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Abstract

Visualisering av augmented reality i byggbranschen

Visualisation of augment reality in the building
construction sector

Mats Romblad

Augmented reality is a technology that 
combines the perception and interaction of 
virtual objects with the real world. It 
can allow a user to visually see computer 
generated models and information 
interacting with the real world through a 
hand held device such as a tablet 
computer. This opens up a range of 
possibilities, especially in the 
construction sector. A construction site 
is permanently changing and the need for 
precise and updated information is 
crucial. The ability to enhance the real 
world with virtual objects and information 
may make many plans printed on paper 
absolete. 
This report describes how workers in the 
construction sector would benefit from 
using augmented reality on a tablet in 
numerous situations and the technology 
needed to achieve AR on a tablet. A 
conceptual video which shows a possible 
future use of the technique has also been 
made as part of the thesis work. 
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SAMMANFATTNING 

Denna skrift behandlar ämnet Augmented Reality (AR) och hur denna teknik kan 
komma till nytta inom byggbranschen. Tekniken går ut på att förstärka verkligheten 
med virtuella objekt och detta arbete fokuserar på lösningar där en pekskärmsdator, 
även kallad tablet, används som elektronisk devis för att framkalla AR. Tekniken ger 
bland annat upphov till möjligheten att se virtuella objekt i sammanvävda med 
verkligheten ute på byggarbetsplatsen eller att ge information från en BIM-modell i 
realtid. Rapporten beskriver vilken teknik som behövs och vilka arbetsmoment som 
kan komma att utnyttja AR på en tablet i byggbranschen.   

Rapporten behandlar också framställandet av en konceptuell video vars syfte är att 
visa hur AR kan komma att användas på en tablet i framtiden.   
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1. INTRODUKTION 

Detta kapitel förklarar ämnet och arbetets uppbyggnad.  

1.1 Inledning 

Augmented Reality (AR) är en lovande teknik som öppnar upp förutsättningar 
för många tillämpningar. Tekniken kan beskrivas som ett sätt att 
sammankoppla modeller byggda av datorer i 3D med den verklighet vårt öga 
uppfattar. AR är en vidareutveckling av Virtual Reality (VR) där all omgivning 
istället är uppbyggd i en datorvärld.  

Ett av de stora tillämpningsområdena för AR är byggbranschen. Detta 
examensarbete fokuserar specifikt på tillämpningsområden där en 
pekskärmsdator, även kallad tablet, med hjälp av AR kan användas för att 
underlätta och förbättra arbetsmoment på byggarbetsplatser. En stor del av mitt 
arbete består i skapandet av en konceptuell video som visar tänkbara framtida 
scenarion som utnyttjar denna teknik. 

 

1.2 Bakgrundsbeskrivning 

Genom tiderna har ritningar för byggprojekt gestaltats på papper. Det har 
förefallit naturligt att förmedla arkitektens idéer i form av illustrationer och text 
på tvådimensionella dokument. Dessa ritningar har med tiden utvecklats i takt 
med ingenjörskonsten. Den mängd information som måste förmedlas på 
ritningar är mycket stor. Idag delar man upp denna information på ritningar 
med olika detaljeringsgrad, skalor och discipliner såsom arkitekt-, el- och 
markritningar. Denna lösning innebär att ett vanligt byggprojekt kan kräva 
mycket stort antal ritningar på papper som dessutom kan finnas i olika 
versioner. Den ritning en byggarbetare använder sig av ute på 
byggarbetsplatsen kan vara föråldrad vilket leder till fel i produktionen. 

I planeringsskedet idag används ofta 3D-modeller. Men för att iscensätta 
planerna så anpassas dessa modeller till 2D-ritningar som för gemene man i 
högsta grad får ses som svårtydda på grund av den stora mängd information de 
innehåller. 

AR är något som utvecklats ur tekniken Virtual Reality (VR) där åskådaren ser 
all omgivning i 3D. Användaren ser denna skapade värld genom t.ex. så kallade 
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VR-glasögon och här kan användaren interagera med fiktiva objekt utan att se 
någonting av riktiga världen. AR fungerar på det viset att istället för att byta ut 
vår riktiga värld så läggs virtuella modeller till i en så kallad förstärkt 
verklighet. Definitionen av Augmented Reality utgår från tre punkter 
(Johansson, 2009): 

1.  AR ska kombinera verkligheten med virtuella modeller  

2.  AR ska vara interaktivt i realtid  

3.  AR ska registrera omvärlden i 3D 

För att sammanväva den virtuella världen med den riktiga används vanligtvis 
någon typ av skärm eller projektor. Skärmen kan vara elektroniska glasögon 
eller en handhållen devis såsom mobiltelefon eller tablet.  

Ett av de första experimenten för att åstadkomma handhållen AR var projektet 
MARS (Mobile Augmented Reality System) (Izkara et al., 2007) som 
utvecklades mellan 1996 och 1999. Systemet utgjordes av en då kraftfull bärbar 
dator på ryggen samt huvudmonterade glasögon, HMD (Figur 1.1). 

 

 

Figur 1.1: Illustration av projektet MARS (Izkara et al., 2007)Användaren förstärkte 

verkligheten med virtuella objekt genom display i glasögonform. 

I skrivande stund är etableringen av AR även utanför byggbranschen mycket 
sparsam. Tekniken finns nästan exklusivt för de som vill utveckla den vidare 
genom t.ex. AR Toolkit (Johansson, 2009) som är ett projekt som bygger på 
öppen källkod och använder markörbaserad AR (se 2.1.1). För den privata 
användaren finns desto fler färdiga tillämpningar. Framförallt med hjälp av de 
nyare smartphones som har inbyggda positioneringssystem och 
orienteringsgivare. Användaren kan med programmet Layar som finns till de 
stora mobila operativsystemen förstärka verkligheten genom att lägga till och ta 
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bort lager av t.ex. information om näraliggande bensinmackar eller information 
om platser från Wikipedia. 

 

1.2.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka potentialen för AR på tablets inom 
byggbranschen. Med en konceptvideo där hänsyn tas till inblandade parters 
intressen kan utvecklingen av tekniken få ökat intresse och påskyndas. Korrekt 
utnyttjande av tekniken kan i framtiden innebära stora besparingar då många 
ritningar i pappersformat och arbetet kring dem i bästa fall tillhör det förflutna. 
Besparingar kan också uppnås då flertalet möten inte längre behövs.  

1.2.2 Frågeställning 

I anslutning till syftet finns följande tre frågeställningar: 

• Hur kan framtidens teknik för AR på en tablet förenkla dagens sätt att 
använda ritningar?  

• Vilka arbetsmoment i byggbranschen kan ha nytta av AR?  
• Vad krävs tekniskt för att åstadkomma verklighetstrogen AR på en 

tablet? 

1.2.3 Avgränsningar och förutsättningar 

AR kan tillämpas med hjälp av diverse tekniker. Oavsett om mobiltelefon, 
tablet, projektor eller glasögon med display används så bygger tekniken på att 
verkligheten förstärks med hjälp av virtuella objekt. Rapporten Mobile 

Augmented Reality, an Advanced Tool for the Construction Sector (Izkara et al., 2007) 
Väger för- och nackdelar mellan olika deviser att använda för AR. De såg 
fördelar som då fanns hos mobiltelefoner, bärbara datorer, mediaspelare och 
portabla spelkonsoler. Dessa devisers bra egenskaper finns alla samlade i en 
tablet, en devis som knappt existerade 2007. Detta arbete fokuserar på 
användandet av tablets vid arbetsmoment inom byggbranschen. Arbetet med 
videon fokuserar mer på att visa framtidens möjligheter utan att tänka på 
dagens begränsningar.  

1.3 Litteraturstudie 

Tekniken kring AR är under snabb utveckling vilket gör nyare källor mer 
relevanta. De som arbetat inom ämnet mer nyligen har haft större möjlighet att 
studera ämnet utifrån perspektiv med den nyaste tekniken. Detta arbete baseras 
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på engelska och svenska källor som är tryckta år 2000 eller senare. De 
vetenskapliga artiklarna har framförallt hämtats från Uppsala Universitets 
databas samt från Google Scholar.  

Andra källor till information är bland annat Skanska och det finska 
forskningsinstitutet VTT som ligger långt fram i utvecklingen av AR och även 
har samarbete med Skanska.  

 

1.4 Rapportstruktur 

Kapitel 1 består av introduktionen till arbetet och ger bakgrundsinformation om 
ämnet som kan vara till nytta för läsaren. Kapitel 2 förklarar teorin kring AR 
samt den teknik som behövs för att tillämpas på tablets. I kapitel 3 behandlas de 
användningsområden tekniken lämpar sig för. Kapitel 4 behandlar den metod 
som använts för att möjliggöra den konceptvideo som är en viktig del av 
examensarbetet. Kapitel 5 behandlar diskussion kring ämnet. 

1.5 Ordlista, begreppsförklaring 

AR - AR är en förkortning för Augmented Reality – teknik som flätar samman 
verkligheten med virtuella objekt. 

Tablet - En tablet är en pekskärmsdator. 

BIM - BIM är förkortning för Building Information Model. Det är ett 
arbetssystem där inblandade projekterare arbetar på en och samma 3D-modell 
för att undvika konflikter. Kan även utöver bredd, höjd och djup som en 
traditionell 3D-modell inbegripa dimensioner som tid och pengar.  

Steadicam-stativ - Ett steadicam-stativ är ett videostativ som kan bidra till mer 
följsamma rörelser av kameran för att öka känslan av professionalism i videon.  

Server - En server är en kraftfullare dator belägen på annan plats. 

HMD - HMD är förkortning för Head Mounted Display. En display buren som 
glasögon. 

VTT - VTT är finlands tekniska forskningscenter. VTT ligger relativt långt fram 
i utvecklingen av AR på handhållna deviser.  
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2. TEORI 

Detta kapitel hanterar de teoretiska aspekterna kring AR. Figur 2.1 visar 
förenklat hur tekniken för AR på en tablet skulle kunna fungera. Utvalda 
virtuella objekt ur en BIM- (Building Information Model) modell förstärker den 
verkliga bilden kameran uppfattar.  

 

Figur 2.1: Förenklad modell för hur Augmented Reality på tablet kan iscensättas. 

Tableten tar in information från BIM-modell och kameran för att väva samman 

verkligheten med virtuella modeller. För att lyckas krävs känd positionering och 

orientering för tableten. 

 

Figur 2.2 visar exempel på hur en tillämpning av AR på tablet skulle kunna se 
ut då en virtuell möbel förstärker verkligheten. Detta moment kan komma att 
användas då man innan ett möbelköp vill se hur möbeln passar in i sitt egna 
hem. 
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Figur 2.2: Exempel på hur en soffa kan förutses i sin slutliga miljö med hjälp av AR på 

en tablet 

 

Förutom att bistå som visuellt hjälpmedel kan AR även ge, om så önskas, en 
stor mängd övrig information som finns lagrad i BIM-modellen. Användaren 
kan enkelt se information om byggnadsdelar för att säkerställa att till exempel 
rätt byggnadsmaterial används. Eftersom en BIM-modell alltid är uppdaterad 
minskas problem som kan uppkomma då olika versioner av handlingar 
används. Detta är av stor fördel vid till exempel totalentreprenader då 
projektering fortskrider efter att byggnationen redan startat. 

 

2.1 Tekniska lösningar 

Att AR har stor potential i byggbranschen råder det ingen tvekan om. För att 
möjliggöra denna vision i praktiken så måste vissa hinder överstigas. Då en 
BIM-modell ska kunna vävas samman med verkligheten i realtid på en tablet 
krävs tre saker. För det första måste positioneringen vara väldigt exakt. Det 
andra är Orienteringen, alltså hur tableten är vinklad i tre dimensioner, måste 
devisen noggrant känna av. Det tredje och sista är optimering av hård- och 
mjukvara som måste vara tillräcklig för hantering av all sensordata samtidigt 
som tableten ska klara av att rendera objekt ur BIM-modellen i realtid.  

Ett optiskt system som inbegriper både positionering och orientering är 
systemet med så kallade Fiduciary markörer som beskrivs närmare i arbetet 
Augmented Reality som hjälpmedel (Johansson, 2009). Markörerna är små, 
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svartvita och asymmetriska. En devis som ser hur denna markör är vinklad 
samt dess storlek kan med hjälp av en algoritm räkna ut sin position och 
orientering. Detta arbete skulle i fallet med AR inomhus kräva utplacerande av 
väldigt många markörer med exakt kända positioner. Systemet anses av mig för 
resurskrävande vilket gör det inaktuellt för tablets i byggbranschen och därmed 
även för detta arbete.  

Målet är att en tablet ska kunna användas av vem som helst helt utan 
förkunskaper. Förarbete såsom kalibrering, programmering eller utplacering av 
markörer för att få AR att fungera på tableten ska inte behövas. Gränssnittet ska 
för användaren kännas intuitivt och logiskt utan för många inställningar.  

2.1.1 Positionering 

När man vanligtvis talar om en persons position räcker det med position i två 
dimensioner som då kan ge en exakt punkt på en karta. Dessvärre ger detta inte 
tillräcklig data för en tablet på ett byggprojekt. Positioneringen måste ske, inte 
bara i x- och y-led, utan även en tredje dimension, z-led, för att virtuella objekt 
ska kunna läggas ihop med bilden från kamerasensorn på ett bra sätt.  

Positioneringen för devisen, tableten, måste också vara väldigt precis. Ju 
närmre du står det virtuella objektet desto mer precist behöver positioneringen 
vara för att återge en realistisk version av AR. Till exempel inomhus är man 
förhållandevis nära det virtuella objektet vilket innebär att noggrannhet på 
millimeternivå är önskvärt. Närmare bestämt är det positioneringen av 
kameralinsen på devisen som kräver exakt position eftersom det är enligt dess 
synvinkel som virtuella objekt ska läggas på som ett lager. 

Olika system för positionering har skilda för- och nackdelar. Systemen kan vara 
optiska, magnetiska, mekaniska eller sensorbaserade. Det vanligaste systemet 
de flesta förknippar med positionering är Global Positioning System, GPS, med 
fördelar som att fungera globalt och redan finnas i dagens tablets. Dessvärre är 
positioneringens noggrannhet idag på dessa tablets flertalet meter utomhus. 
Inomhus är noggrannheten ännu sämre. Tekniken är dock under utveckling 
(Almqvist, 2009) och noggrannheter på millimeternivå är möjlig genom att 
använda referensobjekt med kända koordinater. Därmed är tekniken lämplig 
för AR i utomhusmiljöer.  

Positionen inomhus kommer fortfarande vara svår att fastställa enkom med 
GPS. Här kommer sannolikt flera tekniker samspela för att exakt positionering 
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ska uppnås. Möjligen kan devisen beräkna sin position efter grov positionering 
mha gps och sedan mer precis genom visuella intryck (Klinker et al., 2001). 
Nackdelar med optisk positionering, alltså då tabletens position räknas ut efter 
visuell spårning av objekt, är svårigheter vid komplexa scener, snabba rörelser 
av devisen samt visuellt blockerande föremål. Vid dessa tillfällen kan ett tredje 
system vara aktuellt att tillgå. Magnetiska och mekaniska sensorer kan uppfatta 
snabba och även små förändringar och eventuellt ingripa då de andra systemen 
ger för otillräckliga positionsdata.  

2.1.2 Orientering 

För att ge devisen den fullständiga information som krävs för att AR ska 
fungera hjälpligt krävs känd orientering på tableten, det vill säga information 
om dess exakta vinkel i tre dimensioner. För att åstadkomma detta kommer 
förmodligen en samverkan mellan två tekniker att behöva utnyttjas. Som med 
positioneringen kan orienteringen bestämmas optiskt genom algoritmer efter 
visuella mål. Genom att känna igen strukturer kan devisen para ihop 
verkligheten med BIM-modellen. Då devisen en gång parat ihop de virtuella 
objekten med verkligheten kan den förhoppningsvis hålla dem på rätt plats 
även vid svåra visuella förhållanden genom givare såsom de mekaniska och 
magnetiska sensorer som kan hittas många av dagens intelligentare 
mobiltelefoner och tablets.  

2.1.3 Optimering 

För att AR på en tablet ska fungera optimalt utan tidsfördröjning, så kallad 
latens, eller eftersläpningar så krävs mycket datorkraft. Den mängd information 
som en BIM-modell innehåller är enorm. Utvecklingen på datorkraft hos tablets 
går således snabbt framåt och kommer inom snar framtid sannolikt inte att vara 
någon begränsande faktor. Viktigare för att undkomma latens som resultat av 
begränsande datorkraft är optimering av mjukvara genom att till exempel 
begränsa antal virtuella modeller och simplifiera dessa till att bara innehålla 
väsentlig information.  

En variant för att lätta på devisens belastning av datorkraft som beskrivs i 
Mobile Augmented Reality, an Advanced Tool for the Construction Sector (Izkara et 
al., 2007) är att låta en server genomföra de komplexa beräkningarna och bara 
låta devisen skicka den data som fås från sensorerna och kameran för att sedan 
få tillbaka en videoström som i teorin kan fungera i realtid. Denna metod tror 
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jag emellertid inte behövs då tillräcklig datorkraft sannolikt inte kommer 
begränsas av en tablet. 

Även de givare som finns i tableten behöver utvecklas. En GPS idag ger 
position ungefär en gång i sekunden. Om GPS ska agera enda givare för 
position krävs mycket kortare intervall. 

En mjukvara som i dagsläget används för att visa byggnadsmodeller i 3D är 
Navisworks som lanserats av företaget Autodesk. Programmet används för att 
till exempel ”vandra” i den virtuella BIM-modellen och då upptäcka eventuella 
brister och konflikter, såsom ventilationsrör som krockar. Dessa är svåra att 
upptäcka vid granskning av en ritning av papper. En möjlighet är att ett 
liknande program i framtida skede anpassas för just tablets för effektiv och 
resurssnål implementering av AR där användaren enkelt kan styra alla 
önskvärda funktioner med fingrarna.  

2.2 Det virtuella objektets gestaltande 

Då ett virtuellt objekt, låt oss säga en betongpelare, ska förstärka verkligheten 
genom vyn från en tablet så kan den göras synlig på mer eller mindre realistiskt 
sätt. Det minst krävande sättet att visa virtuella objekt är genom så kallad 
wireframe (se Figur 2.3). Denna gestaltningsmetod består av enbart 
tredimensionella linjer utan ytor.    

 

Figur 2.3: virtuella objekt visat med tekniken wireframe 

En riktig betongpelare har en yta med struktur och hade samverkat med 
omvärlden genom att kasta och ta emot skuggor. För att den virtuella pelaren 
ska bete sig på samma vis krävs en komplett kännedom om ljuskällor. Dess 
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position, riktning, intensitet och färgtemperatur behöver vara kända 
egenskaper. En korrekt återgivning av ljuset är däremot enbart av estetiskt 
värde och anses därmed inte högt prioriterat i ett inledande skede. 

2.2.1 Skrymmande föremål 

Då du ser ett verkligt objekt med ditt öga kan ett föremål komma emellan och 
skymma objektet. Så är sedermera inte fallet vid AR då det virtuella objektet 
alltid syns och inte kan skymmas av verkliga föremål (se Figur 2.4). Detta 
innebär både för- och nackdelar. Fördel då det ger möjligheten att se AR-objekt 
genom verkliga hinder för att på så vis skapa så kallad röntgensyn. Fenomenet 
kan också vara till nackdel då man önskar se detta skymmande föremål som till 
exempel kan vara din arbetskollega som ska visa eller förklara något. Detta går 
enkelt att lösa genom att tillfälligt stänga av AR-funktionen eller släcka ner 
berörda virtuella modeller.  

 

Figur 2.4: Exempel då väggarmering illustreras med hjälp av AR. Den virtuella 

modellen syns ovanpå den verkliga soffan. 

2.3 Säkerhet 

Användande av AR kan få förödande konsekvenser om till exempel en byggare 
använder digitala glasögon för AR och ser ett golv som förstärker den verkliga 
världen men i verklighet är obefintligt (Klinker et al., 2001). Dock finns 
sannolikt inga större säkerhetsrisker då en tablet används för att åstadkomma 
AR i och med att verkligheten då är uppenbar. 
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3 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 

Kortfattat kan sannolikt många moment där pappersritningar idag används i 
byggbranschen gagna vid utnyttjande av AR. Det kan också bli enklare för en 
byggarbetare att se dagens och veckans sysslor i tableten vilket kan minska 
antal möten på en arbetsplats. Hela BIM-modellen finns att tillgå och hålls 
uppdaterad i tableten. Detta medför att om en arbetare önskar kan denne tända 
och släcka arkitekt-, el-, mark- och VVs-modeller eller välja att se förändringar 
gjorda nyligen. Arbetaren har helt enkelt hela BIM-modellen att tillgå och kan 
utnyttja detta på många sätt. Virtuella objekt kan visas med olika färger för att 
indikera aktuell status jämte tidplan. Figur 3.1 visar exempel på hur ett grafiskt 
gränssnitt skulle kunna se ut på en tablet med mjukvara anpassad för styras 
med fingrarna. 

 

Figur 3.1: Exempel på menystruktur på tablet 

3.1 Projektering 

3.1.1 Arkitekt 

Då den utvändiga designen utformas på ett projekt är det av stor vikt att 
anpassa denna efter omgivningen. Ett möjligt scenario är att man i förväg filmat 
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platsen med tableten som då också loggat, sparat information om, position och 
orientering så att arkitekten kan utnyttja tekniken för AR på sitt kontor och se 
sin design i sin naturliga omgivning. Om mjukvaran anpassas rätt finns 
möjligheten att se designen direkt i videosekvensen allteftersom arkitekten 
projekterar.  

3.1.2 Myndigheter 

Vid stora byggprojekt är ansökan om bygglov en lång process. En del av denna 
process inbegriper visualisering av byggprojektet. Vid detta moment kan AR 
hjälpa genom att visa arkitektens design i sin naturliga miljö. 

3.2 Produktion 

De mest uppenbara och kanske mest användbara användningsområdena ligger 
i produktionen. Då anställda på en byggarbetsplats kan se virtuella objekt ur 
BIM-modellen ihop med verkligheten innebär det möjligheter till stora 
besparingar. Eftersom de virtuella objekten är anpassningsbara kan de med 
hjälp av olika färger och blinkningar indikera till exempel aktuell status, 
materielbrist eller vilken typ av arbetare och maskin som krävs för 
färdigställande av objektet.  

3.2.1 Beställare 

Då beställaren önskar kan denne enkelt med hjälp av AR se om byggprocessen 
fortskrider enligt planen och BIM-modellen. Istället för att stämma av med 
ritningar i pappersformat och jämföra dessa med en byggnad under 
konstruktion kommer användandet av AR förmodligen underlätta betydligt.  

3.2.2 Anläggning och andra tillämpningar utomhus 

Sannolikt kommer de första moment som kan utnyttja fullt fungerande AR på 
tablets ske utomhus med bra tillgång till kontakt med GPS-satelliter. 
Arbetsmoment inom anläggning kan nyttja tekniken där man i dagsläget 
använder ritningar på papper. Ritningarna för mark kan ersättas av en tablet 
som med AR visar tredimensionella modeller av marken som ska schaktas eller 
fyllas. Till exempel kan grävmaskinisten se schaktområden och dess prioritet 
utan att gå via arbetsledare. Betonggjutaren ska kunna få all information han 
behöver för att utföra sitt jobb via sin tablet. 

3.2.3 Bostadshus och tillämpningar inomhus 

När tekniken utvecklats till att fungera tillfredsställande med stor noggrannhet 
inomhus öppnas en rad möjligheter. Oavsett om en byggarbetare jobbar med 
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betong, trä, stål, ventilation, avlopp eller el kan byggnadskomponenterna enkelt 
visualiseras med AR i tableten som då ger all nödvändig information respektive 
byggarbetare behöver för att uträtta sitt arbete. Till exempel kan en 
ventilationsinstallatör aktivera lagret för ventilation i tableten och vinkla denna 
mot taket för att se hur ventilationen ska dras på aktuell våning och med vilka 
rör. Arbetaren ser var materielen finns att hämta direkt i tableten. 

3.3 Tänkbara scenarion 

För att illustrera en helhetslösning för framtida tillämpning av AR på tablets i 
byggbranschen föreställs följande scenarion: 

 Byggnadsarbetare A anländer till arbetet på morgonen. Här plockar 
han upp en av många tablets som laddats under natten. Tableten känner av 
användaren A möjligtvis genom NFC (Near Field Communication) chip eller 
annan framtida identifieringsmetod samt loggar tid då A kom till arbetsplatsen. 
På tabletens display visas med AR de moment som A ska färdigställa den 
aktuella dagen. Han kan aktivera olika lager som ger information om var han 
hittar materiel eller se vilka delar som han ska arbeta med närmsta veckan och 
deras prioritet för att byggprocessen ska flyta på. Arbetsledaren bekräftar 
färdigställt moment som leder till en uppdaterad version av aktuell status på 
bygget jämfört med tidplan eller BIM-modell. 

 Besiktningsman B ser via AR de delar att inspektera för dagen. Vid 
inspektion av ett objekt visas information om vem som utförde arbetet och när 
samt vilka fel som anses vanliga på likartade objekt (se Figur 3.2). Tableten 
märker med automatik om något är fel visuellt. Fel loggas och statistik skapas 
automatiskt för att förbättra kommande projekt. Ansvarig personal upplyses 
om sina fel för att undvika upprepning. 
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Figur 3.2: Exempel på hur AR på tablet kan underlätta vid besiktning av en dörr. 

Information om dörren, vanliga fel och vem som installerat den syns enkelt på tableten. 

 

Om tillräcklig datorkraft begränsar en tablet är besiktning ett mindre krävande 
arbete vad beträffar datorkraft då det kan räcka med tvådimensionell data ur 
BIM-modellen som ger information om byggnadsdelar. 

 

3.4 Begränsningar i användningsområden 

Ritningar som sannolikt inte kan ersättas av AR är de som täcker upp stora 
områden. Till exempel översiktsplan över en kommun skulle inte hjälpas 
mycket av tekniken. Detta på grund av att tekniken bygger på att förstärka det 
du kan se med blotta ögat. När ritningen täcker långt mer än du kan se så 
försvinner en stor del av syftet.  

Andra övergripande ritningar på en byggarbetsplats kan också vara mindre 
lämpliga att visa på en tablet vars storlek är begränsande. Om dessa istället gör 
sig bäst på papper eller i någon digital form på en större display hanteras inte i 
detta arbete.   
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AR på en tablet kommer troligen inte att användas för att förändra någonting i 
BIM-modellen annat än status på olika moment. Projekteringen av själva BIM-
modellen underlättas sannolikt inte av implementering av AR. 
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4 METOD 

Detta kapitel beskriver de arbetsmoment som ingått och hur de genomförts. 

4.1 Konceptvideo 

För att förmedla visionen om potentialen kring AR med hjälp av tablet i 
byggbranschen i framtiden så har en kort konceptvideo skapats som stor del av 
detta arbete. Skapandet av videon har bestått av tre delar. Första delen innebär 
skapande av manus samt andra förberedelser såsom beslut om platser och 
människor som ska delta. Den andra delen är filmandet och den tredje delen är 
videoredigeringen.  

4.1.1 Manus och förberedelser 

Dialog har förts med Skanska och det finska forskningsinstitutet VTT som båda 
samarbetar inom området AR om vad videon ska visa för åskådaren.  

För att få en överblick över vad som behöver filmas underlättar ett manus. Ett 
manus gör det även lättare att beskriva för inblandade parter i videon hur de 
kan hjälpa till. För detta arbetes konceptvideo har en enkel form av manus 
skrivits som beskriver tänkbara scener och anger dess geografiska plats, 
moment som ska filmas, antal statister samt kommentarer om scenen.  

Efter kontakt med Erik Helgegren på Skanska har byggprojektet Uppsala Entré 
i Uppsala valts ut som lämpligt projekt att filma på. Projektet består dels av en 
byggnad med kontorslokaler samt en byggnad för hotell. De två byggnaderna 
befinner sig i olika, men båda lämpliga, skeden i byggprocessen vilket medför 
att samtliga scener som önskas fås med i videon kan filmas på byggprojektet. 
Arbetet tilldelades två byggnadsarbetsledare att agera statister i videon. 
Resurser i form av materiel som krävts för att möjliggöra videon i dess slutliga 
format har vart videokamera, videostativ, steadicam-stativ, tablet och dator 
med installerad mjukvara som klarar videoredigeringen.  

4.1.2 Filmning 

Videomaterialet filmades under två tillfällen vid byggprojektet Uppsala Entré i 
Uppsala. Vid första tillfället filmades de scener som inte krävde statister, det 
vill säga videosekvenser som kan användas till utfyllnad för att skapa önskad 
atmosfär i konceptvideon. Vid detta tillfälle filmades även testscener med 
tableten för att kunna öva på arbetsgången som skulle komma att användas 
senare i redigeringen (se avsnitt 4.1.3).  
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Vid det andra tillfället tilldelades projektet två arbetsledare från Skanska för att 
agera statister i videon. Mitt arbete och filmande skulle inte påverka deras 
huvudsakliga arbetsuppgifter vilket gjorde att de hjälpte mig när de hade tid 
över. Min förhoppning från början var att ha olika statister till varje scen för att 
agera arbetare med diverse arbetsuppgifter. Istället fick de två arbetsledare jag 
blivit tilldelad agera just arbetsledare som inspekterar olika arbetsmoment på 
byggarbetsplatsen.  

För att ge åskådaren en behaglig känsla så filmas varje scen från flera vinklar. 
Steadicam-stativet kräver ett par timmar att ställas in första gången en ny 
kamera används, men efter justering ger detta stativ följsamma videosekvenser 
vid scener då huvudkameran är i rörelse.  

4.1.3 Videoredigering 

Videoredigeringen kräver i detta arbete en synnerligen komplex metodik för att 
iscensätta användandet av AR på ett verklighetstroget vis. För en scen som 
visar en byggare använda en tablet till AR krävs en arbetsgång av följande steg: 

• Då skådespelare A filmas använda tableten så filmar samtidigt just 
denna tablet med dess inbyggda kamera. 

• Ur videomaterialet från tableten används en teknik som innebär att 
kamerans position genom sekvensen noggrant räknas ut visuellt med 
hjälp av algoritmer i ett videoredigeringsprogram (se Figur 4.1 och Figur 

4.2).  
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Figur 4.1: Visuella punkter spåras genom videosekvensen 

 

 

 

Figur 4.2: Utefter hur punkterna rört sig i sekvensen jämte kameran räknas 

kamerarörelsen (rött streck) ut genom sekvensen 

• Sekvensens kamerarörelse i tre dimensioner exporteras till ett 3D-
program. 
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• Utvalda modeller från BIM-ritning exporteras till samma 3D-program.  
• I 3D-programmet kan nu en sekvens renderas av 3D-modellerna från rätt 

synvinkel i rätt tidpunkt med genomskinlig bakgrund. Denna process är 
mycket tidskrävande då de virtuella objektens storlek, position och 
orientering måste passas in ytterst noggrant till kamerarörelsen (se Figur 

4.3).  

 

Figur 4.3: De virtuella objekten anpassas efter den exporterade virtuella kameran 

• Den renderade sekvensen kan nu sammanfogas med tabletens 
originalsekvens i videoredigeringsprogram. 
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• Slutligen kan den nu skapade sekvensen ersätta vad som syns på 
tableten i videon genom digitala effekter. För att underlätta detta 
moment har jag fäst en markering i varje hörn på tableten (se Figur 4.4).  

 

Figur 4.4: Markörer i tabletens hörn 

• Markeringarna underlättar då mjukvara kan spåra dessa för att 
anpassa storlek, position och orientering på den videosekvens som 
digitalt ska fästas på tableten (Figur 4.5 och Figur 4.6).  

 

Figur 4.5: Rörelserna av markörerna spåras för att kunna fästa önskad videosekvens 
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Figur 4.6: Den virtuella modellen har här satts ihop med videosekvensen filmad med 

tableten för att slutligen fästas digitalt på tableten i huvudvideon. 

• Hänsyn ska också tas till att försöka åstadkomma naturliga reflektioner 
på tableten. Detta har åstadkommits genom att dra ner på opaciteten, 
genomskinligheten, på klippet som fästs mellan markeringarna. 
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• Samtliga scener sätts till sist ihop till en visuellt tilltalande video 
tillsammans med bakgrundsmusik för att höja stämningen (Figur 4.7).  

 

 

 

 

Figur 4.7: Slutlig videoredigering för att sätta ihop alla klipp till en konceptvideo 
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5 DISKUSSION 

Detta kapitel tar upp diskussion om ämnet och de delar arbetet behandlat.  

5.1 Augmented Reality i byggbranschen 

Den samlade uppfattningen om AR i byggbranschen utifrån källor tycks vara 
mycket positiv. Att kunna förstärka verkligheten med information och virtuella 
modeller ur BIM-modeller innebär en stor potential. Delade meningar råder 
dock kring vilka tekniska lösningar som ska tillämpas. Tidigare rapporter 
såsom A4D: Augmented Reality 4D System for Architecture and Building 

Construction (2003) och Mobile Augmented Reality, an Advanced Tool for the 

Construction Sector (2007) förespråkar tekniker där en form av glasögon med 
digital display används tillsammans med en bärbar dator på ryggen för att 
frambringa AR. Detta ser jag som en onödigt komplicerad och opraktisk metod 
för att användas som ett redskap inom byggbranschen. Däremot finns enligt 
min mening ändå potentiella användningsområden för en framtida version av 
denna teknik då utvecklingen kommit så pass långt att datorkraften kan 
rymmas i de digitala glasögonen. Som beskrivet i kapitel 2.3 så behövs i sådana 
fall även aspekter kring säkerhet tas i beaktning.  

5.2 Framtidens tablet 

Min uppfattning är att den överlägset mest lämpade devisen för AR inom 
framtidens byggranch är en tablet. Den har fördelar som att vara mobil, har bra 
batteritid, tydlig display, kan innehålla nödvändiga sensorer och vara utrustad 
med tillräcklig datorkraft. Självfallet kan nya tekniker och lösningar dyka upp 
som får en tablet att bli överflödig, men till dess är tableten att föredra.  

Vad som i slutändan får tekniken att bära eller brista tror jag är enkelheten. Om 
hård- och mjukvara inte anpassas så att vem som helst kan utnyttja tableten så 
kommer tekniken förmodligen aldrig användas i någon större utsträckning i 
byggbranschen. Förändringar i byggsektorn har, från vad jag hört, en tendens 
att ta lång tid. För att få in användandet av AR på en tablet som en naturlig del 
av arbetet krävs att den verkligen underlättar arbetet för inblandade. Om den 
ses som ett jobbigt moment är det ett misslyckande. Det ska vara enkelt och 
logiskt och rentav roligt att använda den. Framförallt mjukvaran och 
utvecklingen av ett grafiskt gränssnitt är av mycket stor vikt för teknikens 
fortsatta utveckling.  
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5.2.1 Tekniska specifikationer 

Kapitel 2.1 tar upp olika metoder som framförallt en tablet kan nyttja för att 
framkalla praktiskt funktionell AR. Sammanfattat är min uppfattning att 
följande tekniker hos en tablet är att rekommendera: 

• Positionering genom samverkan mellan GPS, optisk positionering samt 
mekaniska och magnetiska sensorer 

• Orientering genom samverkan mellan visuell orientering samt 
mekaniska och magnetiska sensorer. 

• Mjukvara anpassad för just AR på tablets. 

Det är också viktigt att tableten är stöt-, damm- och vädertålig då den trots allt 
kommer användas i en tuff miljö. 

 

5.3 Konceptvideo 

Man brukar säga att en bild säger mer än tusen ord. Jag tycker detsamma gäller 
denna konceptvideo. Det är svårt att förklara tekniken kring AR så att alla 
förstår, men med hjälp av videon så förstår nog de flesta väldigt snabbt vad det 
handlar om och även att det finns stor potential för framtida utnyttjande av 
tekniken. 

5.4 Slutsats 

Trots de hinder som föreligger och begränsar användningen av AR idag så är 
tekniken definitivt genomförbar och användbar inom snar framtid. Allt mer i 
vår värld digitaliseras. Byggnation är en aktivitet av tredimensionell natur och 
bör i allra högsta grad betraktas som sådan så långt möjligt. Att gå från 3D i 
projektering till 2D på ritningar för att sedan bygga i tre dimensioner är att, för 
mig, gå en omväg i byggnadsprocessen. Om man kan klara av att hålla sig i tre 
dimensioner hela vägen tror jag besparingar kan fås både vad gäller tid och 
pengar. AR på en tablet är en lösning.
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7 BILAGOR 

Följande är en länk till den konceptvideo som rapporten flertalet gånger 
hänvisar till: 

http://www.youtube.com/watch?v=5l1HKBO1IaM 
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