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Sammanfattning 

Världens befolkning kommer att öka. Fram till år 2100 kommer det vara över 11 

miljarder invånare i världen. Med en befolkningsökning i denna storlek kommer krav 

på byggandet av nya bostäder, vägar och arbetsplatser att öka. 

Sverige har en gång i tiden varit ett industriland med många olika industrier där det 

har arbetat många människor. Tekniken i industrierna har gått framåt vilket har lett 

till ett behov av nya moderna lokaler. Detta har medfört att städer och samhällen har 

övergivna industriområden som lämnats med tomma lokaler. Lokalerna kan komma 

att byggas om till olika ändamål som bostäder eller nya arbetsplatser, om de ligger 

vid attraktiva platser. 

Visualisering i byggbranschen har alltid varit aktuellt, för att visa vad som skall 

byggas och hur det kommer att se ut på platsen när det är klart. Oftast har 

visualiseringar skett med fysiska modeller och bilder. I takt med att tekniken går 

framåt kommer nya metoder och en av dessa är VR, Virtual Reality. 

Virtual Reality kommer underlätta i byggprocessens olika skeden, t ex kommer nya 

byggnader eller byggnader som byggs om att kunna besökas innan de har 

producerats. Detta skapar nya förutsättningar och möjligheter för köpare eller 

hyresgäster att kunna påverka sina nya lokaler. 

I samarbete med företaget Skymap ska en VR-modell tas fram av sågverket i 

Sandsjöfors som har tagits över av ATA Timber. ATA Timbers ska göra en om- och 

tillbyggnad av en befintlig byggnad för att kunna anlägga en ny såglinje.  

Syftet examensarbetet är att beskriva vad VR är och hur det kan användas i ett 

förvaltingsskede, huvudsakligen i en renoveringsprocess. Målet med examensarbetet 

är att ta fram en visualiseringsmodell av ATA Timbers sågverk i Sandsjöfors i ett 

om- och tillbyggnadsskede.   

För att uppnå ett acceptabelt resultat kommer undersökningen att vara begränsad till 

VR i ett ombyggnadsskede för att visa ATA Timber i samarbete med Skymap hur 

den nya såglinjen och ombyggnationen av byggnaden kommer att se ut i VR när det 

är klart. 

Resultatet av examensarbetet blev som förväntat och en 3D-modell finns att visa för 

hur en om- och tillbyggnad kan komma att se ut i framtiden vid ATA Timbers 

sågverk i Sandsjöfors. 
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Summary 

The world's population will increase. Until 2100 there will be over 11 billion 

inhabitants in the world. With a population increase in this size, requirements for the 

construction of new housing, roads and workplaces will increase.  

Sweden has once been an industrialized country with many different industries where 

it once worked many people. Technology in the industry has moved forward, wich 

has led to needs for new modern premises. This has resulted in cities and 

communities has abandoned industrial areas left with empty premises. The premises 

can be rebuilt for different purposes, such as housing or new workplaces, if they are 

located in attractive areas. 

Visualization in the construction industry has always been relevant, to show what is 

going to be built and how it will look on place when it's ready. Most often 

visualization have taken place with physical models and images. As technology 

advances, new methods being more attractive and one of these is Virtual Reality.  

Virtual Reality will facilitate the various stages of the construction process, for 

exampel new buildings or buildings rebuilt can be visited before they have been 

erected. This creaste new opportunities for buyers or tenants to be able to influence 

their new premises. 

In cooperation with the company Skymap, a VR-model will be developed showing 

sawmill in Sandsjöfors, which has been aquired by ATA Timber. ATA Timber will 

rebuild an existing building to house a new saw line. 

The purpose of the thesis is to describe what VR is and how it can be used in a 

management phase, mainly in a renovation process. The aim of the thesis is to 

develop a visualization model of ATA Timbers sawmill in Sandsjöfors in an 

extension phase. 

To acchieve an acceptable result, the survey will be limited to VR in a conversion 

phase to show ATA Timber in collaboration with Skymap how the new sawline and 

rebuilding of the building will look in VR when it is finished.  

The result of the master thesis was as expected and a 3D model is available to show 

how a renovation and extension can be seen in the future at ATA Timbers sawmill in 

Sandsjöfors.  
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Abstract 

Detta examensarbete är utfört för att generellt beskriva VR och ge underlag för 

Skymaps tillämpning om att i ett ombyggnadsskede visa ATA Timbers sågverk i VR. 

Modellen skall vara tilltalande för kunden i VR. Under modelleringen har hänsyn 

tagits till Skymaps önskemål om vilka programvaror som skall användas. 

Utformningen av sågverket är redan fastställt och därför kommer underlag endast 

användas för att ritas av. Resultatet uppnås genom att granska, utreda och tillämpa 

tekniken. 

Resultatet av examensarbetet blev som förväntat, en 3D-modell av sågverket i 

Sandsjöfors finns nu att använda sig av vid ATA Timbers om- och 

tillbyggnadsprocess. 

Nyckelord: Virtual Reality (VR), Ombyggnadsskede, Byggprocessen, 

Laserscanning.  
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Förord 

Denna rapport är ett resultat av vårt examensarbete på grundnivå på programmet 

byggnadsutformning vid Linnéuniversitetet i Växjö. De som har arbetat med 

examensarbetet är Andreas Friberg och Rasmus Johansson. Examensarbetet är 

skrivet under vårterminen 2017 och ger 15 högskolepoäng. 

Vi skulle vilja tacka vår handledare Bengt Magnusson vid Linnéuniversitetet i Växjö, 

han har gett oss råd och tips funnits som stöd under arbetets gång, visat stort intresse 

och engagemang. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare på Skymap Jon 

Bengtsson och Jakob Bengtsson på Lindås gräv som gav oss idéen till 

examensarbetet och hela tiden funnits till hands med modeller och material för att 

examensarbetet ska komma framåt. 
 

Andreas Friberg & Rasmus Johansson 

Växjö, 23 Maj 2016 
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 Introduktion 1

Befolkningsmängden i världen kommer att öka. Fram till år 2100 kommer 

det vara över 11 miljarder invånare i världen (FN, 2017). Enligt beräkningar 

som Statistiska centralbyrån (SCB, 2017) har gjort påbörjades nybyggnation 

av ca 63 000 lägenheter i Sverige under 2016 vilket är en ökning från 

föregående år med ca 35 procent. Det är inte bara bostäder som behövs, även 

lokaler för andra verksamheter som kontor och industrier behövs också 

byggas.  

Den ovan tecknade bakgrunden visar att det finns stora behov och enligt 

regeringens budgetproposition för 2017 kommer 55 miljoner att satsas för 

snabbare, enklare och mer kostnadseffektivt byggande i Sverige. Det betyder 

snabbare handläggningstider hos länsstyrelsen, bättre kunskap om hur plan- 

och bygglagen skall tillämpas och att identifiera lagar och regler som gör det 

svårare och dyrare att bygga (Regeringen, 2016).  

Med ett ökat behov och satsningar som görs på byggandet av lokaler som 

infrastruktur, som exempelvis förbifart Stockholm och Ostlänken ställer det 

höga krav på att byggbranschen och byggprocessen blir effektivare. Ett sätt 

att göra det effektivare är att använda modern digital teknik, Building 

Information Model (BIM) genom hela byggprocessen från projektering till 

förvaltning. Den digitala informationen kan sedan nyttjas för såväl drift och 

underhåll som utgångspunkt för ombyggnad (Trafikverket, 2017). 

Vanlig 2D-modellering, vilket ofta redovisas i form av pappersritningar. 

Pappersritningar används fortfarande i stor utsträckning inom 

byggbranschen. Nya tekniker börjar ta större plats som olika typer av 

objektorienterande 3D-modeller. I takt med att tekniken förbättras har 

Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) och Mixed Reality (MR) fått 

större uppmärksamhet och i Sverige är det VR som används mest inom 

byggbranschen (Nohrstedt, 2017). 

Byggprocessen är uppdelad i olika skeden, förstudie där de första 

riktlinjerna tas fram och ända fram till förvaltningen. Förvaltning är det 

viktigaste och längsta skedet av byggnadens livscykel. Det är därför viktigt 

att vårda och ta hand om byggnaderna som finns. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

I många av Sveriges städer och samhällen finns det gamla och övergivna 

industriområden och lokaler. Företagen har lämnat lokalerna av olika 

anledningar. De gamla byggnaderna glöms oftast bort, förfaller och rivs för 

att göra plats åt nya bostäder eller industrilokaler, om de ligger på en 

attraktiv plats.  
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När industrilandskap rivs förändras inte bara ortens siluett. Sverige kan bli  

av med minnesmärken som berättar att Sverige en gång var ett blomstrande 

industriland. Det är viktigt att ta tillvara på stadens kulturhistoriska värden 

som industribyggnaderna ger (Widman, 2011). 

Byggbranschen är en av de stora branscherna idag där VR har tagit allt 

större plats och bidrar till en snabbare utveckling. Med datorns utveckling 

har tekniken lyckats bistå med en helt ny dimension i olika 

presentationstekniker och det har gett en bättre kvalité och effektivisering 

(Bassanino et al, 2009).  

Modeller av olika slag har haft och kommer alltid att ha en stor betydelse i 

byggbranschen som informationsbärare. Eftersom att aspekter som ekonomi, 

miljö och effektivisering har blivit viktigt i dagens samhälle är det viktigt att 

modeller som berörda parter har tillgång till är informationsrika, för att 

kunna ta rätt beslut som gynnar ekonomi och effektivitet (Hindersson, 

2012). 

Med hjälp av nya programvaror som t ex. Revit har en ny värld öppnat sig. 

VR är en ny teknik som visar en visuell verklighet som ger mottagaren en 

förutspådd bild av hur framtiden på en viss plats kommer att se ut (Kunz et 

al, 2016).  

VR kan användas i byggprocessens olika skeden som t ex. 

produktionsskedet vid en nyproduktion eller i ett förvaltningsskede vid en 

ombyggnation. Med hjälp av en laserscanning kan den befintliga byggnaden 

dokumenteras och användas i en beslutsprocess vad gäller ombyggnaden. 

Den data som är inscannad kan sedan bearbetas för att i ett senare skede 

användas i VR (Tikab, 2017). 

1.2 Mål och Syfte 

Syftet är att beskriva vad VR är. Men även hur tekniken kan användas i ett 

förvaltingsskede, huvudsakligen i en renoveringsprocess. Med hjälp av en 

VR-modell kan eventuella fel och brister med tänkta placeringar av 

komponenter innan byggprocessen gått för långt upptäckas och kan då bli 

ekonomiskts fördelaktigt. 

Målet är att ta fram en visualiseringsmodell innehållande placerings- och 

tillgänglighetsmöjligheter i ett sågverk inför ett om- och tillbyggnadsskede.  
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1.3 Avgränsningar 

Undersökningen kommer att vara begränsad till VR i byggbranschen. VR 

tillämpningen kommer endast beröra ATA Timbers sågverk i Sandsjöfors i 

ett ombyggnadsskede. Som tekniska hjälpmedel kommer skolans datorer att 

användas tillsammans med Skymaps utrustning och programvaror. Skymap 

är ett företag som jobbar med 3D-visualisering, totalstationsmätning, 

scanning, volymberäkning och informationsdelning. Skymaps kontor ligger i 

Växjö.  
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 Teoretiska utgångspunkter 2

2.1 Olika tekniker-VR, AR och MR 

Virtual Reality (VR) - Med hjälp av VR-glasögon presenteras en 

datorgenerad värld framför sig, se Figur 1. Det kan t.ex. vara en husmodell 

som är uppbyggd med hjälp av visualiseringsprogram som SketchUp även 

bakgrunden i detta fall är datorgenerad (Hägerström, 2016). 

 

Figur 1: Byggnaden Icon i Växjö visas i VR innan den är byggd (3D Vision, 2016, medgivande). 

Augmented Reality (AR) - Tekniken gör att datorgenerade bilder och ett 

foto av den verkliga världen samverkar, se Figur 2. Vid användande av AR 

används ett foto av den verkliga världen som bakgrund medan 

datorgenererad bilder appliceras på denna (Jeong Kim, 2012). 

 

Figur 2: Ny stadsdel i Ronneby, visas hur den kan komma se ut med hjälp av AR  

(Foto: Ronnebyhus, medgivande). 
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Mixed Reality (MR) - MR är en kombination av VR och AR. Det är en 

samgående teknik av den verkliga och konstgjorda världen där miljöer och 

visualiseringar produceras. MR är den nyaste tekniken av de tre olika 

(Hägerström, 2016). 

Building information modelling (BIM) - BIM skapades för att förmedla och 

informera en 3D-modellering i olika projekt. Med BIM-lösningar är det 

möjligt att projektera, visualisera, simulera, och samarbeta, detta medför 

samarbetsförbättringar och större tydligheter för de inblandade aktörerna 

(Autodesk, 2017). 

2.2 Byggprocessen 

Beskrivningen av byggprocessen nedan baseras på Nordstrand (2008). 

Byggprocessen är uppdelad i olika delar, se Figur 3. Första delen av 

byggprocessen är förstudie och där tas de första riktlinjerna fram för 

byggnaden. Vad den skall användas till och vilka olika behov 

verksamheterna som ska använda byggnaden har. 

 

Figur 3: Byggprocessens olika skeden (Figur: Författarna). 

I utrednings- och programskedet arbetas olika program fram och olika 

utredningar görs, en djupgående analys görs på förstudien. Miljöprogram, 

för att anläggningen skall göras mer miljövänlig. Lokalprogram, för att veta 

vilka ytor verksamheten behöver. Tekniskt program tar upp klimat- och 

brandsäkerhetskrav. Lokaliseringsutredning behandlar vart byggnaden skall 

ligga. En tomtutredning görs för att ta reda på vilken grundläggning som 

behövs. Det är fördel att representanter för brukarna eller hyresgästerna 

deltar vid varje program. Resultatet av alla utredningar och program 

sammanställs till ett byggnadsprogram. Vid detta skede finns det god 

kunskap om hur byggnaden kommer att se ut och vilka material som 

kommer användas och en kalkyl för projektet upprättas. 

Programskedet följs av projekteringsskedet vilket vanligtvis delas upp i tre 

delar, gestaltning, systemutformning och detaljutformning. 

Gestaltningen är det område som arkitekten har huvudansvaret för. Ett nära 

samarbete med de övriga projektörerna i projektet är viktigt, alla ytor och 

konstruktionslösningar skall fungera. 
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Systemutformning handlar om att utforma och fastställa byggnadens 

konstruktionssystem. Även olika installationssystemen för att  

byggnadsprogrammet skall uppfyllas. Innan byggnadskonstruktionen 

fastställs måste utformningen av olika installationssystemen och deras 

utrymmesbehov, centrala apparatrum och schakt beaktas. 

Detaljutformningen är sista delen i projekteringen. Den behandlar t.ex. 

vilken kulör det ska vara på väggar och tak, toalettmodell, golvsockel, färg 

och höjd som skall användas. Detaljutformningen skall resultera i 

bygghandlingar i form av digitala modeller, ritningar, beskrivningar och 

förteckningar. Det är den mest tidskrävande delen i projekteringen. 

Upphandlingen av tjänster pågår under hela byggprocessen. Beställaren 

upphandlar tjänster av konsulter, entreprenören upphandlar tjänster i form av 

underentreprenörer och i förvaltningsskedet görs upphandlingar om 

ombyggnader och underhållsarbeten. 

När statliga och kommunala myndigheter ska upphandla entreprenader 

måste de följa LOU, lagen om offentlig upphandling. Alla entreprenörer ska 

ha rätt att få lämna ett anbud och att det inte får finnas 

kunkurrensbegränsade krav. 

Beställare som vill ha ett byggprojekt uppfört begär in anbud från 

byggentreprenör på delar eller hela entreprenaden. Anbudet grundar på ett 

förfrågningsunderlag. Efter att anbudsgivarna har lämnat ett pris på 

entreprenaden kan beställaren anta det anbud som bäst motsvarar de 

utvärderingskriterierna, vilket inte nödvändigtvis behöver betyda att lägsta 

pris får uppdraget. 

Produktionsskedet är det som syns tydligast för samhällsinvånarna. 

Anläggningen eller huset börjar ta form och entreprenörerna bygger efter 

bygghandlingarna som tagits fram i projekteringsskedet.  

Förvaltningsskedet är det sista, även det längsta skedet i byggprocessen. Det 

som byggnaden eller anläggningen är avsett för kan nu ta sin början. 

Beställaren är inte alltid brukare/eller hyresgäst av byggprojektet, oftast 

betalar brukaren/hyresgästen en avgift till beställaren för att få nyttja delar 

av byggnadsverket. 

2.2.1 Förstudie, Utredning och Program  

Det är bra att introducera BIM-modeller och VR tidigt i byggprojektet för att 

kunna visa berörda parter hur det kan komma att se ut. Det för att förhindra 

att kommande byggnader kan komma att skymma sikten eller ge 

skuggningar. Det kommer fram tidigt i projektets gång och är enklare att 

åtgärda (Skanska, 2017). 
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Det är viktigt att byggnaden kan användas för det den är tänkt för. Detta kan 

optimeras med hjälp av VR tekniken i t ex. ett sjukhusprojekt kan 

sjuksköterskorna gå in och inspektera i operationssalar om avstånd och ytor 

kommer att fungera i verkligheten (Nohrstedt, 2015). 

2.2.2 Projektering 

Projektering handlar om att ta fram allt i detalj, vad som skall finnas i och 

utanpå byggnaden. Detta kommer göra det enklare med hjälp av VR. När 

arkitekten skall utforma fasta solavskärmningar på huset kan en helhet ses i 

detta skede som kan vara svår att få på en 2D-ritning. Granskning och 

samordning är ett viktigt stadie i en projektering och att nyttja VR till detta 

är en fördel (Tikab, 2016). 

2.2.3 Upphandling 

För att lämna ett så bra pris som möjligt, på komplexa byggnader kan det 

vara svårt att få en bra uppfattning om hur det ser ut på vanliga 2D-ritningar. 

Vid en upphandling kan anbudsläggaren gå in i modellen och "se sig 

omkring" och se vad det finns för kritiska moment. Det ger förutsättningar 

för att priset för entreprenaden blir så bra som möjligt (Wikberg, 2015). 

2.2.4 Produktion 

Vid produktionsskedet kan arbetarna gå in i VR och inspektera innan ett nytt 

moment påbörjas eller ute på arbetsplatsen med hjälp av AR. Detta kommer 

ge dem som ska utföra momentet en större förståelse för hur det kommer se 

ut när momentet är klart och en "aha" upplevelse som kan vara svår att få 

när en 2D-ritning granskas (Nohrstedt, 2017). 

2.2.5 Förvaltning 

Vid förvaltningsskedet kan VR användas för att t.ex. visa hur byggnaden 

kommer att se ut efter en ombyggnation. VR kan även användas för att visa 

lokalerna för en kommande brukare. Lokaler kan komma att hyras ut eller 

att säljas (Tikab, 2016). 

BIM gör det enklare att uppnå projektmålet. Tekniken innebär också att det 

tydligt ställs krav på projektörerna att tidigt under processen samarbeta 

(Eriksson, 2016). 
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En del av samarbetsförbättringen ligger i att aktörerna som är engagerade i 

samma projekt har varsin 3D-modell som de kan arbeta i. Modellerna som 

varje part skapar sammanfogas med de andra aktörernas till en stor 

samordningsmodell. När den stora modellen kontrolleras kan kollisioner 

upptäckas och åtgärdas redan i projekteringsskedet. Kollisioner som uppstår 

gås igenom med berörda parter på ett samordningsmöte där alla parter 

medverkar (Jongeling, 2008). 

2.3 Människans sinnen 

Människan tar in och uppfattar den omkringliggande miljön runt omkring 

med hjälp av olika sinnen och detta är en förutsättning för att kunna uppleva 

intryck, alla sinnesintryck som kommer förmedlas till hjärnan. Hjärnans 

förmåga att bearbeta sinnesintryck är bra och klarar att ständigt ta emot nya 

intryck vilket är stimulerande och utvecklande. Det största sinnet för 

människan är känseln och synen är det sinne som är mest utvecklat (Tham, 

1997). 

För att en människa skall kunna ta del av arkitektur och utrymmen måste 

alla sinnen aktiveras. Hörsel, syn och känsel är viktiga sinnen för en 

fullbordad upplevelse (Norouzi, et al. 2015). 

Sinnen i människan som stimuleras väcker andra sinnen till liv, t.ex. när 

synen registrerar ett golv och foten känner av det. För människan spelar det 

ingen roll om sinnesintrycken är positiva eller negativa, de förmedlar hur 

världen runtomkring är. För att människan ska kunna uppleva miljö, konst 

och arkitektur är det ett måste att kunna ta in informationen genom alla 

sinnen (Tham, 1997). 

2.4 Olika sorter av VR 

Det finns flera olika typer av VR och olika sätt att förmedla bilder och 

känslor. För att förklara vilken grad av upplevelse VR levererar har det 

delats upp i non-immersive, semi-immersive och fully immersive 

(Castronova et al,. 2013). 

En av de vanligaste förekommande VR upplevelsen är projiceringen på en 

datorskärm eller med hjälp av en projektor. Tekniken är idag mycket vanlig i 

projektering för att studera samordningsmodeller, se Figur 4. Metoden 

används oftast när en stor grupp skall nås av samma budskap, alla i rummet 

kan ta del av samma bild och diskutera runt det som visas, det kallas för 

non-immersive (Roupé 2013). 
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Figur 4: Non-immersive metoden genom att visualisera genom en datorskärm (Foto: Författarna). 

Semi-immersive är en metod som används vid projicering av t. ex. bilder 

eller förmedla en viss upplevelse. Det görs med hjälp av flera skärmar som 

är ihopsatta, det kräver stor plats och är väldigt kostsamt. Ett vanligt 

förekommande användningsområde är vid utbildning av flyg- och 

sjökaptener i simulatorer, se Figur 5 (Castronova et al,. 2013). 

 

Figur 5: Semi-immersive visas med hjälp av sjöfartsskolans nya simulator vid Linnéuniversitetet i 

Kalmar (Foto: Linnéuniversitetet 2017). 
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Den tredje metoden kallas för fully immersive, se Figur 6, och används för 

att visa VR genom 3D-glasögon och ett CAVE-system. Bilder visas på stora 

skärmar eller projektorer som omsluter väggar, golv och tak (Castronova et 

al,. 2013).  

 

Figur 6: Fully-immersive visas på skärmar vad personen ser i sina VR-glasögon (Foto: Visbox, 

2016). 

2.5 Visualiseringens utveckling 

Ända ifrån 700-talet före Kristus har hantverkare byggt med hjälp av 

modeller. Tekniken har utvecklats och hela tiden har nyare och bättre 

verktyg arbetats fram. Redan 1969 kom komersiellt tillgängliga CAD-

programvaror internationellt (Magnusson, 2017). 

Runt 1980 började mer och mer aktörer inom byggbranschens olika delar 

använda sig av CAD och i takt med persondatorns utveckling och dess 

smidighet har det bara fortsatt. Denna typ av 2D-projektering var då 

ursprungligen avsett för ingenjörer och arkitekter (Utbildning, 2017). 

Runt millenium-skiftet startade aktörer använda sig av 3D-modellering och 

ännu ett steg i utvecklingen var uppnått. I samma skede kom BIM detta 

förbättrar designen, effektiviteten och kvalitén med dess exakta bearbetning 

av data och analys. Med hjälp av tekniken undviks fel i konstruktionen och 

ger förutsättningar för mängdning med god precision (Han, et al, 2016).  
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Ett urval av programvaror som fick stor spridning under 2000-talet var 

SketchUP, Revit, Archicad och Tekla Structures. Nu kunde företag visa upp 

sina byggnader i en 3D-miljö där det blev lättare för en beställare eller 

intressenter att förstå omgivningen och dess egenskaper. Det blev finare 

bilder att visa upp på eventuella tävlingar och det hela blev mycket mer 

intressant.  

Programmen har fortsatt att utvecklats och blivit mer och mer detaljerade 

vilket leder till en effektivisering ute på arbetsplatserna, vilket underlättar 

för företag både ekonomiskt och tidsmässigt. 

År 2010 fick ännu en teknik ny fart, denna gången handlade det om VR, 

främst inom spelbranschen där det utvecklades mest och snabbast. 2016 

introducerades HTC Vive som är ett par VR-glasögon som ofta används 

inom byggbranschen olika skeden. Här finns möjlighet att se världen i en 

3D-värld med hjälp av ett par 3D-anpassade glasögon (Arvanaghi och Skytt 

2016).  

VR kan även upplevas med hjälp av VR-headset, se Figur 7. För att använda 

sig av VR-headset och navigera i den virtuella modellen behövs ingen 

djupare kunskap om modelleringsprogrammet. HTC Vive och Oculus Rift är 

två av många tillverkare av VR-headset. Oculus Rift är de glasögon som ger 

ett bredare synfält och en mer naturtrogen upplevelse. HTC Vive levereras 

med rörelsedetektorer som monteras i rummets hörn. Rörelsedetektorerna 

registrerar huvudets rörelse och med hjälp av handkontrollerna, en till varje 

hand, det gör det enkelt att navigera i modellen. VR-headsetet har två 

skärmar, en till varje öga som visar den aktuella modellen lite olika i varje 

skärm (Avranaghi och Skytt 2017). 

 

Figur 7: HTC Vive VR-headseat, en vanlig metoden för navigering i VR miljö (Foto: Författarna). 
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Det finns en mer avancerad metod, se Figur 8, där förflyttning i VR-

modellen sker genom att gå, springa eller krypa på ett runt rullband. 

Metoden gör att känslan av verkligheten förstärks. Rullbandet heter 

Omnideck och är en mycket dyr metod som är sällsynt på marknaden 

(Wilhelmsson, 2014). 

 

Figur 8: Omnideck, en annan variant för navigering i VR miljö (Foto: Författarna). 

2.6 Från fysisk byggnad till virtuell modell 

2D-ritningar kan upprättas i CAD eller liknande program. När det görs finns 

det ingen möjlighet att föra in det i en virtuell värld utan att rita om dem i ett 

visualiseringsprogram i 3D. SketchUP och Revit är två exempel på program 

som används för 3D-modellering. Vilket program som används och i vilket 

skede beror på vad projektet skall visa.  

Ett annat sätt att få information om byggnader och vidare föra in dem i en 

3D-modell är att använda sig av BIM, främst för att underlätta 

ombyggnationer av anläggningar om handlingar inte finns att tillgå. För att 

applicera BIM på befintliga byggnader kan en laserscanning göras. 

Problemet med BIM och laserscanning i det här skede är att handlingarna 

inte blir tillräckligt tillförlitliga och handlingarna måste kontrolleras 

manuellt vilket är tidskrävande (Volk, et al, 2014). 

När 3D-modellerna upprättas finns möjligheten att använda dem i en virtuell 

värld. Det finns olika typer av mjukvaror att använda i den här processen, 

Unity är ett program som kan användas, programet är egentligen en 

spelmotor och det kräver en del formatering av den 3D-data som skall 

användas, men bilden och upplevelsen i VR förbättras. Denna typ av 

mjukvara är kompatibel med HTC Vive och Oculus Rift (Tate, 2016).  
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Ett annat add-in program som kan användas är Prospect, detta program är 

den lättaste vägen till att få se 3D modellen i VR och det funkar genom att 

dra in filerna i programmet. Denna mjukvara är kompatibel med HTC Vive 

och Oculus Rift (Iris, 2016). 

Efter bearbetning av rådata från scanning, t ex. sammanställning av olika 

scanninguppställningar bildas ett punktmoln. Resultatet av laserscanningen 

förs in förslagsvis till ett program som heter Recap. En konvertering av filen 

till format för aktuell CAD/BIM-programvara, beroende på vilket program 

som skall användas i projektet. Modellen ritas därefter av och blir en digital 

BIM-modell som laddas in i prospect för att användas för visualisering i VR, 

se Figur 9. 

 

Figur 9: Exempel på Sambandet från laserscanning till virtuell model (Foto: Författarna). 

När 2D-ritningar scannas in med hjälp av en vanlig scanner kan den laddas 

in i Revit som en bild. Bilden kan skalas om och efter det användas som ett 

underlag, för att rita av de inscannade ritningarna. När ritningen är klar 
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laddas filen in i Prospect eller Unity för att sedan kunna användas som 

visualisering i VR, se Figur 10. 

 

Figur 10: Exempel på Sambandet från 2D-ritning till virtuell modell (Foto: Författarna). 

2.7 Laserscanning 

I samband med eventuella om och tillbyggnader är det viktigt att ha god 

dokumentation om byggnaden, främst för att få till en god förutsättning för 

eventuella beslut under en projektering (Magnusson, 2017). 

Under de senaste åren har laserscanning blivit en alltmer vanligare och mer 

kostnadseffektiv metod. Det har bidragit till att allt fler företag börjat 

använda metoden (Magnusson, 2017). 
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Det finns många olika typer av laserscanning, allt från att scanna in en 

ritning till digital form, flyga med drönare exteriört och använda sig av 

referenspunkter interiört och på ett noggrant sätt fånga in en byggnad som 

saknar dokumentationer (Magnusson, 2017). 

2.7.1 Inscannad ritning 

Arkiverade ritningar kan scannas och redigeras med hjälp av Autocad i 

datorn och det finns då inget behov av att rita om hela byggnaden, se Figur 

11. Det är ett bra sätt för att tjäna tid i ett läge där bygglov skall upprättas. 

En försiktighet måste iakttas när det gäller upprättande och förändringar av 

gamla ritningar, de är viktigt att kolla att den nyaste ritningen stämmer 

överens med byggnaden som den ser ut idag (Magnusson, 2017). 

 

Figur 11: Inscannade ritningar för att rita takkupor till bygglov  

(Foto: Magnusson, 2017, medgivande). 

2.7.2 SLAM-teknik 

En effektiv och mycket snabb metod till att få en bra överblick av 

byggnaden är SLAM-teknik (Simultaneous Localisation And Mapping).  

3D-data av omgivningen samlas in genom att gå runt i byggnaden med en 

handhållen scanningutrustning, se Figur 12, och samla in ett punktmoln med 

en noggrannhet på ungefär 5 cm. Datan kan direkt exporteras till 3D-CAD 

för vidare bruk (Cowi, 2017). 

 

Figur 12: Ett exempel på en handhållen scanningutrustning (Foto: Mayra Navarette, medgivande). 
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2.7.3 Markbaserad laserscanning 

Med laserscanning finns det möjlighet att leverera, visa mer noggranna och 

detaljerade punktmoln och 3D-modeller. 

En laserscanner, se Figur 13, mäter upp till en miljon punkter per sekund 

och har en inbyggd 5 megapixel-kamera som möjliggör färgsättning och gör 

att inmätta objekt kan redovisas realistiskt (Terratec, 2017). 

 

Figur 13: En laserscanner för avskanning av olika miljöer (Foto: AMM Group). 

Vanliga projekt som kan användas med den här tekniken är under ett 

ombyggnadsskede av en befintlig byggnad. Från det går det att få fram 3D-

modeller, BIM-modeller, terrängmodeller, volymberäkningar, 

dimensionskontroller och as-built dokument (Terratec, 2017). 

2.7.4 Fotogrammetrisk metod 

Teknik är gammal och har fått ett uppsving med användandet av 

drönarflygningar och programutveckling. Fotogrammetri är en process som 

genom två eller flera 2D-bilder översätts till 3D-modeller främst exteriört, se 

Figur 14. Denna typ av teknik kan användas för att göra  

3D-modeller av topografi, föremål eller byggnader främst då om något ska 

ändras i ett ombyggnadsskede (Magnusson, 2017). 
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Figur 14: Inscanning av en byggnad med hjälp av drönarflygning (Foto: Cowi DK, medgivande). 

2.7.5 Geometrisk data 

SLAM-teknik, markbaserad laserscanning och fotogrammetrisk metod visar 

bara geometrisk data, hur byggnaden ser ut till formen. Scanningen av ett 

hus ger ingen information om vad bjälklag eller vägg innefattar för material. 

För att använda geometrisk data som underlag för beräkningar och studier av 

konstruktivt verkningssätt hjälper det inte med laserscanning utan det måste 

göras kompletterande studier av byggnaden (Magnusson, 2017). 
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  Objektsbeskrivning 3

3.1 Sågverket i Sandsjöfors 

Sågverket i Sandsjöfors ligger i ett litet samhälle i Småland cirka 20 km från 

Nässjö, Eksjö, Vetlanda och Sävsjö, se Figur 15.  

 

Figur 15: Karta över vart samhället Sandsjöfors ligger (Hitta, 2017). 

ATA Timber tog över verksamheten för sågverket i Sandsjöfors vid 

årsskiftet 2016/2017 och vid samma tidpunkt sågverket i Rörvik. Sågverket i 

Sandsjöfors var tidigare en del av Rörvik Timber men på grund av svag 

konjuktur inom sågverksindustri såldes sågverken. 

Sågverket i Sandsjöfors kommer att genomgå en modernisering och 

upprustning. En ny sågverkslinje kommer att flyttas in och installeras för 

sågning av kubb. Med kubb menas kortare stockar mellan 2,50 m – 3,0 m. 

Produkten som levereras från sågverket är mestadels reglar till 

husfabriksindustrin. Den nya såglinjen beräknas att tas i bruk i november 

2017.  
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Området som sågverket ligger på, se Figur 16, är stort och har många olika 

byggnader och stora ytor. Byggnader som finns på området är kontor, 

hyvleri, torkar och byggnaden där den nya såglinjen kommer att installeras.  

 

Figur 16: Flygfoto över sågen i Sandsjöfors. Den inringade byggnaden är såghuset som skall 

renoveras och byggas om (Eniro, 2017). 

Den nya såglinjen kommer att installeras i den byggnad där den gamla 

såglinjen fanns, se Figur 17. Byggnaden kommer att genomgå en om- och 

tillbyggnad för att anpassas efter den nya såglinjen. 

 

Figur 17: Del av byggnaden som kommer inhysa den nya såglinjen (Foto: Författarna). 
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 Metod 4

4.1 Insamling av data 

Litteratur inom området har samlats in genom litteraturstudier, vetenskapliga 

artiklar, internet, intervjuer och den slutliga tillämpningen. Både primär och 

sekundärdata används i rapporten, främst för att instrumenten som används 

är väldigt nya och tillgång till egna hjälpmedel var lätta att få tag i och då 

kunde egna uppfattningar och teorier skapas. Vetenskapliga referenser och 

artiklar samlas in från internet, denna data används som en bakgrund för att 

förstå både problem och tydliga utvecklingspotentialer inom tekniken.  

4.2 Intervjuer 

Undersökningen innehåller kvalitativa intervjuer som gjorts med olika 

personer som har en del i byggprocessen. Den kvalitativa delen är av typen 

djupintervjuer med öppna frågor för att få mer uttömmande svar se Bilaga 2 

för frågor. En kvantitativ del har inte tagits med i undersökningen eftersom 

det inte skulle tillföra något. De fem intervjuerna som gjordes skall tillföra 

material som gör att en bredare bild av VR upptäcks och på så sätt kan 

hjälpa oss att nå syftet på ett sätt som inte bara relaterar till fakta, utan också 

erfarenhet.  

4.3 Tillämpning 

Olika projekt studerades, men grundtanken var att få ett nytt 

tillämpningsområde som skall inspirera byggbranschen till att utvecklas, 

därför valdes en tillämpning som innefattas i ett ombyggnadsskede.  

Tiden som finns att tillgå är kort och det är bara slutskedet av tillämpningen 

som kommer att genomföras. 

Delar som inte visades på ritning eller i modeller fick antas enligt 

författarnas egna erfarenheter. 

4.4 Urval, validitet, reliabilitet 

Reliabiliteten anses vara hög för undersökningen eftersom att frågorna 

skulle ge samma svar om de utfördes på andra personer i samma ställning 

som urvalet.  

Validiteten för undersökningen är bra eftersom personerna som intervjuas är 

utvalda med kravet att de skall förstå hur VR kan påverka byggprocessen. 
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Personerna som intervjuvas är utvalda med kravet att de skall förstå hur VR 

kan påverka i byggprocessen. Enligt Skymaps önskemål ska Revit användas 

som ritprogram. 
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 Genomförande  5

Möten med företaget Skymap sker löpande under hela processen och från 

början studerades drönarbilder från området där sågverket ligger. Det gav en 

bra överblick över hela området vilket var viktigt eftersom visualiseringen 

skall ge kunden en klar uppfattning om var han befinner sig när han 

använder VR-utrustningen.  

2D-ritningar på om- och tillbyggnaden fanns att använda som underlag, 

ritningarna studerades och gav en preliminär  preliminär bild, se Bilaga 1, av 

hur modellen skulle se ut. Tillbyggnaden ritades av med hjälp av 2D-ritning 

som underlag i Revit och modellen påbörjades att bearbetas redan innan 

laserscanningen fanns tillgänglig. 

Intervjuverna med Jens Dymling på Fojab, Ann Wiberg på Jernshusen, 

Jakob Bengtsson på Lindås Gräv och Johan Brännström på Tengbom har 

skett via mail. När kontakten för intervjuverna tagits har arbetets syftet 

förklarats. Intervjuverna med Jon Bengtsson, handledare på Skymap har 

intervjuverna skett löpande genom hela projektet.  

Videum är ett utvecklingsbolag och har ett eget VR-lab, ett studiebesök 

gjordes för att testa det nya Omnideck golvet och ge en uppfattning om hur 

ett sånt golv kan tillföra marknaden. Det viktiga från det besöket var att 

bredda kunskapen om tekniken. 

Ett besök på ATA Timbers sågverk i Sandsjöfors genomfördes. Besöket var 

viktigt för att få en förståeelse om hur byggnaden och området ser ut. 

Laserscanningen som Skymap genomfört vid ett tidigare tillfälla, över den 

gamla byggnaden kunde nu användas. Bearbetning av filen påbörjades direkt 

i Recap, se Figur 18. Filen var stor och skolans datorer hade svårt att 

behandla den. Därför påbörjades en "städning" av filen i Recap och därefter 

importerades den till Revit i ett punktmoln, filen var nu tillräckligt liten för 

att datorn skulle klara av den, se Figur 19. 
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 Figur 18: Omkringliggande byggnader kommer med i skanning och då blir filen stor och tung (Foto: 

Författarna). 

 

Figur 19: Filen är städad, den omkringliggande byggnaderna är borttagna och filen kan bearabetas i 

Revit (Foto: Författarna).  
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Eftersom att laserscanning var från den gamla byggnaden ritades inte hela 

laserscanningen av i Revit utan bara vissa delar, se Figur 20, en kombination 

av 2D-ritningar, laserscanning och bilder från platsen blev materialet till en 

fortsatt fullgjord modell. Se Bilaga 1 för hur planritningen på om- och 

tillbyggnaden ser ut. 

 

Figur 20: Ytterväggar ritades av från laserscanningen (Foto: Författarna). 

En del av såglinjen var nu tillgänglig i en 3ds-fil och granskades i både 

Photoshop se Figur 21 och 3D studio Max se Figur 22. Främst för att få en 

uppfattning om i vilken skala den är i och om den måste ändras, eller om 

andra frågor berörande modellen bör tas upp med Skymap.  

 

Figur 21: En del av såglinjen i Photoshop (Foto: Författarna). 
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Figur 22: En del av såglinjen i 3ds Max (Foto: Författarna). 

När husmodellen var färdigritad i Revit kontaktades Skymap för att visa upp 

den och flytta över såglinjen till husmodellen. För att få in 3D-modellen av 

såglinjen i Revitmodellen öppnades den i AutoCAD Achitecture, där 

”exploderades” modellen och vissa delar som inte var av intresse plockades 

bort. Filen var nu en DWG och kunde enkelt föras in till husmodellen i 

Revit. Väl där var modellen av såglinjen alldeles för stor, skalan var i meter 

medan Revit arbetar i millimeter, därför blev såglinjen 1000 gånger så stor 

när den exporterades till Revit. Den förminskades enkelt med verktyget 

”scale”.  

Från Revit till Prospect användes add ins, det betyder att filer från 

programvaror som Revit, SketchUP, OBJ, Rhino och Grasshopper kan 

öppna filerna direkt i VR utan att dessa behövs konverteras igen, se Figur 

23. VR-modellen var nu redo att visas upp med hjälp av VR-glasögon se 

Figur 24. 
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Figur 23: Här visas de hur ett enkelt knapptryck kan föra över en fil till VR genom Prospect (Foto: 

Revit add-ons). 

 

Figur 24: Jon Bengtsson på Skymap kollar på 3D-modellen i VR (Foto: Författarna).  
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 Resultat och analys 6

6.1 Intervjuer 

6.1.1 Uthyrning 

Intervjuver som har gjorts pekar på att VR skulle kunna användas vid 

uthyrning av lokaler (Tikab, 2016). Människans största sinne och som ör 

mest utvecklat är synen (Tham, 1997). Enligt Wiberg
1
 på fastighetsbolaget 

Jernhusen kommer dem att använda sig av VR när det är dags att hyra ut 

lokalerna. Jernhusen har ett utvecklingsprojekt som heter Foajen i Malmö i 

södra Nyhamnen där de samarbetar med arkitektbolaget Fojab. VR kommer 

att användas för att visa för hyresgästerna hur det kommer att se ut när det är 

klart. VR kommer göra det lättare för intressenter att fatta ett korrekt beslut 

om lokalen skall hyras eller inte. 

6.1.2 VR i ett tidigt skede 

Intervjuver med arktitekter har visat att det bara är fördelar i deras arbetet att 

arbeta med VR. VR är bra att användas tidigt för att kunna visa berörda 

parter hur det kan komma att se ut (Skanska, 2017). Brännström
2
 som jobbar 

på Tengbom som arkitekt säger att dem använder sig av VR från början till 

slut i sina projekt och hur de använder det i olika projekt skiljer sig åt 

beroende på vad det är och vad som ska visualiseras. Fördelen med 

användandet av VR är att det blir enklare i en beslutprocess för inblandade 

företag i projekten.  

VR finns i olika typer bilder och känslor kan förmedlas på olika sätt och har 

därför delats upp i olika kattegorier beroende av vilken grad som VR 

förmedlas (Castronova et al,. 2013). För att nå ut till en större grupp vid t ex 

ett projekteringsmöte kan en metod som heter non-immersive användas 

(Roupé 2013) och enligt Brännström är detta sätt uppskattat att presentera 

och visualisera på.  

Allt som oftast genererar presentationen och visualiseringen i ett ganska 

stort mått av uppmärksamhet på grund av tekniken som används. Med hjälp 

av datorns utveckling är nya presentationstekniker möjliga (Bassanino et al, 

2009).  Ett större företag som Tengboms är mer beroende av VR i alla 

skeden men använder den mer till att visualisera och visa än att faktiskt 

använda de som ett hjälpmedel. 

                                                 
1
 Wiberg, Ann. Chef Affärsområde Stadsprojekt, Jernhusen AB. 2017. Intervju via mail. 4 Maj. 

2
 Brännström, Johan. Senior Visualizer/Computational Designer, MSc, Tengbom. 2017. Intervju 

via mail. 29 Mars 
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För en arktiekt är det viktigt att kunna förmedla det som rititats på ett enkelt 

och korrekt sätt (Tikab, 2016). På arkitektbolaget Fojab används VR främst 

på två sätt enligt Dymling
3
. Att kommunicera det som har ritats, det kan t.ex. 

vara mot beställare, kunder och andra konsulter. Ett annat sätt är som ett 

kontinuerligt verktyg i skissprocessen. Här ser de stor nytta av att enkelt 

kunna se om det blir som de tänkt sig rent kvalitativt och utvärdera de som 

ritas men också som en kontroll om modellen är rätt ritad. Det är viktigt att 

som beställare i ett tidigt skede kunna påpeka fel och brister i 

projekteringen. Enligt Wiberg använder Jernhusen VR för att just "vandra 

runt" i byggnaden innan den är uppförd och på så vis kunna påpeka fel och 

brister tidigt i processen. 

6.1.3 VR i produktionsskedet 

Innan ett nytt moment skall påbörjas kan VR användas för att 

visualiseringen skall bli så tydlig som möjligt (Nohrstedt, 2017). På Lindås 

Gräv har dem börjat använda sig av VR- och BIM-modeller vid utförandet 

av markarbeten, enligt Jakob Bengtsson
4
. Grävmaskinisterna har möjlighet 

att gå in och kolla på det de ska göra innan i en VR-modell. 

Modeller av olika slag har haft och kommer alltid att ha stor betydelse i 

byggbranchen som informationsbärare. För att modeller skall tillföra något 

är det viktigt att de är informationsrika och innehåller information som är 

korrekt. Detta är viktigt, inte minst för att effektivisering, ekonomi och miljö 

är en stor del i dagens samhälle (Hindersson, 2012). Enligt Jakob Bengtsson 

på Lindås Gräv använder BIM-modeller i grävmaskinerna i det dagliga 

arbetet. Grävmaskinisterna har en monitor i grävmaskinen där de kan se 

BIM-modellen för att veta om de har grävt tillräckligt djupt eller vart de 

befintliga rören finns. BIM-modeller började användas i början av 2000-talet 

och detta gjorde att effektiviseringen och kvaliteten pga. dess exakta 

bearbetning av data (Han, et al, 2016). Att arbeta på detta sätt är 

kostnadseffektivt och en vanlig husgrund kan anläggas snabbare än vanligt 

och detta tjänar både företag och kund på.  

VR i byggprocessen är något nytt och enligt Jon Bengtsson
5
 är det viktigt att 

förbättra VR-upplevelsen och få ut den i ett produktions och 

förvaltningsskede där den just nu inte är aktiv. Han vill effektivisera 

marknaden och göra den mer vardaglig. 

                                                 
3
 Dymling, Jens. Arkitekt SAR/MSA. Fojab Arkitekter. 2017. Intervju via mail. 12 Maj 

4
 Bengtsson, Jakob. Ägare, Lindås Gräv. 2017. Intervju. 20 April 

5
 Bengtsson, Jon. Chief Technical Officer, Skymap Innovation AB. 2017. Intervju 20 April 
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6.1.4 Smarta modeller 

För att modeller skall vara till någon nytta är det viktigt att modellerna kan 

användas som informationsbärare, 3D-modellerna kan bära vilken 

information som helst, bara någon bestämmer vilken information 

(Nohrstedt, 2017). Jon Bengtsson som är ägare och grundare av Skymap har 

som vision att byggnader skall vara "smarta".  

För att tjäna tid och pengar i en pressad byggbransch ska mer eller mindre 

vem som helst kunna klicka på ett rör i en 3D-modell och se vad det är för 

dimension och material på röret, den dagliga driften och underhållsarbete 

skall gå snabbt och enkelt. 

Smarta byggnader kan uppnås med hjälp av BIM, inte bara på nybyggda 

byggnader utan även på gamla byggnader. För att använda BIM på gamla 

byggnader måste det finnas en 3D-modell och detta kan uppnås med hjälp av 

laserscanningar (Volk, et al, 2014). 

I teorin är det väldigt lätt att prata om VR hur bra den är och hur lättarbetad 

den är, men majoriteten av de intervjuer som har gjorts visar att det är 

väldigt svårt att rubba ett gammalt och redan välfungerande arbetssätt. BIM-

lösningar gör det möjligt för ett bättre sammarbeta mellan aktörerna och en 

skarpare tydlighet när det gäller viualisering (Autodesk, 2017). Att ta hjälp 

av BIM-modeller och VR-modeller vid markarbeten är inget nytt, 

svårigheterna är att implementera det i byggprocessens olika skeden vid 

husbyggnad eller underhåll i ett förvaltningsskede.  

6.2 Besök i Sandsjöfors 

Inför besöket på sågverket gjordes en lista se Bilaga 3, av vad som var 

intressant för vårt fortsatta arbete med modellen. Syftet med att ta bilder och 

dokumentera mycket på plats var att få en bra överblick av hur modellen 

skulle kunna komma att se ut eftersom att materialet som funnits att tillgå 

har varit väldigt tunt. 

6.2.1 Sågverket i Sandsjöfors 

Under studiebesöket på sågverket i Sandsjöfors gavs en guidad rundtur med 

Lars Fransson som jobbar på ATA Timber, både på området och i den 

befintliga byggnaden. Frågor som hur många som skall jobba där, hur 

såglinjen kommer att användas och vad för slutprodukt som tillverkas på 

sågen var frågor som kunde bidra till en mer välarbetad modell. Med en 

rundtur på sågverket blev allt mycket klarare och gav en upplevelse som var 

svår att få av bilder på området. 
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Vid besöket hade den gamla byggnaden delvis rivits, se Figur 25, Figur 26 

och Figur 27. Taket på byggnaden var avrivet, hälften av byggnadens väggar 

var rivna och halva bjälklaget var rivet, där ombyggnaden blir var det 

urschaktat.  

När området studerades på plats uppfattades det väldigt stort och även 

byggnaden större än vad som uppfattades när 2D-ritningarna studerades.  

Renoveringen och ombyggnaden hade inte kommit långt och byggnaden 

stod utan väggar och tak. Detta gjorde det svårare att förstå hur de ville att 

byggnaden skulle se ut. 

 

Figur 25: Bild på östra sidan av sågverket (Foto: Författarna). 
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Figur 26: Bild på södra sidan på sågverket (Foto: Författarna). 

 

Figur 27: Bild på västra sidan av sågverket (Foto: Författarna). 
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6.3 3D-Modellering 

Resultatet av sågverket i Revit stämmer helt överens med de underlaget som 

har tilldelats i 2D och laserscanningen. Resultatet i VR visar en tydlig linje 

om vilka fördelar tekniken innebär och känslan av hur stor plats som finns 

att tillgå. 

6.3.1 Revit 

Resultatet av modelleringen i Revit se Figur 28 och Figur 29 baseras på det 

underlag som tillhandahållits genom projektet. Utformningen på 

byggnaden har inte gått att påverka under projektet.  

 

Figur 28: Printscreen av såghuset i Revit (Foto: Författarna). 

 

Figur 29: Såghuset i Revit där utbyggnaden och det nya kontrollrummet syns (Foto: Författarna). 
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6.3.2 VR 

Reultatet av modellen i VR-miljö se Figur 30 för den utvändiga miljön.  

 

Figur 30: Såghusets exteriör med det nya kontrollrummet (Foto: Författarna). 

För den invändiga miljön i VR miljön där en del av såglinjen syns se Figur 31 

och Figur 32. 

 

Figur 31: Såglinjen (Foto: Författarna). 
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Figur 32: Trappa ner till våningen som finns under (Foto: Författarna). 

Jens på Fojab arkitekter säger att det är ett bra sätt att kontrollera modellen på, 

t.ex. utrymme mellan vägg och maskin, se Figur 33, det märks direkt om det är 

ett utrymme som blir som det är tänkt eller om de blir för trångt. Därför är det 

viktigt att arbetarna kan testa och se att de mått stämmer överens med arbetarnas 

krav, t.ex. för utrymning eller att kunna få ut personer som har ådragit sig 

arbetsskador.  

 

Figur 33: Utrymme mellan vägg och såglinjen (Foto: Författarna). 

Med hjälp av VR kan utrymmen och avstånd kontrolleras innan byggnaden 

är byggd. Detta säkerställer att byggnaden kan användas till det den är tänkt 

för från början (Kunz et al, 2016). Där såglinjen är tänkt att placeras idag är 

en bra lösning. Utrymmet som finns runt om såglinjen är tillräckligt för att 

kunna röra sig fritt. Såglinjen blockerar inga utgångar och bidrar till en miljö 

som gör det luftigt.   
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 Diskussion 7

7.1 Metoddiskussion 

När sågverket skulle börjas ritas och modelleras upp efter 2D-ritningar, som 

till en början bara fanns att tillgå var det svårt att bilda sig en riktig 

uppfattning om hur byggnaden och dess omgivning ser ut och hur det 

kommer bli i verkligheten. Valet av att åka till Sandsjöfors och studera 

byggnaden och sågverket innan modellen färdigställdes var väldigt givande, 

författarna till rapporten tyckte att byggnaden var större i verkligheten än 

vad den uppfattades på ritningarna och att det även fanns en undervåning. 

De var väldigt bra att fotografier togs, det bidrog till ökad hjälp vid 

modelleringen. 

Efter att en del av 2D-ritningarna använts som underlag vid modelleringen 

av byggnaden gavs tillgång till det scannade punktmolnet, det fördes in i 

Recap och där upptäcktes direkt att filen var för stor. På grund av 

minnesbrist i datorn var filen tvungen att minskas, det gjordes genom att 

städa filen. detta ledde till att filen blev mindre och då blev det möjligt att 

både kolla på den i Recap och flytta över filen till Revit. Med detta som 

underlag blev modelleringsarbetet väldigt lätt, en diskussion fördes om vissa 

delar som fick antas. Genom Add-ins i Revit kunde exportering av 

Revitfilen ske enkelt till VR-programvaran Prospect för att studera den i 

VR. Se Figur 34 för ett exempel på samband från 2D-ritningar till 3D. 

 

Figur 34: Från 2D ritning till färdig modell (Figur: Författarna). 

3D-modellen av såglinjen som används kommer från Skymap och 

ursprungligen från Veisto ett företag som arbetar med att designa 

produktionslinjer för sågat timmer. Filen skickades i ett 3DS format, detta 

gjorde en export till Revit inte var möjlig direkt, detta ledde till att filen fick 

först öppnas i AutoCAD Architecture för att sedan göras om till en DWG-

fil. Flera andra sätt hade också fungerat för att göra såglinjen tillgänglig i 

Revit men denna metod valdes för att det var de programmen som fanns 

tillgängliga. Därefter kunde en import av filen ske till Revit. Detta gjordes 

på Skymap för att de hade bättre datorer att tillgå. Metoderna för att 

konvertera filerna mellan olika format har för det mesta gått bra, inga tydliga 

tidstillägg har framkommit. Detta är ofta en svårighet i projekt när filer från 

olika företag skall samverka. Se Figur 35 för att se såglinjens väg till 3D. 

 

Figur 35 Såglinjen från 3DS till Revit (Figur: Författarna). 
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Intervjuerna gjordes i ett tidigt skede av examensarbetet och det var svårt i 

det skedet att fråga om relevanta saker, valet att skicka ut frågorna på mail 

kändes som ett snabbt och enkelt alternativ. I efterhand skulle frågorna som 

skickades ut till personer gjorts längre in i arbetet för då hade författarna haft 

en större förståelse om VR och dess funktion. 

Valet av att samla information genom mailkontakt har inte alltid varit helt 

bra, sega och få svar har resulterat i en dålig reliabilitet i rapporten, frågor 

har inte besvarats och följdfrågor har inte besvarats under arbetet. Många 

diskussioner har förts med yrkeskunniga personer öga mot öga och då har 

mycket information kunnat samlats in, som sedan kunnat användas i 

rapporten på ett bra sätt. 

Validiteten anses vara hög eftersom information endast har kommit 

yrkeskunniga personer och källor som anses vara säkra. Bortfall har skett om 

källor har ansett sig vara osäkra. 

Något som skulle kunna ha förändrats och gjorts annorlunda är intervjuerna 

som kunde ha varit mer omfattande och ännu fler. Intervjuer skulle ha skett 

med personer verbalt för att lättare och snabbare kunna ställa följdfrågor, om 

svaren varit lite oklara. Om arbetssättet skett på det sättet hade resultaten 

gett en bättre reliabilitet i rapporten. Eftersom att responsen på frågorna har 

varit låg, har mycket tid lagts på att modellera en modell och fokusera på 

VR generellt. 

7.2 Resultatdiskussion 

Examensarbetet har resulterat i en färdig 3D-modell på uppdrag från 

Skymap för att tillfredställa ATA Timbers krav om att få se om- och 

tillbyggnaden och såglinjen i VR innan den sätts in. För att få fram denna 

modell har ritningar, studiebesök och andra modeller analyserats och egna 

beslut har tagits för att hitta ett resultat som matchar Skymaps förväntningar. 

Sågverket är en befintlig byggnad och 2D-ritningarna för om- och 

tillbyggnaden var redan framtagna när modelleringen av byggnaden började. 

Därför har det inte funnits någon möjlighet att påverka utformningen eller 

valet av såglinjens placering. 

Att arbeta med VR i en till- och ombyggnadsprocess är väldigt komplext när 

det gäller ett sågverk, detta beror på vad som skall produceras, därför blir det 

svårt att jämföra detta arbetet med andra arbeten.  

I 3D-modellen finns bara en tredjedel av såglinjen i byggnaden, men i 

Bilaga 1 visas hela såglinjen i plan. Detta beror på att 3D-modellerna av 

resterande såglinje inte har tagits fram. Eftersom att bara en liten del av 

såglinjen finns med i modellen ger det inte en rättvis bild av hur det kommer 

att se ut när det är klart.  
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Resultatet som har tagits fram har varit ganska väntat, redan från start har en 

3D-modell av ett sågverk varit huvudmålet, sen att vägen dit har varit lite 

krokig var ganska väntat eftersom tekniken fortfarande är ganska ny. 

Modellen ritades upp i Revit och det var Skymaps önskemål. 

Nackdelarna med modellen är att färgerna på såglinjen inte stämmer överens 

med verkligheten. Detta beror på att modellen tappade struktur vid 

exportering mellan olika filformat. Endast byggnaden med såglinjen finns 

med i modellen, utemiljön och omkringliggande byggnader har helt 

ignorerats på grund av tidspress, detta kommer då att reducera känslan och 

upplevelsen i VR-modellen för kunden. 

Resultatet av examensarbetet kommer kunnas användas av Skymap för 

vidare visning till slutkund, ATA Timber. 3D-modellen kommer kunna 

användas som informationsbärare för vidare underhåll och förvaltning av 

byggnaden och såglinjen.  
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 Slutsatser 8

Resultatet av studien visar att VR är en teknik som är i en utvecklingsfas och 

inte helt har slagit ut än. Företagen som använder sig av VR i sitt arbete tar 

oftast in externhjälp och arbetar inte med det själva. Det beror på att det 

saknas kompetens i många företag.  

Upplevelsen i VR är bra. Ett sätt att noggrant kontrollera sitt arbete med 

hjälp av egna sinnen och på ett enkelt sätt notera om något ritats fel. VR kan 

användas till mycket i många olika skeden i hela byggprocessen vilket gör 

att företag inom många olika branscher kan använda tekniken om 

kompetensen tillåter.  

I framtiden kan VR utvecklas till ett läge där företag slipper ta in experthjälp 

från konsulter och istället kan arbeta med VR själva. Detta kommer leda till 

att fel och brister kommer kunna upptäckas tidigare vilket kommer att spara 

tid och pengar. Den negativa konsekvensen med modellering kan vara att det 

finns svårigheter med att arkivera projekt från tidigare år.   

Med tanke på att stort fokus i VR har lagts på nyproduktion och visningar av 

framtida byggnader är ett ombyggnadsskede något som inte alls bearbetats 

lika mycket. Det är ett minst lika stort behov av att bygga om som att bygga 

nytt. Därför är det viktigt att påpeka att VR kan användas precis lika bra i ett 

ombyggnadsskede som i ett nybyggnadsskede. Detta examensarbete 

kommer att användas av Skymap i en fortsatt fullföljning av projektet i 

Sandsjöfors och som en generell uppsats om VR-teknik i ett 

ombyggnadsskede.  
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