sammanfattning 

Förstudien har kartlagt användningsmöjligheter av förstärkt verklighet (Augmented Reality/AR) i 

trähustillverkning, inkluderande behovsanalys och tekniska utmaningar. Inom projektet utvecklades 

prototyper för att demonstrera möjligheterna med tekniken, vilka visade stor potential för tillämpning 

inom produktion, projektering, försäljning samt underhåll. Tre prototyper utvecklades och 

demonstrerades inom projektet: 

• Stöd vid montering av installationer i bjälklag (produktion). 

• Visualisering av hus på tomt (projektering/försäljning). 

• Visualisera rör/ledningar i väggar och tak (produktion/underhåll). 

Bakgrund 

Under 2016 genomfördes ett förstudieprojekt där tillämpningar av virtuell verklighet (Virtual 

Reality/VR) i trähustillverkning diskuterades och flera prototyper utvecklades. Det konstateras i 

projektrapporten att tekniken kunde tillämpas i hela kedjan från utveckling/design till produktion och 

slutligen demonstration/försäljning. 

Inom VR-förstudien sågs också potential till applikationsmöjligheter för AR. På samma sätt som för 

VR identifierades möjligheter där AR skulle kunna tillämpas i flera steg av processen. Att exempelvis 

kunna se digitala ritningar direkt som ett lager ovanpå verkligheten, eller se var rör och ledningar går 

bakom väggar, sågs som jätteintressanta möjligheter. 

I förstudien ”Augmented Reality i trähustillverkning” är ett av målen att gå steget längre och 

undersöka hur AR kan effektivisera OBOS trähustillverkning. 

Viktigaste resultat 

AR i byggbranschen 
Användandet av Augmented Reality (AR) som ett visualiseringsverktyg har varit ett 

diskussionsområde det senaste decenniet för hur framtidens byggbransch och arkitektur kan 

förenklas och effektiviseras. Ett tidigt exempel är användandet av exempelvis surfplattor för att 

visualisera 2D-ritningar med 3D-grafik. De senaste åren har flera stora tekniska framsteg gjorts som 

skapar helt nya möjligheter för AR-tillämpningar i byggbranschen. Framförallt är det kanske 

introduktionen av Microsofts AR-glasögon HoloLens under 2016 som har banat väg för nya 

effektivare arbetssätt. Liknande lösningar fanns på forskningsstadier under 90-talet (Webster et al., 
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1996) men har nu kommit till att bli en mer mogen teknik tillgänglig för allmänheten. Området är 

under stark utveckling och med nya tekniska framsteg förväntas också att nya möjligheter skapas. 

Ett klassiskt exempel av AR-tillämpning inom byggbranschen är som sagt 3D-visualisering av 2D-

ritningar. Denna teknik är till stor nytta för alla som kommer i kontakt med ritningar under 

byggprocessen, från arkitekter till montörer, elektriker, byggledare etc. Tekniken visualiserar 

komplicerade ritningar på ett enkelt sätt vilket motverkar missförstånd och felmonteringar, vilket även 

ökar säkerheten på byggplatsen. 

Ett tydligt användningsområde är 3D-visualisering av byggnader/element i utvecklingsstadiet. Här kan 

en modell i valfri skala placeras ut i rummet och betraktas från alla olika vinklar. Detta möjliggör 

identifiering av potentiella problem innan en fysisk prototyp konstrueras. 

Att kunna visualisera ledningar och rör inuti väggar är något som många ser som ett intressant 

applikationsområde för AR i framtiden. Att även kunna addera information om de ledningar/objekt 

som visualiseras och inkludera instruktioner skulle betydligt kunna underlätta underhållsarbetet i 

framtiden. Detta skulle även kunna kombineras med en extern person som på distans kan ge 

instruktioner direkt i underhållsarbetarens synfält. 

Tekniska utmaningar 
Att tillämpa AR i olika miljöer och kontext ger upphov till olika tekniska utmaningar. Detta avsnitt tar 

upp de huvudsakliga punkter som har observerats under projektets gång. 

Hårdvara: Head-mounted-display 
Användningen av head-mounted-displays (HMD) är ett relativt nytt fenomen, särskilt i anslutning till 

arbetsrelaterade uppgifter. Nedan följer ett antal nyckelaspekter som har identifierats som viktiga för 

att kunna använda HMDs i OBOS verksamheter. 

Trådlös användning 
En förutsättning för att en HMD ska fungera väl i verksamhetens olika miljöer utan större 

installationstid och utan att störa övrig aktivitet, exempelvis i fabriksmiljö. 

Trackingmetod 
HoloLens tillämpar ”inside-out-tracking” vilket betyder att enheten är helt fristående och utan krav på 

externa sensorer. Via integrerade sensorer och kameror bygger enheten upp en 3D-representation 

av omgivningen. Denna aspekt bidrar till hög flexibilitet angående miljöer där enheten kan användas. 

FOV (field of view) 
En viss del av användarens synfält som blir förstärkt med digital information. I fallet för HoloLens är 

skärmytan relativt liten vid 30 grader. Det fungerar acceptabelt, även om ett mer heltäckande synfält 

är önskvärt. 
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FPS (frames per second) 
Uppdateringsfrekvensen på HoloLens skärm är 60 Hertz. En hög och jämn uppdatering bidrar till 

upplevelsen att förstärkt innehåll och verklighet samexisterar. Att hålla antalet 3D-objekt och dess 

detaljnivå till ett minimum är en allmän riktlinje att följa för att uppehålla en jämn 

uppdateringsfrekvens. 

Skärmupplösning 
HoloLens upplösning på 1268x720 pixlar per öga är relativt lågupplöst men har inte upplevts som en 

begränsning för de användningsområden som har testats i projektet. 

Holografisk densitet  
Något som Microsoft benämner som Holografisk densitet är en aspekt som påverkar hur enheten kan 

användas miljöer av varierande ljushet. HoloLens-enhetens specifikation på 2,3 miljoner lightpoints 

bedöms vara tillräckligt för inomhusbruk men i ljusa förhållanden utomhus är det mindre lämpligt. 

Överlappning av virtuella och verkliga objekt/miljöer 
Det är vanligt inom AR att 3D-objekt har låg eller ingen precision i kopplingen till den verkliga miljön. 

Att exempelvis visa objekt svävande i luften eller placerade på en fysisk plan yta förekommer ofta.  

Under projektets prototyputveckling har det blivit tydligt att kalibrering mellan verklig och digital miljö 

är ett grundläggande problem vars lösning är en förutsättning för att kunna implementera AR-

tekniken inom många av OBOS verksamheter. Prototyperna tillämpar manuell placering av AR-

innehåll. Att manuell placering används innebär att även om HoloLens har en robust inbyggd 

trackingteknik blir precisionen inte exakt pga. placeringen. Speciellt problematiskt blir det vid större 

AR-miljöer, exempelvis för ett bjälklag eller komplett bostadsmodul. 

En teknisk möjlighet är att basera kalibreringen på positionen av en visuell markör. I praktiken är det 

troligt att denna lösning har medföljande problem då markören alltid måste vara exakt placerad för att 

uppnå ett tillfredställande resultat. 

Qian et al. (2017) föreslår att kombinera en HoloLens med externa trackingsensorer. Resultaten i 

studien indikerar att det är möjligt att uppnå 4 mm felmarginal mellan virtuellt och verkligt innehåll. 

Även för andra tillämpningsområden inom medicin och kirurgi föreslås att kombinera HoloLens och 

extern tracking (Scopis, 2017)  

Andra experiment visar att det är möjligt att kombinera trackingtekniken från VR-lösningen HTC Vive 

med HoloLens (Debarba, 2017). Även om det är på ett experimentellt stadie är det ett praktiskt bevis 

på konceptet. En fysisk kontroll skulle kunna användas för att kalibrera positionen av ett verkligt 

objekt, exempelvis ett bjälklag. Jämfört med att enbart använda HoloLens-enheten blir lösningen 

mindre portabel, men för ett precisionskrävande moment i en fabriksmiljö är detta en motiverad 

avvägning. 

För användningsområden liknande den prototyp som utvecklats för att visa en bostads 

installationsritningar är externa trackingmetoder den mest effektiva lösningen på grund av flertalet 

skäl. AR-miljön täcker flera olika rum. Därmed blir det komplicerat att täcka upp hela ytan och vore 

även icke-idealiskt då det finns ett behov att kunna ta med HoloLens eller liknande enhet ut på fält. 
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När en HoloLens används genereras löpande en 3D-modell av rummet. Detta sker i bakgrunden och 

är en förutsättning för att trackingmetoden ska fungera tillförlitligt. Det är tekniskt möjligt att använda 

denna 3D-modell och matcha med en ritning för att slutligen överlappa ritning och fysisk miljö 

(Johnson, 2017). Det återstår att utvärdera precisionen för en sådan lösning. 

Användaraspekter 
Anpassning för ögon: IPD 
Även om tracking och överlappning mellan AR och verklig miljö skulle överensstämma fullständigt 

måste det visuella innehållet också förmedlas rätt till användaren. En HMD av typen optical see-

through (ex. HoloLens) måste kalibreras för varje användare. Att inställningen IPD (Interpupillary 

distance), avståndet mellan ögon, är rätt inställd avgör huruvida grafiken visas korrekt eller inte. 

Denna aspekt är speciellt viktig för ändamål där hög precision krävs (exempelvis hålborrning). För 

HoloLens görs denna inställning manuellt och tar ett par minuter. Det är dock tekniskt möjligt att 

automatisera detta moment via eye-tracking-lösningar (Murray et al. 2017). I skrivande stund är det 

känt att eye-tracking-lösningar inbyggda i VR-glasögon är under utveckling och det är därför troligt att 

liknande lösningar för AR är tekniskt möjliga. 

Användargränssnitt 
I de prototyper som utvecklats har en variant av grafiska gränssnitt tillämpats där riktning av HMD 

och handgester kombinerats. Ett alternativ är gränssnitt som förankras till en fast punkt (se Figur 1) 

eller ett gränssnitt som följer synfältet (se Figur 2). Det har observerats att inmatningsmetoden har en 

viss inlärningskurva, troligtvis på grund av att användarna inte är bekanta med metoden. För moment 

som kräver hög precision är det också troligt att gränssnittet behöver omarbetas. Andra möjliga 

metoder som hårdvarukontroller eller röstkommandon skulle kunna utforskas i framtiden. 

 
Figur 1: Grafisk gränssnitt (förankrat). 
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Figur 2: Grafiskt gränssnitt (följer synfält). 

Behovsanalys för AR i trähustillverkning 
OBOS ser ett stort värde i att utnyttja AR inom olika faser. Tekniken tros göra störst omedelbar nytta i 

de interna processerna snarare än att vara ett verktyg ut mot kund. I jämförelse med VR-teknik 

förutsätter AR ett sammanhang där en fysisk miljö eller kringliggande objekt förstärks via AR-teknik. 

Att exempelvis ge en förhandsbild av hur ett ännu inte byggt hus kommer att se ut lämpar sig bättre 

att göra via VR än AR. Däremot finns det många andra områden där AR med fördel kan användas. 

Exempel på tillämpningsområden kan vara: 

• Tillverkning i fabrik. 

• Projektering. 

• Montering på byggplats. 

• Underhåll och förvaltning. 

• Utbildningssyften. 

• Stöd i säljskede. 

Tillverkning i fabrik 
En fabriksarbetare skulle genom AR-tekniken kunna få en förstärkt förmåga att genomföra sina 

uppgifter. Arbetet i fabriksmiljön innehåller ett stort antal olika moment som måste genomföras enligt 

förutbestämda steg. Tidsaspekten är viktig och samtidigt är personalomsättningen stor. Effektiviteten 

skulle kunna ökas och antalet misstag minskas genom att tillgängliggöra information, ritningar och 

instruktioner direkt i användarens synfält via AR-teknik. 

Inledningsvis kan AR användas genom att utveckla stöd inom följande moment: 
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• Installationer i golv- och takbjälklag. 

o Placering av bjälkar. 

o Visa borrningsanvisningar. 

o Identifiering och placering av rör för vatten, ventilation och el. 

• Informationslista kopplad till färdiga moduler. 

o Identifiera objekt, hur de ska positioneras, informationsvisning vid slutkontroll etc. 

o Checklista över komponenter som är monterade/ej monterade. 

Inledande prototyptester har genomförts i fabrik där ett tiotal personer ur personalen har fått testa en 

HoloLens-enhet där ett bjälklag förstärkts med en AR-modell. Det allmänna intrycket från 

arbetsgruppen är att tekniken mottogs väl av personalen och att det tillförda värdet av en AR-lösning 

är tydlig. I framtiden vid eventuell utveckling av en skarp AR-lösning avsedd att ingå i 

fabriksaktiviteterna finns det flertalet aspekter att utreda. Denna utvecklingsaktivitet skulle med fördel 

kunna genomföras tillsammans med fabrikspersonal. 

• Användande och interaktion. 

o Hur kan ett effektivt användargränssnitt utformas med verksamhetsmål och 

personal i åtanke? 

o Hur kan AR-tekniken på ett effektivt sätt tillhandahålla rätt information vid rätt 

tillfälle? 

• Ergonomi. 

o Hur väl fungerar en HMD-lösning tillsammans med vardagligt arbete i 

fabriksmiljö? 

• Säkerhet. 

o Vilka risker kan identifieras relaterade till användning av AR-lösningar i 

fabriksmiljö? 

 
Figur 3: Användning av HoloLens vid arbete med bjälklag. 
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Figur 4: Förstärkt vy med installationsritning. 

Beroende på momentet som avses ställs olika krav på precision från AR-tekniken. En möjlig strategi 

för att introducera AR-tekniken i tillverkningen är att inledningsvis utveckla stöd för mindre 

precisionskrävande moment och lägga till AR-baserade tillämpningar allteftersom dess 

spårningsprecision ökar.  

Projektering 
Att på ett snabbt sätt utan större handpåläggningar använda AR som ett verktyg integrerat i det 

befintliga arbetsflödet har potentialen att förändra hur projekteringen går till. Exempelvis genom att: 

• Åskådliggöra olika typer av konstruktionsritningar för att kommunicera och utvärdera 

lösningar. 

• För-visualisera byggnader på byggplats. 

• Visualisera områdeskartor för att ge detaljerade översiktsintryck. 

Underhåll och förvaltning 
AR kan användas som ett verktyg för underhåll och förvaltning där möjliga användningsområden kan 

vara: 

• Visualisera information om byggnadsmodellen och dess beståndsdelar.  

• Åtkomst till visuella informationslager med information om objekt. 

Tester har gjorts i färdigmonterade lägenheter. En fördel med att installationer görs i moduler redan i 

fabrik är att installationsritningar kan tas fram efteråt och visualiseras på plats via AR-tekniken. 

Prototypen möjliggör att gå runt i modulen och se installationsritningen bakom väggarna (se Figur 5 

och Figur 6). Ett framtida område att fokusera på är precisionen i överlappningen mellan virtuell och 

verklig miljö. 

I prototypen implementerades också ett enklare gränssnitt som tillåter användaren filtrera bort olika 

typer av installationer. Filtrering är en viktig aspekt för att kunna presentera relevant information vid 

ett givet tillfälle och för att motverka överflöd av information. 
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Figur 5: Installationer i modul. 

 
Figur 6: Installationer i modul. 

Säljskede 
Det är tänkbart att AR-tekniken kan vara ett stöd för att visualisera byggnader på sätt som VR eller 

traditionella 3D-renderingar inte direkt lämpar sig för. Exempelvis genom en tredimensionell 

områdeskarta synlig för samtliga närvarande i ett rum, eller att för-visualisera ett hus på dess rätta 

byggnadsplats.  

En prototyp utvecklades för att se en husritning i 1:1-skala direkt på hustomt. Tillämpningen testades 

med kund som fick möjligheten att se rätt husmodell på sin egen tomt (se Figur 7). Det var möjligt att 

flytta huset på tomten vilket resulterade i en god uppfattning kring hur husets placering förändrar 

intrycket. Det är även möjligt att uppleva huset inifrån, exempelvis för att se vilken utsikt som husets 

placering ger (se Figur 8). 
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Figur 7: AR på villatomt. 

 
Figur 8: Förhandsvisning av utsikt på tomt. 

Utbildningssyfte 
AR ses som ett värdefullt verktyg för att skapa förståelse och skulle kunna användas i utbildningar. 

Exempelvis skulle en nyanställd kunna stå i en byggnadsmodul och via AR-tekniken se korrekta 

benämningar på byggnadsdelar och installationer. Målsättningen är att se information i dess rätta 

sammanhang och bidra till att skapa kopplingar mellan teori och praktik. 

Möjliga användningsområden är: 

• Konstruktionsutbildning. 

• Installationsutbildning. 

• Information direkt kopplad till objekt i närheten. 

• Stegvisa instruktioner för tillverkning och montering. 

• Planering av produktion. Moment och produktionstakt. 
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Montering / byggplats 
Att på ett effektivt sätt kunna stödja montagearbetet på byggplats via AR är ett högt satt mål. Det är 

troligt att AR-tekniken först kommer in på projektering- eller tillverkningssidan då det sker i miljöer 

som är mer kontrollerade. Önskvärt skulle dock vara att använda AR som: 

• Stöd vid montering, tillgång till montageanvisningar och instruktioner. 

• Verktyg för förstärkt videokommunikation, exempelvis genom förstapersonsperspektiv via 

HMD där en person kan stödja monteringen på distans. 

Fortsättning 

Både VR och AR-teknikerna har visat stor potential för effektivisering inom trähustillverkning. OBOS 

kommer därmed fortsätta att arbeta inom området som ett naturligt inslag i deras forsnkings- och 

utvecklingsarbete. 
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