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Sammanfattning: 

Förstudien syftar till att undersöka dagens teknologi inom förstärkt verklighet och öka förståelsen 
kring hur vi kan nyttja förstärkt verklighet inom bergmekanik. Den förstärkta verkligheten, där den 
digitala modellen, resultat från numeriska analyser eller inskannade miljön dyker upp i synfältet, 
skulle kunna ge ett viktigt bidrag till branschens utveckling. Förstärkt verklighet kan bidra till 
utveckling för en säkrare arbetsmiljö, bättre underlag för beslutsfattande, lärande, mer objektiva 
bedömningar osv. Målet är att ge konkreta exempel på hur förstärkt verklighet kan användas i 
energi-, gruv- och tunnelmiljö ur ett bergmekaniskt perspektiv. För att nå målet ingår en workshop, 
litteratur- och fallstudie, intervjuer, besök, skriftlig sammanställning och ett slutligt seminarium som 
aktiviteter. Förstudien är, genom sitt upplägg, en behovsinventering av förstärkt verklighet inom 
bergmekanik och tillika ett steg mot hållbart undermarksbyggande. Resultatet bidrar till en 
helhetssyn angående behov och implementering av förstärkt verklighet inom bergmekanik och 
öppnar upp för nya möjligheter kring forskning och utveckling inom området. 

En behovsinventering av förstärkt verklighet inom bergmekanik är ett steg mot hållbart 
undermarksbyggande och av betydelse för branschens utveckling. Med hänsyn till BeFos FUIprogram 
så berör innehållet i förstudien alla forskningsområden. 
Förstärkt bergmekanisk verklighet kommer långsiktigt bidra till att genomföra ny- och ombyggnad av 
berganläggningar på ett nytt, innovativt och kostnadseffektivt sätt. Verktyget ger oss bland annat 
möjlighet till ett objektivt beslutsstöd, se förändringar och beteenden hos befintliga anläggningar, 
öka säkerheten och arbetsmiljön för de som arbetar i produktionen utan att äventyra det 
ekologiska. Verktyget kan nyttjas i alla skeden av byggprocessen och är hållbart ur aspekterna 
ekologi, ekonomi och social. Förstärkt verklighet kan långsiktigt leda till ett bättre utnyttjande av 
undermarken tillsammans med andra discipliner och ge mer attraktiva lösningar i planeringsskedet. 

Förstudien inleds med en litteratur- och fallstudie angående aktuella bygg-, gruv- eller 
infrastrukturprojekt där man använder förstärkt verklighet tillsammans med information från 
skriftliga rapporter och artiklar. Kontakt tas med aktuella projekt och intervjuer genomförs för att 
besvara hur och varför de arbetar med förstärkt verklighet. Besök utförs för ett eller ett par utvalda 
projekt och information dokumenteras från aktuella projekt. 
För att få fram goda gemensamma förslag, idéer och exempel på hur förstärkt verklighet kan nyttjas 
inom bergmekanik kommer en workshop att anordnas. Workshopen ska innehålla diskussioner och 
inspirationsföredrag. Arbetsgruppen tar därför, i ett tidigt skede av förstudien, fram ett förslag på 
workshop med innehåll. Förslaget granskas av referensgruppen.  

Efter workshopen utförs ytterligare ett eller ett par besök för att ta fram ytterligare information, 
kopplat till diskussioner och resultat under workshopen. 
I en fortsatt studie utreds och beskrivs vilka krav som befintlig teknik (mjukvara, hårdvara etc.) 
ställer på vad som ska visas (data, beräkningar etc.). Utredningen genomförs via intervjuer med 
utvecklare inom förstärkt verklighet (exempelvis CGI, Ericsson, Telia). 



Resultat från litteratur- och fallstudie, workshop och fortsatt studie presenteras skriftligen i en 
BeFo-rapport. Utöver den skriftliga sammanställningen genomförs ett slutligt seminarium där  
resultat från förstudien presenteras. 


