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Abstract

Augmented reality in the construction industry

Oscar Kjell, Erik Silfversparre

At present, augmented reality (AR) isn’t used to any significant degree in Sweden. 
However, the technology is considered as the next step in digitizing the construction
process. 
The development of AR has come a long way over the years but has not until recently
begun to take shape as a tool to rely on.
 
The purpose of the study has been to investigate today's AR technology and then
identify its uses in the construction industry. The focus has been on investigating the
possibilities of an application to prevent construction errors and coordination flaws,
but also to see if the technology is useful in other ways in the construction process.
 
The method used was based on a summary of technical reports of AR technology in a
literature study. Applications and future possibilities with the technology have been
described while the tracking systems and devices behind the applications have been
studied. Interviews were conducted with staff at different positions at the workplace,
working closely with the design and production. Based on these interviews, uses,
advantages, shortcomings and development opportunities with AR to reduce
construction errors have been established.
 
The report points out that there are sufficiently good positioning systems currently
available for AR to be applied to a construction site and that these are constantly
being developed. However, further development of AR applications is required to
enable them to meet the functions needed to overcome construction errors and
coordination flaws. Even the devices that are most advantageous for the construction
industry need more work to increase performance and eliminate possible health risks
such as dizziness and nausea in constant use.
 
At present, AR can be applied for simpler tasks such as illustrating models during
meetings or for sale.
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Sammandrag 

I dagsläget används inte förstärkt verklighet (AR) i någon markant utsträckning i Sverige.             

Teknologin anses dock som nästa steg i digitaliseringen av byggprocessen. Utvecklingen av            

AR har kommit långt under åren men har inte förrän nyligen börjat ta form som ett verktyg                 

att förlita sig på. 

 

Syftet med studien har varit att undersöka dagens AR teknologi för att sedan identifiera dess               

användningsmöjligheter inom byggbranschen. Fokuset har legat på att undersöka         

möjligheterna med en applicering för att förhindra att byggfel och samordningsbrister uppstår            

men även för att se om teknologin är användbar på andra sätt i byggprocessen. 

 

Metoden som användes utgick ifrån en samlad information från tekniska rapporter om            

tekniken bakom AR i en litteraturstudie. Användningsområden och framtida möjligheter med           

tekniken har beskrivits samtidigt som de spårningssystem och enheter bakom applikationerna           

har studerats. Intervjuer utfördes med personal på olika positioner på arbetsplatsen som            

arbetar nära projekteringen och produktionen. Utifrån dessa intervjuer har         

användningsområden, fördelar, brister och utvecklingsmöjligheter med AR för att minska          

byggfel fastställts. 

 

Rapporten pekar på att det finns tillräckligt bra positioneringssystem i dagsläget för att AR              

ska kunna tillämpas på en byggarbetsplats och att dessa kontinuerligt utvecklas. Det krävs             

emellertid ytterligare utveckling av AR-applikationer för att dessa ska kunna uppfylla de            

funktioner som behövs för att avstyra byggfel och samordningsbrister. Även de enheter som             

är mest fördelaktiga att använda för byggbranschen behöver mer arbete för att öka prestandan              

och avstyra eventuella hälsorisker som yrsel och illamående vid ett konstant användande. 

 

I dagsläget kan AR appliceras för simplare uppgifter som att illustrera modeller under möten              

eller för försäljning.  

 

Nyckelord: Förstärkt verklighet, HMD, byggfel, samordning 
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Förord 
 
Denna rapport representerar vårt examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i 

byggteknik, på Uppsala Universitet. Arbetet har utförts under vårterminen 2017 och omfattar 

15 Högskolepoäng.  

 

Det har varit ett intressant arbete inom en teknik som vi tror och hoppas kunna medföra stora 

förbättringar till hur byggandet kommer ske i framtiden. Vi vill därför med våran rapport 

förse läsaren tillräckligt underlag att kunna tackla Augmented reality och använda den 

kunskapen för fortsatt utveckling av tekniken.  

 

Ett stort tack till de på JM i Stockholm som har hjälpt oss att genomföra arbetet. De har 

genom att bidra med finansiellt stöd och ovärderlig kunskap gjort vårt examensarbete möjligt. 

På JM ska vår handledare Fredrik Larsson ha ett speciellt tack för sitt visade engagemang och 

hjälp att bidra med kontakter till intervjustudien. 

 

Vi vill också tacka vår ämnesgranskare Tina Wik som genom kontinuerlig feedback väglett 

oss till ett färdigställande av examensarbetet. 

 

Uppsala, juli 2017 

Erik Silfversparre och Oscar Kjell 
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1 Introduktion
I  dagens  konkurrenskraftiga  byggsektor  pågår  hela  tiden  en  kamp  om att  gång  på  gång

utveckla nya metoder  för att  producera med högre kvalitet,  lägre produktionskostnad och

lägre produktionstid. För att åstadkomma detta krävs ett snabbt informationsflöde mellan alla

skeden genom byggprocessen, skeden med stora informationskrav är exempelvis två av de

mest omfattande skedena, projekteringen och produktionen. 

Utvecklingen av dessa två skedena har kommit långt och teknologiserade metoder präglar allt

mer byggsektorn som dess huvudsakliga hjälpmedel. Nästa fas i digitaliseringen av dagens

byggande ses på många håll enligt Izkara et al som en implementering av AR eller VR. I den

här undersökningen ligger fokus dock enbart på AR. (Izkara et al., 2007) 

Själva essensen av AR har Craig A. myntat som att en person engagerar sig i en aktivitet i

samma fysiska värld som man engagerar sig i oavsett om AR skulle vara  involverat eller

inte, enda skillnaden är att digital information som går att interagera med adderas med hjälp

av AR.  Med den tekniken  lägger  man  till  information  till  den fysiska  världen som man

normalt inte skulle kunna se, höra, uppfatta med mera. (Craig, A. 2013)

Craig A. tar även upp ett exempel i sin bok där en person kan tänkas stå på en tom tomt där

personen skall bygga ett hus. På tomten kan personen se sitt drömhus på rätt ställe på tomten

med hjälp av en display, personen kan gå runt i huset och se det från alla håll precis som man

skulle kunna se huset om det var byggt. Det går att interagera med huset precis som i den

fysiska världen, det går att öppna dörrar och fönster så som du kan i den riktiga världen. Det

finns fler möjligheter där AR har en stor potential som normalt inte är möjligt att göra på

plats, som till exempel att byta färg på huset, vrida på det, flytta runt det på tomten eller få det

att flyga iväg som en raket. (Craig, A. 2013)

1.1 Bakgrund

Inom byggsektorn används stora delar av de oväntade produktionskostnaderna i dagsläget för

att åtgärda byggfel, vilket är en helt onödig kostnad men förekommer ändå frekvent i hela

branschen. Ziegenhagen E. & Buensoz E. anser att det vanligaste är att byggfelen rotar sig i
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stress, slarv och bristande engagemang på grund av den mänskliga faktorn. Digitala verktyg

kan därför med fördel användas  som ett  hjälpmedel  för att  minska risken för att  byggfel

uppkommer.  AR-tekniken  har  potential  att  utnyttjas  i  byggsammanhang  som ett  utmärkt

hjälpmedel  för  att  samordna  och  visualisera  projekteringens  arbete  inför  produktionen.  I

nuläget sker en stadig utveckling inom AR-tekniken och dess appliceringar för byggsektorn

som tyder på att dess användning kommer vara relevant i framtiden. (Ziegenhagen, E., &

Buensoz, E., 2013)

Standarden för hur projekteringen utförs i dagsläget utgår till  stor del från BIM, dessa 3D

modeller printas till ritningar i 2D som används under produktionsskedet. Applicering av AR

ska bidra till personalens ökade förståelse för övergången från ritningar till uppförandet av

byggnaden i och med att man kan arbeta i 3D under hela processen med AR-tekniken.

1.2 Syfte

Syftet  med  detta  examensarbete  är  att  testa  och  utvärdera  dagens  AR-teknik  i

produktionsskedet, samt att undersöka hur byggnadsbranschens personal ser på möjligheterna

med  AR.  Förslag  på  förbättringar  och  framtida  utveckling  skall  ges  för  att  effektivisera

nyttjandet  av teknologin  då man i  framtiden kan fasa ut  byggfel  och samordningsbrister.

Personalens erfarenheter inom branschen är en nödvändig resurs för att klargöra det, vilket är

anledningen till intervjustudiens genomförande. 

1.3 Problembeskrivning och frågeställning

Större komplikationer kan i dagsläget medföra stora kostnader ifall de stannar upp bygget.

Dessa kostnader kan uppgå till enorma summor. I JMs fall står de byggfel som är enkla att

mäta för cirka 2-4 procent av den totala byggkostnad men den verkliga kostnaden är betydligt

högre.  i  och med att  stora projekt kan ha en byggkostnad på ett  flertal  miljoner  blir  2-4

procent en avsevärd kostnad, som ökar med storleken på projekten.  För att  förebygga att

dessa komplikationer inte uppstår har JM flera metoder. Framförallt sker en stor del av deras

förebyggande arbete med att granska de projekterade 3D modellerna kontinuerligt. Genom att

granska tidigt i produktionsskedet och diskutera handlingarna lyckas JM förhindra att stora

fel inträffar. Finns det något sätt att förhindra dessa fel ytterligare?
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● Hur lämpat är AR som hjälpverktyg för att undvika samordningsbrister och  

byggfel under produktionen?

● Hur hjälpsamt hade det varit för JMs verksamhet baserat på dagsläget?

● Hade AR-tekniken lämpat sig bättre i andra skeden i byggprocessen?

1.4 Avgränsningar

Användningsområdena  för  AR  inom  byggsektorn  är  många  och  kan  appliceras  både  i

projekteringsskedet som i produktionsskedet. Under projekteringsskedet finns det redan flera

3D  system  i  bruk  som  klarar  att  utföra  samma  funktioner  som  AR,  därför  syftar  detta

examensarbete  till  produktionsskedet,  med tyngdpunkt  på en studie av hur samordningen

mellan de olika disciplinerna kan effektiviseras med hjälp av AR. Detta för att med hjälp av

ritnings projicering av BIM-filer avhjälpa byggfel och samordningsbrister. 

Antalet enheter och metoder som tekniken kan utfärdas med är stort, därför avgränsas det här

arbetet  till  att  i  intervjustudien  endast  testa  en  applikation  som använder  sig  av  Google

Tango. Tango är en plattform utvecklad av Google för kommersiell  användning av AR i

mobila enheter och släpptes kommersiellt år 2016. Det finns endast en enhet tillgänglig för

allmänheten i dagsläget som använder den tekniken, det är mobiltelefonen Lenovo Phab 2

Pro som utvecklades för att användas till  AR applikationer.  (Tango (Platform).,  2017) En

markörbaserad  applikation  kommer  även  testas  under  intervjustudien  för  att  visa  på  en

kontrast mellan olika AR-tekniker.

Anledningen till att en mobil enhet valts till detta arbete är på grund av en avvägning som

gjorts av Izkara et al på plattformar för AR applikationer i byggsektorn, där de kom fram till

att lätta mobila enheter är överlägsna i dynamiska miljöer såsom byggarbetsplatser. (Izkara et

al., 2007)

1.5 Förväntade resultat

● Inblick över kritiska punkter i byggnadsprojekt.

● Redogörelse över hur AR kan användas för att förhindra byggfel.
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● Förslag  och  rekommendationer  över  hur  applikationer  kan  förbättras  för  

framtida tillämpningar.

1.6 Disposition

I  kapitel  ett  redovisas  bakgrund,  syfte,  problembeskrivning  samt  avgränsningar  och

förväntade resultat.  Detta efterföljs av kapitel två där metoderna som rapporten bygger på

finns och behandlar litteraturstudien och intervjustudien som ska ge ett önskvärt resultat.

Därefter kommer huvuddelen kapitel tre som består av Litteraturstudien uppdelad till 3.1.1

Användningsområden, 3.1.2 Framtida möjligheter, 3.1.3 Spårningssystem som tar upp de tre

systemen 3.1.3.1 Passiva System, 3.1.3.2 Aktiva System och 3.1.3.3 Hybridsystem. Därefter

kommer  3.1.4  Enheter,  i  kapitel  tre  finns  dessutom  intervjustudien  som  redogör  för  de

intervjuer som har gjorts under arbetets gång under rubrikerna 3.2.1 Användningsområden

och fördelar samt 3.2.2 Brister och utvecklingsmöjligheter. Kapitel fyra kommer därefter som

en analys  av de resultat  som har  förts  fram under  tidigare  kapitel.  I  kapitel  fem förs  en

diskussion om de analyserade resultaten som bygger vidare i kapitel sex som slutsatser och

rekommendationer.
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2 Metod

Kapitlet metod redogör hur informationssamlandet har skett, examensarbetets använda 

metoder bygger på en kvantitativ litteraturstudie och en kvalitativ intervjustudie följt av en 

analys av dessa två metoder.

2.1 Litteraturstudie

Det här examensarbetets fokus har varit en litteraturstudie där tyngdpunkten har legat i vad

AR är på en grundläggande nivå, detta för att skapa en djupare förståelse för hur tekniken kan

appliceras inom byggsektorn. Litteraturstudiens information har till större del tagits från nya

och aktuella forskningsrapporter som handlar om AR-tekniken och dess nytta i byggsektorn.

Litteraturstudien går igenom vad AR betyder i dagsläget och vad man kan använda tekniken

till  med  synpunkt  på  förhindrandet  av  byggfel.  Utifrån  den  fördjupade  kunskapen

identifierades  brister  och  möjligheter  med  dagens  teknik  utifrån  examensarbetets

frågeställning.

2.2 Intervjustudie

Då AR inte för tillfället används inom JM för konstruktion så inleddes samtliga intervjuer

med en prövning av en demo-applikation så kallad Shapetrace på en mobil enhet. Detta för att

personalen  (från  projektering  och  produktion)  skulle  få  tillfälle  att  skapa  sig  en  egen

uppfattning om vad AR är och utifrån det kunna återge var de tycker att AR med fördel kan

tillämpas. Intervjuerna utfördes med personal från olika positioner på arbetsplatsen och med

tanke på att minska byggfel och samordningsbrister utgick från:

● Vad de ser för användningsområden med AR

● Vad har AR för fördelar

● Inom vilka områden kan AR bäst nyttjas

● Hur de ser på nödvändigheten och om det finns några nackdelar

● Vilka utvecklingsmöjligheter ses med AR inför framtiden
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Avsikten var att intervjua personal från JM med arbetsroller där AR-tekniken hade potential

att  nyttjas  effektivt.  Intervjuförfrågningar  gjordes  till  platschefer,  projekteringsledare  och

arbetsledare  ute  på  JM:s  aktuella  projekt.  Merparten  av  intervjuerna  utfördes  med

projekteringsledare.  En  intervju  skedde  med  en  platschef  och  en  med  en  BIM-ansvarig.

Inga arbetsledare fanns tillgängliga för intervju.  

Tidsspannet för en intervju låg mellan 45 och 60 minuter. Frågorna var anpassade så att de

kunde besvaras oavsett arbetsroll och svaren antecknades direkt under intervjuns förlopp.

Intervjuerna sammanställdes för att reflektera en generell bild av de svar som gavs. 

2.3 Metodanalys

De metoder som använts skall ge resultat som är relevanta till frågeställningen. Med vikt på

en faktabaserad litteraturstudie som utgår från tekniska rapporter produceras huvuddelen av

materialet utifrån noga utvalda källor som valts ut beroende på publikationsdatum, författare

och  relevans  för  frågeställningen.  Informationen  som  tas  fram  handlar  främst  om  olika

positioneringssystem och enheterna som lämpligast kan appliceras i byggsektorn. Det hela

kompletteras kvalitativt med intervjustudien som ska öka förståelsen för hur användbart och

önskvärt  AR är  i  dagsläget  och  gör  undersökningen fullständig  då  synpunkter  både  från

forskningslitteratur och från produktionspersonal skapar en god grund att analysera och dra

slutsatser ifrån. Då det ligger i JMs intresse att utreda huruvida AR kan nyttjas kan partiskhet

i frågorna uteslutas, intervjuernas upplägg gav heller inget upphov till detta då de kretsade

kring personalens åsikter och spekulationer kring framtidens applicering av AR och hur de

fördelaktigt kan utvecklas. 
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3 Resultat

3.1 Litteraturstudie

Augmented  reality  (förstärkt  verklighet)  presenterar  digital  information  som  är  korrekt

anpassad till  den riktiga världen. Virtuellt skapade objekt, tex en BIM-modell (Autodesk.,

C2017) kan visualiseras framför ett verkligt objekt. För att åstadkomma denna process krävs

att systemet har vetskap om var användaren befinner sig och vad användaren observerar. Vid

majoriteten  av  situationer  där  AR  används,  utforskas  omgivningen  via  en  display  som

redovisar vad en kamera registrerar. Det väsentliga blir därför att systemet klarar att avgöra

position och orientering för kameran. Är kameran optimalt kalibrerad kan systemet rendera

virtuella objekt med hög precision anmärker Siltanen S. 

Stor vikt ligger i att systemet är tillräckligt precist om det ska tas i bruk. Mycket detaljarbete

sker inom byggsektorn vilket ställer höga krav på att tekniken kan ange noggrann data om

position  och  orientering.  Med  det  sagt  finns  det  användning  för  AR-tekniken  även  om

precisionen  skulle  avvika  då  visualisering  kan  öka  förståelse  för  en  vanligtvis  komplex

situation. (Siltanen S., 2012)

3.1.1 Användningsområden

Det  finns  exempel  på  implementationer  av  AR  inom  byggsektorn  som  förekommer  i

dagsläget.

Den största inverkan AR har haft på den arkitektoniska- och byggnadstekniska industrin är

möjligheten att realistiskt visualisera ett projekt. Det används också i pedagogiskt syfte att

visualisera  byggnaders  och  platsers  historia,  ibland  även  kopplat  till  animering.

Visualisering  av  en  3D-modell  kan  utföras  med  hjälp  av  en  smartphone  eller  en  tablet.

Modellen kan projekteras på en uppsättning av 2D-planer tex över projektets ritningar. Det

kan jämföras med att se en modell i ett 3D-program som Revit eller Naviswork (ej i verklig

skala)  men  istället  visas  modellen  i  verklig  kontext  (full  360-vy)  för  alla  närvarande.
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Metoden hjälper till att öka förståelse för projektet då det kan anses svårt att visualisera en

slutprodukt från endast 2D-ritningar.

Arkitekter  får större möjlighet att  presentera sina ideer och det kan även fungera som ett

verktyg för entreprenörerna att visualisera sin produkt i dess verkliga slutmiljö.

Figur 1. Visualisering av övergången från 2D till 3D. (Redshift., 2014)

Metoden har tidigare varit  mer  tillgänglig för AEC-företag med ett  brett  teknologi-utbud,

men kan idag användas av små företag och individuella innehavare i med att tekniken blivit

mer tillgänglig. (Heimgartner J., 2016) 

SmartReality eller Augment är exempel på applikationer som kan utföra tekniken som syns i

Figur 1.

En välciterad användning av visualisering med AR förekommer i Nya Zeeland där University

of  Canterbury  2011 släppte  applikationen  CityViewAR.  Syftet  med  CityViewAR var  att

hjälpa stadsplanerare och ingenjörer att visualisera byggnader som förstörts av jordbävningar.

Det  hjälper  i  nuläget  arkitekter  och  planerare  att  göra  förbättringar  under

ombyggnadsprocessen. (Heimgartner J., 2016)
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AR har  utöver  visualisering  även  fördelar  inom konstruktion.  Det  kan  användas  för  att

analysera konflikter som kan uppstå mellan design och konstruktion. Granska krockar som

uppstår i en modell samt jämföra den projekterade modellen med verklighetens resultat.

Applikationen Shapetrace (se bilaga) har använts under detta arbete för att testa möjligheterna

med  AR  under  produktionen.  Shapetrace  ger  användaren  möjlighet  att  ladda  upp  den

projekterade 3D BIM-modellen till en mobil enhet. Applikationen erbjuder sedan stabil AR-

navigering ute på projektets verkliga plats. Det finns möjlighet att göra noteringar som sparas

i programmet medans man navigerar. Applikationen är dock inte helt färdigutvecklad. Därav

har  en  demo-version  använts  för  att  presentera  principerna  med  tekniken.  (Shapetrace.,

c2014-2017) Det finns andra applikationer som ska fungera på liknande sätt, ett exempel är

BIM 360 glue från Autodesk som kan ta information från en gemensam databas, (Autodesk.,

C2017) men eftersom den använder äldre teknik än Shapetrace så kommer den inte tas med i

rapporten.  Google  Tango  som  Shapetrace  använder  sig  av  är  en  ny  plattform  med  ett

hybridsystem  mellan  visuella  och  inertiala  positioneringssystem  som  tillsammans  har  en

mycket mer precis positionering än äldre mobila enheter. (Kersten et al., 2016)

3.1.2 Framtida möjligheter

Utifrån  dagens  utveckling  och  tidigare  studier  av  AR-tekniken  har  spekulationer  gjorts

angående dess framtida användning. I kapitel 4, 5 och 6 redogörs en mer utförlig beskrivning

av dessa möjligheter och deras potential att verkligen nyttjas. 

Många  av  de  arkitektoniska  CAD-  och  BIM-mjukvaruföretag  har  börjat  med  försök  att

integrera  AR  med  sina  mjukvarulösningar.  (Heimgartner  J.,  2016)  Marknaden  för

bygganpassad AR-utrustning har växt den senaste tiden. (McEachran R., 2016) 

AR har möjligheten att utföra granskningar under produktionsskedet genom att kontinuerligt

jämföra  den  projekterade  modellen  med  verklighetens  resultat.  Sådana  kvalitetskontroller

hade  skett  effektivare  istället  för  att  checka  av  med  ett  flertal  2D-ritningar.    

Att visualisera i 3D ger även användaren en förenklad förståelse över hur byggarbetsplatsen

kommer  att  utformas.  Tex vid  uppförandet  av  en  APD-plan  (Arbetsplatsdispositionsplan)

hade det gynnats att se ytan ett etableringsobjekt (tex en lyftkran) upptog, och därav minskat

risken för felplacering.  
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Dolda föremål i marken som rör och ledningar kunde visualiseras och minskat risken för

skadliga grävningsarbeten eller ledningskrockar. 

Förhoppningsvis  kan  tekniken  även  bidra  till  ökad  säkerhet  när  det  kommer  till  antalet

arbetsolyckor  som  inträffar.  AR-systemet  kan  hjälpa  användaren  att  uppmärksamma

existerande farorisker som är lätta att ta för givet. 

Tack  vare  den  ökade  förståelsen  som  visualisering  medför,  är  tekniken  relevant  i  ett

utbildningssyfte. En bild relaterad till verkligheten är enklare för personalen att förstå än en

ritning eller manual. 

Det finns potential för AR-tekniken att utnyttjas kommersiellt. Precis som VR-tekniken kan

det vara ett verktyg för potentiella kunder att skaffa en uppfattning hur slutprodukten kommer

framstå i verkligheten. 

3.1.3 Spårningssystem

I dagsläget existerar det olika metoder för att utnyttja AR-tekniken. Gemensamt för diverse

AR-system är att de inkluderar teknologier inom positionering, registrering och visualisering.

Positionering  och  registrering  går  gemensamt  under  termen  spårning  vilket  innebär  att

kamerans  relativa  position  och  orientering  beräknas  för  dess  tillfälliga  plats  

(Siltanen  S.,  2012).  Tillvägagångssätten  för  spårning  kan  delas  in  i  tre  huvudkategorier

(Azuma R., 1999). Aktiva/positionsbaserade , passiva/visuella eller inertial. 

Aktiva system integrerar på förhand sensorer och signalsändare i en kalibrerad omgivning.

Signaler inom magnetism, akustik eller optik är varianter som används i aktiva system.  

Passiva system utnyttjar omgivande signaler eller signaler som förekommer naturligt i den

närliggande miljön. Metoder baserade på visuella referenser tillhör passiva system. 

Inertialsystem fungerar helt självständigt utan externa faktorer. De känner av fysiska signaler

från omgivningen med hjälp av sensorer som registrerar linjär acceleration och vinkelrörelser.
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Inertialsensorer är bra på att mäta kvicka kamerarörelser med en hög frekvens. Det gör dem

lämpade för användning på en dynamisk  arbetsplats.  (Klein G.,  2006) (Azuma R.,  1999)

Inertialsystemen är utmärkta för en applicering i mobila enheter i formen av hybridsystem,

genom att kombinera systemet med andra positioneringssystem kan man få ett system som

exempelvis klarar att uppdatera positionen när andra system saknar täckning.

Innan AR-systemet  kan visualisera virtuella  objekt på verkligheten behöver det registrera

kamerans relativa rörelse. 6DOF (six degrees of freedom) är ett bra alternativ för att spåra

kamerans rörelser. Positionen avläses med variablerna x, y, och z och orienteringen sker med

tre  vinklar  (yaw,  pitch,  and  roll)  (3DOF)  (Krevelen  D.,  2007).  Det  är  en  vanligt

förekommande registreringsmetod som kan utnyttjas  till  alla  typer  av AR-system (aktiva,

passiva och inertial). Systemet förenklar positioneringen och möjliggör mobila enheter som

brukar AR-tekniken.

 

Figur 2. 6DOF (Six degrees of freedom., 2017)

Det förekommer begränsningar för alla systemen och de har tydliga styrkor och svagheter

beroende vilken omgivning och användningsområde som undersöks. Passiva system brister i

att  de  många  gånger  saknar  robusthet  och  processorkraft  medans  aktiva  system  kan

misslyckas  med  positioneringen  ifall  signalen  blir  blockerad.  Inertialsystem  har  det
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huvudsakliga problemet att fel ackumuleras med tiden och blir större. Syftet med hybrida

system som granskas senare i rapporten är att kompensera de brister som kan förekomma i ett

system med styrkor från ett annat. 

3.1.3.1 Passiva System

Passiva system försöker att avgöra användarens läge genom att analysera informationen som

kameran  upptäcker.  Informationen  består  omgivningens  egenskaper  och  funktioner  vilka

känns igen av systemet. Informationen kan antingen komma från en förinställd markör eller

platsens egna karaktärsdrag (tex hörn och kanter). (Klein G., 2006)

Spårning (position och orientering) med visuella metoder sker ofta relativt till de undersökta 

objekten. Dvs, utsatta sensorer behöver inte förekomma i omgivningen för att metoden ska

fungera. Fördelar som uppkommer blir att spårning kan ske relativt till objekt i rörelse samt

att visuella inriktningsfel minimeras. (Azuma R., 1999)

Positioneringen  har  möjlighet  att  utföras  med  ett  antal  olika  varianter.  Visionsbaserade

metoder  baseras  på  en  igenkänningsfaktor  som  registreras  vid  den  aktuella  positionen.

Resultatet kan antingen uppnås med hjälp av markörer eller igenkännandet av omgivningens

egenskaper. De visuella kännetecken kan alltså vara avsiktligt placerade eller naturliga till

omgivningen. 

Markörbaserade system

Vid visuell positionering kan markörer användas för att ange ett förbestämt mönster som är

relaterat  till  ett  specifikt  virtuellt  objekt.  Beroende  på  vinkeln  till  markören  registrerar

kameran  mönstret  olika  och  kan  på  så  vis  avgöra  positionen  relaterat  till  markören.  

(se Figur 3). Det ger AR-objektet möjlighet att rotera korrekt med kamerans rörelser.  
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Figur 3, Redovisar för kamerans rotationsaxlar (vänster bild). Redovisar kamerans position

relaterat till markören (höger bild). (Siltanen S., 2012)

Det är viktigt att markören är enkel att identifiera för kameran oavsett omständigheterna. 

Mekaniskt visuella tekniker (tex kamera) har svårigheter att urskilja skillnader i färg. De är 

bättre lämpade att urskilja skillnader i ljusstyrka, vilket medför att en svart-vit markör är 

optimal för AR-tekniken på grund av kontrastskillnader. (Siltanen S., 2012)

Placering av markörer fungerar mycket bra för prototyp-applikationer i förberedda miljöer. 

(Klein G., 2006)

Nyligen har det utvecklats metoder för att integrera markeringar i omgivningen som ej är 

synliga för det mänskliga ögat (Lin et al., 2017). Metoden som används baseras på en ny 

teknologi inom informationsbaserade displayer kallad temporal psychovisual modulation 

(TPMV) (Wu, X., & Zhai, G., 2013). TPMV bygger på principen att ett mänskligt öga inte 

registrerar snabbt föränderliga optiska signaler över 60Hz (Qi et al., 2008), medans dagens 

bildskärmar klarar betydligt högre frekvenser upp mot 240Hz (och även högre). AR 

markeringen kan därför registreras på vald enhet utan att skymma verklighetens motiv. 

Möjligheter med denna markör-teknik kan exempelvis vara sådana som att man placerar 

markörerna på stommen och låter de vara kvar permanent. Eftersom de inte syns skapar de 

inget störningsmoment och ifall de är skapade i rätt material behöver de inte heller tas bort 

utan kan byggas in med tiden. Det här kan göra att många referenspunkter kan placeras ut och

arbetsmoment som utplacering sker bara en gång då de varken behöver flyttas eller tas bort.

Markörer används i dagsläget för att visualisera 3D-modeller som ger ett överskådligt 

perspektiv. Man skulle även kunna använda markörer för att visualisera stora modeller av 
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exempelvis VVS ute på byggen, dock så skulle det vara onödigt arbete med att konstant flytta

runt markörerna och samtidigt ändra positioneringen i applikationerna på grund av 

byggarbetsplatsens dynamiska miljö. (Chi et al., 2013)

Figur 4, Virtuell modell av en byggnad ovanpå en planlösning i korrekt skala. Utfört med

markörspårning. (Siltanen S., 2012)

Egenskapsbaserade system

Visuell  positionering  kan  även  bestämmas  med  system  som  känner  igen  omgivningens

egenskaper.  Tekniken  grundar  sig  i  detektering  av  synliga  kännetecken  som  enheten

registrerar och sedan använder som referenspunkter. En kameras läge kan alltså bestämmas

med  hjälp  av  förhållandet  till  omgivningen  den  befinner  sig  i.  Referenspunkterna  som

används  kan  delas  in  i  kategorierna  nyckelpunkter,  egenskapsbeskrivningar  och  kanter

(Siltanen  S.,  2012)

(Klein  G.,  2006).  Kanterna  motsvarar  avskiljningar  mellan  olika  objekt,  vilket  både  kan

förekomma  som  en  profiländring  (tex  byggnadssiluett)  eller  färgvariation.

Egenskapsbeskrivningarna  redogör  ett  eller  flera  kännetecken  inom  ett  bildområde.  En

nyckelpunkt är en specifik yta inom ett bildområde som både har en tydlig definition och

position. Genom att skanna och registrera referenspunkterna får enheten en uppfattningen var

den befinner sig. 

Metoden har tidigare ansetts vara mindre tillgänglig än markörbaserade metoder som lätt kan

appliceras bara systemet känner igen markören och den är rätt placerad. Detta pga den mer
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avancerade tekniken som kräver mer resurser för att extrahera omgivningens egenskaper och

registrera sambandet mellan kamerans och verklighetens koordinatsystem i visuella system.

Systemet  behöver  kunna  spåra  rörelseomfånget  för  den  kvickhet  en  kamera  exponeras.

Egenskapsbaserade system har därför behövt operera under förenklade antaganden angående

jämn  förflyttning  av  kameran  samt  kontinuitet  mellan  bildsekvenser.  Egenskapsbaserade

visuella  system har  inte  kunnat  spåra de rörelseomfång och snabbhet  som enheterna  kan

utsättas för på grund av brist på beräkningskraft. Följden blir att systemet lider av en brist på

robusthet (Klein G., 2006) (Azuma R., 1999). 

Framsteg har dock gjorts i dagsläget, och tekniken har avancerat till ett stadie där situationen

för egenskapsbaserade ser lovande ut. Dagens mobila enheter har tillräckligt hög prestanda

för  att  effektivt  använda system där  enheten  registrerar  sin  omgivning.  Om tekniken ska

användas i ett byggnadssyfte är det dock viktigt att det inte förekommer några variationer

mellan skalan på verkligheten och de virtuella objekten. 

3.1.3.2 Aktiva System

GPS

GPS (global positioning system) är ett  väletablerat  system vilket gör det lättillgängligt att

använda sig av. Det anger användarens position med hjälp av satellitsignaler. GPS är dock

mest lämpat att använda för utomhusbruk eftersom signalen kan försämras inomhus. Det ger

endast information om kamerans position och inte dess orientering. Därav behöver ytterligare

en metod för registrering implementeras för att  åstadkomma ett komplett  fungerande AR-

system. Ett exempel hade varit att kombinera GPS med ett INS (som har möjlighet registrera

kamerans  orientering).  Kombinationen  har  lyckats  åstadkomma  resultat  med  centimeters

precision (Roberts et al., 2002).  

WiFi

WiFi baserade system erhåller användarens position genom att mäta signalers riktning och

styrka från enheten till en mottagare. Det är ett bättre alternativ för positionering inomhus än

GPS-system som kan lida av signalstörningar.
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Den  senaste  metoden  för  WiFi-spårning  kallas  fingerprint-based  methods.  Det  är  en

vidareutveckling av tidigare använda WiFi-system baserade på IEEE 802.11 WiFi. Tekniken

använder sig av åtkomstpunkter (AP, access points) och beräknade anslutningsavstånd till

dem med hjälp av RSSI(received signal strength indicator). Problemet med den föregående

metoden  låg  i  att  mätdata  mottagen  av  RSSI  endast  kunde  användas  i  miljöer  fria  från

störningsmoment  för  att  kunna klassificeras  som trovärdiga.  Fingerprint-metoden  kopplar

prover  (fingeravtryck)  av  RSSI-mätningar  till  specifika  kalibreringspunkter  vars  exakta

position  lagras  i  en  kalibreringsdatabas  tillsammans  med  RSSI-fingeravtrycksvektorer.

Genom att jämföra RSSI-mätningar från de tidigare åtkomstpunkterna med lagrade prover av

fingeravtryck kunde inomhuspositionen avgöras utan att störningsfel uppstår. (Passafiume et

al., 2017) (Rapoport et al) (Lin et al., 2017)

Precis  som  med  GPS-system  så  ger  WiFi-system  endast  användarens  positionen  vilket

medför att ytterligare orienteringssystem behöver implementeras om tekniken ska användas

för AR. 

Inertialsystem

Ett inertialsystem är ett positioneringssystem som styrs med hjälp av ett koordinatsystem där

Newtons  första  lag,  tröghetslagen  gäller.  Inertialspårning  är  ett  tydligt  exempel  på

användningen av 3DOF (yaw, pitch, and roll). Systemet är baserat på INS (Inertial navigation

system)  som  använder  sig  av  rörelsesensorer  (accelerometer)  och  rotationssensorer

(gyroskop) för att kontinuerligt beräkna position, orientering och och hastighet av ett objekt.

Som nämnts tidigare är systemet helt inbyggt i enheten och behöver inga externa referenser

för  att  fungera.  Accelerometrar  mäter  linjära  accelerationsvektorer  med  hänsyn  till  en

referensram (Inertial navigation system., 2017). Orienteringen av accelerometrarna behöver

konstant  kännas  till  för  åtgärda  mätfelet  som gravitationen  ger  upphov  till.  Gyroskopen

överser orienteringen genom att mäta enhetens rotationshastighet. 

Pixelfel uppstår dock vid användandet av inertialspårning vilket gör att dess precision inte i

sig själv är perfekt. Hybridsystem som involverar både visuella sensorer och inertialsensorer

kan  överkomma  pixelfelen  och  samtidigt  utnyttja  styrkorna  från  inertialspårning.  

(Azuma R., 1999)  
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3.1.3.3 Hybridsystem

Hybridsystem  innebär  att  positioneringsmetoder  och  orienteringsmetoder  från  olika

teknikområden  kombineras  för  att  utgöra  ett  AR-system.  Tex  att  kamerans  orientering

bestäms med ett egenskapsbaserat system medans positioneringen utförs med GPS. 

Som tidigare nämnt förekommer det styrkor och svagheter för diverse metoder. Det största

hindret för de olika positioneringssystemen är bristen på precisa sensorer som kontrollerar

plats  och  orientering  av  objekt  i  den  aktuella  miljön.  Därav  tillkommer  det  system som

utnyttjar  de  kompletterande  egenskaperna  hos  olika  positioneringssystem för  att  avlägsna

svagheterna  hos  två  sammansatta  system,  många  olika  hybrida  system kan därför  finnas.

(Azuma R., 1999)

Möjligheten  att  utföra  spårning  och  samtidigt  hantera  restfelen  som uppstår  är  unikt  för

visuell spårning. Restfelen är den förskjutning som blir av att en enhet förflyttas, det beror på

att skillnaden mellan modell och verklighet byggs på med tiden i exempelvis inertialsystem

då de systemen bland annat saknar referenspunkter. Visuella system lider dock av en brist av

robusthet och kräver att hårdvaran har hög prestanda. Genom att kombinera visuella system

med inertialsystem kan man förbise dessa problem. 

(Azuma R., 1999) (Klein G., 2006)

Ett system som använder den hybrid-typen är Googles egna plattform Tango, den använder

sig av flera sensorer som skapar en karta över omgivningen med 0.25 miljoner punkter i

sekunden, detta för att möjliggöra mobila enheter som smarttelefoner och surfplattor att hitta

sin egna position relativt till den verkliga värden runt om den, utan hjälp av GPS eller andra

externa  signaler.  Detta  tillåter  utvecklare  att  skapa  applikationer  som  inkluderar

inomhusnavigering,  3D-kartläggning,  fysisk rymdmätning samt miljöigenkänning och AR.

(Kersten et al., 2016) (Tango (Platform)., 2017)

Till skillnad från andra 3D-kännande visionsbaserade produkter är Tango utvecklat för att

köras  på  mobila  enheter  som  smarttelefoner  och  surfplattor  och  har  stort  fokus  på  att

bestämma positionen och orienteringen inom området. 
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Denna mjukvara integrerar tre typer av funktioner:

● Rörelsedetektion: Genom att använda visuella egenskaper i miljön i samband 

med accelerometer och gyroskop kan enhetens position i rummet räknas ut.

● Områdesinlärning: Genom att spara data om den kringliggande miljön kan den

användas senare, exempelvis av andra Tango-enheter, för att förbättras med  

anteckningar, instruktioner eller intressanta platser

● Djupuppfattning: Med hjälp av sensorer bestäms avstånd, storlekar och ytor i 

den kringliggande miljön.

Tillsammans skapar dessa tre funktioner data för 6DOF som benämndes tidigare i rapporten

med  dess  inertialsensorer,  men  även  med  detaljerad  tredimensionell  information  av  den

kringliggande miljön. (Kersten et al., 2016) (Inertialsystem., 2017)

Det finns ytterligare metoder för positionering utöver de som är nämnda ovan, dock är de inte

lika vanligt förekommande och därför inte beaktade i denna rapport.

3.1.4 Enheter

För att en AR applikation ska fungera på ett tillfredsställande sätt ställs det krav på hårdvaran,

saker som storleken, vikten, prestandan och priset är mycket viktiga. Eftersom mobila enheter

såsom mobiltelefoner  och  tablets  mycket  väl  uppfyller  de  kraven  och  ständigt  utvecklas

innebär  de  en  utmärkt  plattform för  en  utveckling  och tillämpning  av  AR applikationer.

Denna utveckling förs delvis framåt på grund av trenden att skala ned mikrochips till mindre

men kraftfullare modeller som är billigare att producera. 

(Chi et al., 2013) 

Då AR kan vara oerhört resurskrävande är inte alla mobila enheter lämpliga till att användas

för dessa applikationer, många enheter såsom smarttelefoner brister i stort på den punkten. 

De klarar inte av att prestera tillräckligt för att få en funktionsduglig upplevelse med precis

positionering, vilket är det som krävs i byggsektorns dynamiska miljö. (Azuma R., 1999) Det

här problemet bearbetas i snabb takt i dagsläget  då hårdvaruproducenten Qualcomm satte

igång  utvecklingen  med  deras  Snapdragon  652-  och  821  processorer.  Snapdragon  652

modellen sitter i den första smarttelefonen som klarar av Google Tango, Lenovo Phab 2 Pro,

och är helt anpassad för att klara av att hantera dess 5 sensorer med hög precision. (How
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Snapdragon.. 2017) Även bristerna med de visuella positioneringssystemens stora resurskrav

byggs successivt bort genom att de AR anpassade mobilerna som utvecklas oftast har högt

internminne,  Lenovo  Phab  2  Pro  har  4  GB medans  den  nästkommande  mobilen  ASUS

Zenfone AR lanseras med upp till 8 GB. 

OST-HMD(Optical  see-through  head-mounted  display)  som  bärs  på  användarens  huvud

möjliggör optisk överföring av digital information till den direkta vyn i den fysiska världen

samtidigt  som den  bevarar  användarens  syn  till  den  fysiska  världen  med  en  transparent

display.  (Hua et  al.,  2014)  För  att  kunna användas  effektivt  av hantverkare krävs det  att

enheten går att använda med säkerhetsutrustning och att den är tillräckligt interaktionsfri för

att inte beröva användaren fokus från omgivningen. 

Figur 5. Koordinatsystem transformationer för en HMD (Axholt et al. 2010)

Med en OST-HMD finns det ingen direkt åtkomst till vad användaren ser. Därför krävs det

enligt Qian i allmänhet en användarberoende kalibrering av data för att korrekt justera det

virtuella innehållet med sin verkliga motsvarighet. Det är dessutom av yttersta vikt för att

kunna användas i detaljerade arbetsmoment. Dock så finns det inte några kalibreringsmetoder

i  dagsläget  som  är  tillräckligt  bra  för  att  användas  i  praktiken.  I  studien  föreslogs  det

kalibreringsmetoder för HMDs med olika spårningssystem som använder sig av perspektiva,

affina och isometriska transformationsmetoder. (Qian et al., 2017)
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I  en  studie  av  (Hua  et  al.,  2014)  nämns  att  fysiska  konsekvenser  efter  en  långvarig

användning  av  en  OST-HMD har  upptäckts  under  psykofysiska  studier  där  följderna  av

felaktigt  renderade  fokuspunkter  i  stereoskopiska  displayer  har  undersökts.  Dessa

konsekvenser är sådana som förvrängd djupuppfattning, diplopisk syn, visuellt obehag samt

utmattning men även nedbrytning i oculomotorisk respons. För att förebygga detta föreslog

(Hua et al., 2014) en metod kallad mikroskopisk integrerad bildbehandling i en HMD (InI-

HMD). Denna metod skapar en 3D bildkälla som kan användas istället för den vanliga 2D

skärmytan för att därmed potentiellt övervinna problemet med konvergensskillnaden. Denna

metod förbättrade sedan Huang och Hua genom att inkorporera både en inställbar lins och en

bländarmatris,  för  att  öka  visningskvaliteten  och  betraktningsupplevelsen  och  förbättra

djupintervallet samt minska kryssnivån. Jämfört med andra tekniker för en HMD så kräver ett

InI-HMD system väldigt  lite  komplexitet  på  hårdvaran  vilket  gör  den  kompakt  och  lätt.

(Huang H. & Hua H., 2017)

Figur 6. Schematisk layout av en InI-HMD (Huang H. & Hua H., 2017)

Uppdaterade versioner av tekniken kommer hela tiden och nackdelarna blir konstant färre,

(Chi et al., 2013) påpekar att AR-tekniken kommer vara i stort integrerad i branschen innan

år 2023. Det är på grund av den snabba utvecklingen av digitaliserade modeller som för att

användas effektivare kräver enkel mobil  användning i industrin.  Framtidens utveckling av

AR-system  fokuserar  även  på  att  ta  fram  mer  intuitiva  kontrollmetoder  som  förenklar

användandet.  Har  enheten  tillräckligt  goda  egna  sensorer  minskar  behovet  av  indirekta

kontrollanordningar. Det finns i dagsläget bra alternativ på enheter som skulle tänkas vara

anpassade för en byggarbetsplats. 
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Hololens är en typ av OST-HMD som är format som ett visir och är utvecklat av Microsoft. 

Den tar hjälp av sensorer för att navigera sig i miljön och kan styras med handrörelser eller 

röstkommandon. (Cnet., 2015) Microsoft har visioner med sin hololens om att man i 

framtiden skall kunna använda tekniken i byggsektorn för att bland annat övervaka framsteg 

eller använda det som ett medel till att lätt identifiera skador och risker. (Baker M., 2017)

Företaget DAQRI är en av dem som arbetar med en OST-HMD, utformningen är en 

skyddshjälm som ska ge användaren skydd likt en skyddshjälm av standardkvalite, men den 

ska också ge en säker tillgång till information utan att störa användarens fokus till den 

omgivande miljön. Utvecklingen av tekniken kan ge hantverkare möjligheten att mera 

störningsfritt utföra sitt arbete, detta då få pappersritningar behövs och instruktioner till  de 

moment som skall utföras alltid finns till hands. (Greenhalgh et al.,) 

Till skillnad från HMD:s och PDA:s (Personal Digital Assistant) verkar projektionsbaserade 

surround-skärmdisplayer med den rumsliga tekniken utanför användarens rörlighet. Med det 

menar Bimber O. och Raskar R. att displayen integreras i omgivningen och blir stationär till 

skillnad från de övre nämnda alternativen. Tekniken har fördelar när det kommer till 

bildkvalitet och förenklar även processen av positionering. Även med sina fördelar och 

användningsområden är SAR (Spatial Augmented Reality) inte det lämpligaste valet vid en 

undersökning som fokuserar på byggnadsproduktion. Den mobila aspekten för ett AR-system

är delvis vad som gör den relevant eftersom det ger möjligheten att överse hela 

konstruktionen och observera ändringar direkt på plats. (Bimber, O., & Raskar, R., 2015)
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Figur  7.  Utveckling  och  fördelaktig  användning  av  AR-enheter  (Van  Krevelen,  D.,  &

Poelman, R. 2007)

3.2 Intervjustudie

Intervjustudien utfördes på två av JMs större byggnadsprojekt under produktionsskedet. 

Det  första  projektet  är  Berghus  3  i  Liljeholmen  och  intervjun  utfördes  med

Projekteringsledaren Claes Berglund och Platschefen Mats Arnberg den 10 maj 2017. Det

andra projektet är Söderterrassen i Johanneshov och utfördes med Projekteringsledaren Erol

Yücel  den  11  maj  2017.  Även  Projekteringsledaren  Martin  Ahlström och  BIM-ansvarig

Christopher Gidlund intervjuades den 11 maj 2017. Nedan förs en summering av samtliga

svar från intervjuerna.

Intervjuerna gav tydliga resultat angående JM:s syn på AR-tekniken. Generellt ansågs det av

de intervjuade att det är viktigt med en kontinuerlig teknikutveckling för att förbli relevant i

byggsektorn vilket Ahlström påpekade. Dock behöver förändringen utgöra en klar förbättring

för  att  vara  värd  att  genomföra.  AR-tekniken  ansågs  inte  som  direkt  gynnande  för

projekteringen då nuvarande metoder redan erbjuder likvärdiga resultat  som Berglund och

Gidlund klargjorde. 
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Även om det fanns positiva aspekter för tekniken i ett tidigt skede ansågs användandet ligga i

produktionsskedet  och  under  förvaltningen,  där  tekniken  kan  användas  till  att  förenkla

användarens förståelse över byggarbetsplatsen. (Ahlström M., 2017), (Berglund C., 2017) &

(Gidlund C., 2017)

Byggfel är en oavsiktlig komplikation som drar med sig kostnader, är de tillräckligt stora kan

de även stanna upp produktionen. Berglund tydliggör att med beprövade metoder har JM i

stort  eliminerat  de  allvarligaste  byggfelen  under  projekteringen,  men  på  grund  av  den

mänskliga faktorn anser Ahlström att det släpps en del förbi kontrollerna och hamnar ute i

produktionen. De vanligaste byggfelen är som det nämndes ovan små saker som felaktiga

dimensioner-,  avsaknad-  eller  förskjuten  placering  av  en  komponent  som oftast  beror  på

stress och slarv. (Berglund C., 2017), (Ahlström M., 2017)

Nedan redovisas en sammanställning av användningsområden och fördelar samt brister och

utvecklingsmöjligheter baserat på  intervjuerna i korrelation med intervjustudien.  

3.2.1 Användningsområden och fördelar

Bör AR implementeras på arbetsplatsen är det viktigt att fastställa vilka som behöver använda

tekniken. Användningsområdena skiljer dessutom beroende på vilken yrkesroll varje enskild 

användare har tydliggör Arnberg och Ahlström. De som påverkas mest av att det blir fel är de

som har störst användning för tekniken. Arbetsledaren eller platschefen är de som kommer 

behöva åtgärda felen som sker under produktionen förklarar Yücel. (Arnberg M., 2017), 

(Ahlström M., 2017) & (Yücel E., 2017)

Visualisering av en 3D modell har goda möjligheter att förmedla information till samtliga 

deltagare i arbetsberedningsmöten då man snabbt kan skapa sig en uppfattning om ett flertal 

ritningar tillsammans än varje pappersritning för sig anser Arnberg och Ahlström. Man kan 

också gå runt i bygget och granska tillsammans samt bestämma vem som gör vad och när. 

(Arnberg M., 2017) (Ahlström M., 2017)

JM har i dagsläget en fungerande verksamhet när det kommer till att förhindra byggfel. 

Arbetet utförs efter en återkommande struktur baserad på redan kända fungerande lösningar. 
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Tidigare projektdata samlas i en portfolio och fungerar som underlag för kommande byggen. 

Man använder även beprövade detaljlösningar för att undvika obekanta metoder som kan leda

till byggfel. Därav anses det inte som fördelaktigt inom projekteringen att tillämpa AR enligt 

Berglund då allt arbete redan görs i 3D och det blir då en onödig kostnad som inte tillför 

något dagens program redan erbjuder. (Berglund C., 2017)

Däremot kan visualiseringstekniken bidra till projektförsäljning i ett tidigt skede samstämmer

Berglund och Gidlund, genom att erbjuda kunder möjligheten med en utförligare bild av 

projektets slutprodukt. (Berglund C., 2017), (Gidlund C., 2017)

Vid själva produktionsskedet lämpar sig AR-tekniken bäst för byggarbetarna som upprättar 

byggnaderna. Det berör framförallt arbetsledare och hantverkare, där en HMD hade varit ett 

potentiellt enhetsval, det menar Yücel att det är eftersom den inte förhindrar användaren att 

utföra sina arbetsuppgifter. Dessa personer gynnas även av att pappersritningar inte behövs 

när de kan ha alla ritningar till hands som datamodeller tillägger Ahlström. Utplacering av 

konstruktionselement kan visualiseras direkt på sin verkliga plats samtidigt som det ger 

möjlighet att granska om något blivit felplacerat. Även placering av etableringskomponenter 

kan kontrolleras så att tillräcklig yta erbjuds. Platsbyte av kranar eller bodar är en kostsam 

procedur som endast görs i nödfall säger Arnberg. (Yücel E., 2017), (Ahlström M., 2017) & 

(Arnberg M., 2017)

Det finns ett flertal fördelar med tillämpningen av AR på byggarbetsplatsen. Större delen av 

dem grundas i ett förtydligande av informationsgivande. Kontinuerliga granskningar kan 

enligt Arnberg utföras för att kontrollera att byggandet förhåller sig till verkligheten, 

regelbundna kontroller gör att byggfel kan åtgärdas innan de har “byggts in”,  eller hindra att 

de uppkommer från första början. (Arnberg M., 2017)

Tekniken kan potentiellt utnyttjas under förvaltningsskedet för att erhålla förståelse över 

byggnadens tänkta skick. Känner man till vart ledningar går blir det även enklare att utföra 

reparationer eller justeringar. (Gidlund C., 2017)
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3.2.2 Brister och utvecklingsmöjligheter

Om en implementering av AR i byggsektorn skall fungera så krävs det att man helt kan förlita

sig på applikationerna. Saker som kan stanna upp produktionen får som Ahlström säger helt

enkelt inte inträffa. Applikationerna måste klara av att visa allt som behövs och får inte tappa

någon information då man omvandlar till rätt filformat menar Yücel. Det kan bli jobbigt för

konsulterna som måste föra över filerna till  programmen på rätt sätt vilket kan vara svåra

extrajobb. (Yücel E., 2017), (Ahlström M., 2017)

I dagsläget går granskningen under produktionen till  viss del ut på att  göra noteringar på

pappersritningar man har med sig, till detta finns en stor utvecklingsmöjlighet då man skulle

kunna göra noteringar och ta littera direkt på plats i en centralkopplad modell där åtgärder

snabbt kan utföras enligt Yücel och Gidlund. Att orientera sig modellen kan bli förvirrande

ifall  flera  sektioner  av  byggnaden  ser  likadana  ut,  därför  menar  Ahlström  att  en

orienteringsfigur  är  ett  viktigt  hjälpmedel  för  en  ökad  förståelse  om  var  man  har  tagit

noteringarna. (Ahlström M., 2017), (Gidlund C., 2017) & (Yücel E., 2017)

Avvägningar  behöver  göras  över  användarvänligheten  inför  framtida  applikationer,  blir

programmet för svårt att förstå och otympligt går det inte att använda enligt Arnberg, men om

det tvärtemot är för simpelt så kan det hända att man får en negativ effekt av användandet.

Enligt Ahlström kan människan då bli avtrubbad när ingen riktig utbildning behövs och det

krävs  mindre  kunskaper  från  arbetaren  vilket  i  värsta  fall  kan  leda  till  fler  byggfel  när

arbetaren inte har någon förståelse för vad som ska göras. Därför krävs det att utbildningarna

inte lättar på kraven och att AR-tekniken ses som ett verktyg och inte en lösning. (Ahlström

M., 2017) & (Arnberg M., 2017)

För att kunna använda AR applikationer anser Ahlström även att säkerheten behöver vara

hög. Kan applikationerna bli hackade kan hela produktionen äventyras då många moment kan

utsätta personal för livsfara ifall de är felgjorda. Tester och utveckling för att få fram en säker

produkt kan ta lång tid, detta för att säkerställa att inga hälsorisker följer med apparaterna.

Hälsorisker såsom ögonproblem eller cancer från eventuell strålning får inte ske och ligger

till grund för att det kan ta lång tid innan en utbredd applicering kan ses på arbetsplatsen. 
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Tekniken bör även fylla en funktion som faktiskt gynnar verksamheten, det är enligt Gidlund

ingen  motiverad  investering  om det  redan  finns  alternativa  billigare  lösningar  som utför

samma  jobb.  AR  måste  alltså  vara  billigare  eller  effektivare  än  dagens  lösningar.  

(Gidlund C., 2017), (Ahlström M., 2017) 

Utvecklingsmöjligheter som Arnberg ser som väsentliga i framtiden är sådana funktioner som

kan skanna av byggarbetsplatsen automatiskt och jämföra med en modell för att se om man

bygger rätt. På det sättet skulle man kunna automatisera granskningen och långa moment kan

bli korta. Skanning kunde även vara bra ifall man skulle kunna identifiera faror då man lätt

blir van vid att byggarbetsplatsen är på ett visst sätt och missar potentiella faror. (Arnberg M.,

2017)
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4 Analys

Analysen syftar till att utvärdera de resultat som fåtts från de vetenskapliga rapporterna som 

benämnts i tidigare avsnitt sammansatt med de svar som intervjustudien gav. Stor vikt har 

lagts kring att identifiera och potentiellt eliminera byggfel som kan förekomma under 

produktion. Metodernas lämplighet i det avseendet baseras på tillgänglighet 

(användarvänlighet och ekonomisk belastning) samt de resultat de kan åstadkomma. 

Möjlighet för framtida utveckling är även viktigt att beakta eftersom AR är ett snabbt 

växande område. (Chi et al., 2013), (McEachran R., 2016)

Det finns ett stort antal möjligheter för AR-tekniken att utnyttjas inom byggsektorn och 

tillvägagångssätten är även många (Behzadan, A. H., & Kamat, V. R., 2005). 

Metoderna har tydliga för- och nackdelar vilka direkt kan relateras till deras lämplighet för 

byggsektorn. De mest märkbara skillnaderna är hur enheten bestämmer position och vilken 

enhetstyp som används. Byggarbetsplatsens miljö kan erbjuda svårigheter för diverse 

aspekter av AR-teknikerna. Främst när det kommer till systemets spårningsmöjligheter, 

(Ahlström M., 2017) så krävs att man kan förlita sig på applikationen helt utan att riskera 

avbrott i byggandet.

GPS och WiFi är bra alternativ för positionsbestämning vid utomhusbruk 

(Irizarry et al., 2013). Dock lider båda teknologierna av bristande signalstyrka när ett objekt 

blockerar synfältet till användaren (Behzadan, A. H., & Kamat, V. R., 2005). Specifikt GPS 

är extra känsligt eftersom signalen endast emitterar från en riktning (satelliten). Allmänt är 

underjordiska konstruktioner mycket svårt att utföra med GPS-baserad AR (Zhou et al., 

2017). Grundläggning är däremot ett tänkbart användningsområde för GPS men det är 

oflexibelt om ett flertal AR-system behöver användas för olika delmoment i samma projekt. 

WiFi har dock chans att appliceras effektivt inomhus med hjälp av fingeravtrycks-metoden 

(Passafiume et al., 2017) som nämndes tidigare i litteraturstudien. Det hade varit fördelaktigt 

med tanke på WiFi-systemens höga potential av noggrann positionsbestämning

(Behzadan, A. H., & Kamat, V. R., 2005). Forskning har initierats i 5G nätverk i syfte att 
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förstärka AR:s möjligheter att utnyttja tekniken inom dataströmning och trådlösa nätverk 

eftersom det är metoder som blir allt vanligare. (Orlosky et al., 2017)

Problemet för WiFi ligger i byggplatsens ständiga förändring av arbetsmiljön. Systemets 

spårning kommer behöva justeras i takt med byggnadsförloppet, vilket medför frekvent 

bearbetning och förberedelser av systemet. För att erhålla ett fungerande AR-system behöver 

GPS/WiFi tekniken kompletteras med ett orienteringssystem.  

De visuella systemen har kommit långt i dagsläget och är troligtvis de mest lämpade för 

byggsektorn (Siltanen S., 2012). Det har tidigare krävts mer förkunskaper att använda 

egenskapsbaserade tekniker än markörbaserade (Siltanen S., 2012). Men allt eftersom 

tekniken utvecklas så blir även egenskapsbaserade system mer lättillgängliga att använda. 

(Chi et al., 2013)

Markörbaserade system besitter tillräckligt hög precision för att utföra registrering med hög 

kvalitet, och kan implementeras billigt på en byggarbetsplats utan allt för mycket 

förberedelser (Behzadan, A. H., & Kamat, V. R., 2005). Däremot kan byggarbetsplatsen vara 

en komplicerad miljö som situationsvis förhindrar markörregistreringen att utföras. 

Blockerande byggnadselement eller utrustning är exempel på sådana orsaker. Även om 

tekniken ursprungligen är enkel att applicera så blir det en upprepande process att placera nya

markören eftersom byggarbetsplatsen ständigt ändras (Klein G., 2006). Markörerna löper 

även risk att bli utsatta för slitage från väder och utrustning. (Chi, et al., 2013). Då hade man 

med fördel istället applicerat markörbaserade system vid försäljning eller under 

arbetsberedningsmöten, då man bara hade behövt en markör i form av exempelvis en ritning 

för att visa ett plan eller en byggnad. (Berglund C., 2017), (Gidlund C., 2017) & (Ahlström 

M., 2017) 

Egenskapsbaserade system extraherar karaktärsdrag från en scen för att identifiera sambandet

mellan kamerans och verklighetens koordinatsystem. Det gör systemet lämpligt i en skiftande

miljö eftersom det konstant anpassar sig till konstruktionsändringar. Förutsatt att tekniken har

tillräcklig robusthet (vanligaste bristen för visionsbaserade system) så är den ytterst anpassad 

för en byggarbetsplats komplexa struktur. (Chi et al., 2013)
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Den viktigaste utvecklingen ligger fortfarande i att utöka AR-applikationernas precision. 

Dagens bristande utbud av väl fungerande applikationer är en följd av att precisionen inte 

blivit tillräckligt hög (Wang, X., & Dunston, P. S. 2007). En åtgärd inom just AEC/FM-fälten

kan vara hybrida lokaliseringstekniker som kan generera stabila och goda spårningsresultat 

utan att lida av nackdelarna eftersom de kan anpassas för en specifik arbetsmiljö (inomhus 

eller utomhus) och dess komplexitet. (Chi et al., 2013)

Inertialsystem kräver inte någon förberedelse samt påverkas inte negativt av rörelse. Det gör 

dem till en bra komponent för ett hybridsystem. (Krevelen D., 2007)

Ytterligare anledning till att AR-applikationer inte fått en stark marknadsetablering i 

byggsektorn bottnar i avsaknaden av en gemensam AR-databas. Därav limiteras möjligheten  

att lagra och distribuera information mellan projektörer.(Wang, 2006) 

Appelberg och Bremberg hävdar att VDC som står för Virtual Design and Construction kan 

vara ett godtyckligt alternativ för en sådan databas. (Appelberg, E., & Bremberg, M., 2013) 

Utnyttjandet av en BIM-databas integrerat med AR-teknik hade varit optimalt för att undvika 

byggfel innan de inträffar. (Park et al., 2013)

Detta är enligt Yücel fördelaktigt då snabb tillgång till en centralkopplad modell hade dragit 

ned många väntetider och fel hade enligt Ahlström kunnat noterats direkt på plats i modellen 

istället för på pappersritningar under granskningsrundor. (Yücel E., 2017), (Ahlström M., 

2017)

Viktigt är att hårdvaran är enkel att använda för att minska mentala krav på användaren som 

redan befinner sig i en dynamisk miljö. På så vis kan användaren behålla fokus på sin 

arbetsuppgift och inte öka risken att en olycka inträffar. (Chi et al., 2013) Dock så menar 

Ahlström att även om tekniken är enkel att använda så behöver arbetarna fortfarande utbildas 

för att de ska skapa sig en förståelse för vad de gör, oavsett om man inte skulle behöva det för

att kunna använda applikationerna. (Ahlström M., 2017)

Val av enhet varierar beroende på vem som ska använda AR-tekniken då olika arbetsroller 

erhåller olika förutsättningar på byggarbetsplatsen. Som platschef är det fördelaktigt att 

kunna presentera information till ett flertal personal samtidigt anser Arnberg och en tablet 
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eller mobil enhet blir därav att föredra. Att kunna lagra alla handlingar på samma enhet är 

även gynnsamt för en platschef eftersom det skulle spara tid jämfört med att gå igenom 

pappersritningar då en tydlig struktur enkelt kan fås och en ritning bara är ett knapptryck bort.

(Arnberg M., 2017)

För en hantverkare eller arbetsledare vore det dock otympligt med en mobil enhet eftersom 

den upptar händerna. En HMD är mer lämpad eftersom den tillåter användaren att utnyttja 

AR-systemet samtidigt som arbetet utförs. Enligt Yücel hade den information som givits med

en HMD med fördel varit lämpad för att granska arbetet, arbetarna ska redan kunna bygga 

varav det hade varit onödigt med detaljerade bygginstruktioner men det kan vara hjälpsamt 

med information om vad som ska byggas var. (Yücel E., 2017)

För projektering anses det inte vara lönsamt att investera i AR som Berglund påpekar, det 

finns redan tillräckligt bra program som gör samordningen hanterbar. Program som Revit, 

Naviswork, Solibri och Archicad fungerar bra i dagsläget för projekteringen i 3D och inget 

nytt hade tillförts med en applicering av AR. (Berglund C., 2017)
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5 Diskussion

Det finns en tydlig möjlighet för AR-tekniken att vara ett värdefullt verktyg för byggsektorn i

framtiden. Flertal tänkbara användningsområden existerar, alla med potential att effektivisera

specifika delmoment i  byggprocessen.  Generellt  fokuserar tekniken på förbättra  förståelse

kring moment som kan vara komplicerade både från ett byggnadsteknisk perspektiv eller ett

kommunikationsperspektiv.   

Avvägandet som bör utföras är om implementerandet av AR-tekniken kan få tillräckligt hög

inverkan på verksamheten. Finns det redan program eller metoder som utför samma funktion

som AR-tekniken bör bytet till AR ha betydliga fördelar angående ekonomi, effektivitet eller

användarvänlighet (helst alla kategorier). 

Fokuset för detta arbete låg i att utreda AR-teknikens möjligheter till att undvika och åtgärda

byggfel  som uppstår  i  övergången  mellan  projektering  och  produktion,  samt  de  byggfel

inträffar under själva produktionen. 

Syftet med intervjuerna var delvis att få en inblick till orsaken att byggfelen uppkom. Med

den informationen blev det tydligare att avgöra om AR-tekniken kunde motsvara en lämplig

metod  att  spåra  och  därmed  avstyra  samordningsmissar  i  bygghandlingarna  som  kan

förorsaka allvarliga byggfel.

Kommunikation samt informationsflöde är viktiga faktorer för att ett samspel ska fungera.

Fungerar det inte det är risken stor att byggfel uppstår. JM:s nuvarande verksamhet hade få

brister  angående  kommunikation  och  informationsflöde  när  rörde  sig  om  projektering.

Tidigare beprövade lösningar användes för att undvika komplikationer under projekterandet

och samordningen kontrollerades under flertal möten.

De nuvarande BIM-programmen utnyttjar redan 3D-projektering tillräckligt bra för att ge en

god  förståelse  över  projektet.  AR-teknikens  tillförsel  för  projekteringen  är  därför  inte  i

dagsläget  aktuellt.  Det  kan  ändras  i  framtiden då utvecklingen av AR till  stor  del  gäller

kommunikation och informationsflöde. Kanske kan kommunikation mellan beställare/brukare

och projektörer förenklas med denna teknik.

31



För produktionen kan visualisering och navigering  med hjälp av AR förenkla mycket  av

förarbetet.  Framförallt  när  det  gäller  byggarnas  förståelse  av  byggarbetsplatsen  blir  det

värdefullt  att  kunna  visualisera  de  tänkta  resultaten  på  verklighetens  miljö.  Att  se  dolda

föremål som rör och ledningar är gynnsamt för att förenkla arbetet. Den mänskliga faktorn är

den  främsta  orsaken  till  att  byggfel  uppstår  i  produktionen.  Kan  AR-tekniken  eliminera

osäkerheter får personalen större möjlighet att fokusera på sitt arbete. Valet av displayenhet

blir även viktigt om tekniken ska kunna användas effektivt. En HMD är ett betydligt bättre

alternativ för 3D-visualisering i produktionen än en mobil enhet. Det gäller framförallt för

hantverkare  och  arbetsledare.  En  mobil  enhet  ger  mer  distraktioner  och  bärs  upp  vilket

hindrar det manuella arbetet, medan en HMD optimalt kan fungera som ett substitut för en

hjälm.  

En av bristerna med arbetet  är  avsaknaden av intervjumaterial  eller  processtudier om hur

olika  arbetsmoment  utförs  från  just  arbetsledare  och  hantverkare  vilket  hade  hjälpt  att

ytterligare  klargöra  AR-teknikens  möjligheter  under  produktionen.  Processtudier  kan med

fördel utföras i framtiden för att se hur mycket en applicering av AR faktiskt ger.

AR i samband med tidig försäljning av ett bostadsprojekt kan ge kunden en tidig inblick i hur

projektets slutprodukt kommer att se ut. Det ger även möjlighet för arkitekter att tydligare

presentera sina ideer. 

Frågan är dock om AR utför detta bättre än VR, som i större utsträckning redan används i ett

försäljningssyfte. Även om AR inte erbjuder en lika interaktiv vy som VR, så är AR ett mer

lättillgängligt  alternativ  eftersom  det  enkelt  kan  utnyttjas  med  en  telefon  medan,  VR

använder specifik utrustning (VR-glasögon). 

Tekniken bör  vara tillräckligt  lättillgänglig  för  att  övergången till  AR inte  skulle  behöva

tillföra  onödiga  komplikationer.  Rapporten  har  även  klargjort  för  vikten  av  systemets

precision  gällande  spårning.  Positionsbestämandet  behöver  vara  tillräckligt  precist  men

samtidigt  kunna  operera  effektivt  på  en  byggarbetsplats.  En  enhet  som  utnyttjar  en

egenskapsbaserad metod är ett bra alternativ. 
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Med  sensorer  som  skannar  och  känner  igen  omgivningen  krävs  inga  förberedelser  och

metoden  anpassas  ständigt  till  förändringar  som sker.  Tekniken  erbjuder  möjligheten  att

presentera BIM-information direkt relaterad till det visualiserade objektet. 

Många av forskningsexemplen från litteraturstudien har inkluderats just för sin potential att

förbättra metodernas anpassning till byggarbetsplatsen. Med det sagt behöver det inte betyda

att  de  är  optimala  val.   Ett  exempel  är  markörspårning  utförd  med  osynliga  markörer.

Markörerna stör på så vis inte omgivningen de befinner sig i, men tekniken är fortfarande

oflexibel för en arbetsplats  pga att  de behöver underhållas och omplaceras såvida inte en

permanent markör kan skapas. 

 

I dagsläget är den existerande tekniken bra nog att utföra positionering med tillräckligt hög

precision.  Däremot  är  det  svårt  att  anse  AR-tekniken  som en beprövad lösning eftersom

metoderna  inte  blivit  tillräckligt  implementerade  än.  Stora  förändringar  tar  ofta  tid  inom

byggsektorn. Möjligheterna ser ändå goda ut för AR-tekniken då ett flertal företag har börjat

utveckla produkter med direkt anpassning till byggsektorns behov.
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6 Slutsatser och rekommendationer

För  att  AR-tekniken  ska  kunna  appliceras  i  byggsektorn  fullt  ut  behöver  den  utvecklas

ytterligare.  Applikationer såsom Shapetrace har lagt en god grund för hur applikationerna

med  fördel  kan  utformas  men  det  tar  förmodligen  ett  par  år  innan  sådana  applikationer

utvecklats till den grad att de kan användas på ett bra sätt inom produktionen. HMDs behöver

också vidareutvecklas innan de kan tas i bruk, detta på grund av att man med säkerhet måste

veta  att  det  inte  finns  några  hälsorisker,  som exempelvis  ögonproblem från  ett  konstant

användande.  Med detta  menas  att  även om AR har många fördelar  och kan tillämpas på

otaliga punkter i byggprocessen finns det inget färdigt system som är ekonomiskt försvarbart

att investera i än, dock kan det vara en värdefull investering inför en framtida utveckling av

AR applikationer.

I dagsläget  kan AR med fördel appliceras  på flera punkter med system som redan finns,

markörbaserade applikationer kan användas av platschefer för att gå igenom modeller under

möten eller  användas för att  illustrera projektet  under försäljning för att  nämna två. Båda

dessa alternativ är kostnadseffektiva då den enda hårdvaran som behövs är en mobiltelefon.

Ute  på  byggarbetsplatsen  finns  däremot  de  största  fördelarna  med  AR,  arbetsledare  och

hantverkare  kan använda  HMDs för  att  identifiera  byggfel  innan  de  byggs  och  se  vilka

arbetsmoment  som  ska  göras  var  och  när.  Samma  teknik  hade  kunnat  användas  under

förvaltningen då rör och ledningar direkt kan pekas ut vid underhåll eller ombyggnation. 

Den utvecklingen av  AR-tekniken  inom byggsektorn  som rekommenderas  är  att  använda

teknologin  som  ett  verktyg  för  att  med  tiden  automatisera  granskningar  av

samordningsritningar  på  plats  och  i  realtid  och  underlätta  utsättning  av

byggnadskomponenter. Det lär även bidra till en utfasning av pappersritningar, en bra början

är  att  visualisera  modeller  under  exempelvis  arbetsberedningsmöten.  Kan projekt  byggas

pappersfritt och jämföras med modeller i realtid kan förmodligen stora kostnader på grund av

byggfel  undvikas  och  väntetider  minimeras.  Förslag  på  vidare  studier  är  att  uppdatera

rapporten om cirka fem år och undersöka hur långt AR har kommit i utvecklingen. Ett annat

förslag är att undersöka nyttan med AR för andra användningsområden än de i rapporten.
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8 Bilaga

Bilaga 1
Shapetrace

Shapetrace är en AR applikation som ger byggnadsteam möjligheten att visualisera bygget

genom 3D modeller i realtid. Med hjälp av mobila enheter och plattformen Google Tango

använder Shapetrace 3D-skanning och realtidsdetektering för att låta användaren gå runt i

bygget,  applikationen har  många  funktioner  och kan användas  genom hela  produktionen.

Shapetrace är fortfarande i  utvecklingsfasen men en demo finns i dagsläget.  (Shapetrace.,

c2014-2017)

Figur  8.  Demo  av  AR  applikationen  Shapetrace  (Shapetrace.,  c2014-2017)
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