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NB! Så av volumet på PC’en 



Trimble: >11 000 ansatte på verdensbasis
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- 200 utviklere



Klassisk visualisering av infra for samfunnet. Bra!

E18 Vestkorridoren, Statens vegvesen



Medvirkningsportaler integert med 2D/3D. Bra!



Samhandlingsmodellene er visuelt gode. Også bra!

Novapoint & Quadri



Mer effektiv modellering i 3D



Vi trenger mer!

Visualiseringer gjort for det offentlige erstatter 
tre- og pappmodeller, oversiktstegninger. 
De erstatter ikke arbeidstegninger - det 
entreprenøren trenger for å bygge. 
Benyttes ikke av infra-eieren ifm FDV.

• Animations & videos
• 3D views on PC screens
• Mixed Reality – MR

• Augmented Reality – AR

• Virtual Reality



MR AR VR
Erstatter

omgivelsene med 
digitalt innhold

- Virtual Reality -

Utvider omgivelsene
med digitalt innhold

- Augmented Reality -

Blander digitale og
fysiske omgivelser
- Mixed Reality -
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Hololens 1 & 2

Får oppmerksomhet i bransjen.
Er nytteverdien stor nok (for anlegg)? 
Fungerer dette bedre inne - i bygninger?
Brukt til:
- Virtuelle byggemøter
- Assistert montering
- Bedre forståelse (“arbeidstegningen”)

Trimble lanserte XR10 for BA-bransjen:
• Integrert med behagelig hjelm

• 2x større vidsyn

• Mer naturlig fingerkommandoer

• ”Knekke” den opp som en sveisebrille

TRIMBLE XR10 MED 
MICROSOFT HOLOLENS 2

FEBRUAR 2019



Virtuelle byggemøter vha Hololens

• Kollisjonssjekk i realtid
• Alternativer kan slås av og på
• Lagstyring og attributter
• Avatarer for å styrke samhandlingen

Forbedringer i nyeste versjon
• ToDo’s
• Menystyring
• Stemmestyring
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Utfordringen er å nøyaktig fange opp 
telefonens posisjon, slik at modellen vises på 
rett sted i det terrenget du står og ser på 
gjennom telefonens kamera.
… og at dette fungerer når du snur og vender 
på telefonen.

Trimble SiteVision utnytter 3 komponenter:
• GPS med cm-presisjon

• Mobiltelefon – pr i dag med Android OS

• Mobilens orientering

Er teknologien fra Google som holder 
rede på omgivelsene dine.

Fremtid og nåtid – samtidig!



https://developers.google.com/ar/discover/


With rich attribute dataKan også benyttes innendørs



Test: Åkersvika vegkryss - E6 Kolomoen – Arnkvern



Svar på dagens utfordinger?

Hvordan forstå hva som skal bygges ut fra 
modell og ikke tegninger?

Hva finnes under bakken etter at det er bygd?

Hva er bak den betongboksen der?

Trimble SiteVision gir deg både innsyn i
fremtiden - det som skal bygges - og
røntgensyn mht det som er bygd.



Elektro/kabler under bakken (Belgia)



“Arbeidstegninger” VA

• Forståelse av hva som skal bygges, og
rekkefølge på dette

• Geometrisk grovkontroll (oversiktsnivå, 
ikke cm presisjon) 

Dette er det entreprenøren trenger …
men teknologien må selvsagt fungere 



“Arbeidstegninger” Elektro
Driftsledere

• Forståelse av hva som skal bygges, og
rekkefølge på dette

• Geometrisk grovkontroll (oversiktsnivå, 
ikke cm presisjon)



“Arbeidstegninger” Elektro Driftsledere



Befaringsverktøy VA



Befaringsverktøy VA



E6 Kolomoen – Arnkvern. Hva skal være under snøen?



Konstruksjoner, erfaringer fra test av SiteVision

• Skaper forståelse av hva som skal bygges, 
savner rekkefølge-visning

• Mister GPS-dekning inn mot høye vegger

• Bra å sammenholde nåtid med som-
bygget data… se neste



Grovsjekk av som-bygget



Grovsjekk av som-bygget



Ytre miljø-fag

• Sjekk av byggeform

• Sjekk av grenser for
• Regulering
• YM og vern
• Anleggsgrense
• Vegformål
• Byggegrense

• Utfordring med 2D-data i AR



https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:a

ctivity:6394840560313655297/

https://www.linkedin.com/feed/update/
urn:li:activity:6420703503563530241/

Kvitte seg med GPS ?
Magnus Christensen, Cowi

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6394840560313655297/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6420703503563530241/


Oppsummert nytteverdi av AR-teknologi

• Et befaringsverktøy for prosjekterende

• For oppfølging av anlegget med byggherre

• Har utfordringer med 2D-data i AR

• Viser ”hva kommer hvor” – driftsledere/ formenn

• Ved alternativsvurderinger for interessenter

• Dokumentasjon av stedfesting (cm/dm-nivå)



3D-MODELLENE 

ERSTATTER SNART

TEGNINGENE

• Animations & videos

• 3D views on PC screens

• Mixed Reality – MR

• Augmented Reality – AR

• Virtual Reality



3D-MODELLENE 

BLIR RELEVANT FOR

ALLE AKTØRER I ALLE FASER:

RÅDGIVERE, ENTREPRENØRER, BYGGHERRER

PLAN, PROSJEKTERING, BYGGING OG FORVALTNING!



DETTE.

BLIR.

VELDIG BRA!!!!!!!

TAKK FOR MEG

Og stor takk til Andreas Haugbotn, ViaNova.

STANDARDISERING 

& SAMARBEID

SNART “3D NVDB”?

ENDRINGS-

VILLIGHET


