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Ekonomi

NY TEKNIK

Utomhus är vi vana vid 
att kunna få vägbeskriv-
ningar, hitta affärer och 
till och med besöka främ-
mande städer i en virtuell 
värld.  
Göteborgsföretaget Aka-
demiska hus tänker flytta 
den tekniken inomhus.

Precis som vid de flesta in-
tervjusituationer har jag på 
förhand hört av mig för att 
bestämma träff: Chalmers 
kårhus klockan 09.00. Men 
det är egentligen inte där vi 

ska vara, bara en plats det är 
enkelt att mötas upp. Det är 
just den här typen av situa-
tion som Peter Karlsson och 
Petter Bengtsson vill und-
vika.

TILLSAMMANS JOBBAR DE för 
att utveckla smartare fastig-
heter, som ska hjälpa både 
ägare och besökare att spara 
tid och energi. I framtiden 
ska det vara möjligt att be-
söka byggnader i en virtuell 
värld. Och dessutom se var 
personer befinner sig – el-
ler vilka tjänster som finns i 
fastigheten.

– Då hade du kunnat 

möta upp oss på exakt rätt 
plats direkt. Du hade fått en 
vägbeskrivning och kanske 
till och med nycklar till de 
dörrar du skulle behöva gå 
igenom, säger Peter Karls-
son, innovationsledare på 
Akademiska hus.

På Chalmersområdet på-
går just nu bygget av A wor-
king lab, en kontorsbyggnad 
som också är tänkt att bli 
en ”innovationsarena” för 
fastig hetsutveckling. Huset 
ska stå färdigt sommaren 
2019. Precis som smarta tele-
foner eller tv-apparater, så är 
byggnaden tänkt att fungera 
som ett smart hus.

– I ett typiskt hus finns 
det kanske 50 mätpunkter i 
dag. Det kan vara hur mycket 
vatten som flödar genom en 
värmepump eller hur många 
som gånger en dörr öppnas. 
I A working lab förbereder vi 
för över 20 000 mätpunkter, 
det kommer att ge helt nya 
möjligheter, säger Petter 
Bengtsson, ingenjör på fö-
retaget Zynka Bim.

UNDER BYGGANDET AV huset 
pågår 12 innovationsprojekt, 
som genomförs tillsammans 
med andra företag. Ett av 
dem går ut på att skapa en 
3D-miljö, så att det går att 
besöka fastigheten utan att 
vara på platsen själv. Lite som 
Google street view. För att 
skapa miljön scannas bygg-
naderna inifrån med en spe-
ciell maskin från Tyskland.

– Kör du bil slår du bara 

in adressen dit du ska. Den 
tjänsten bygger på att miljön 
som bilen rör sig är karterad. 
Vi vill göra exakt samma sak 
– fast inomhus, säger Petter 
Bengtsson.

Att inomhusmiljön scan-
nas in möjliggör också att 
besökare kan få extra infor-
mation genom mobiltele-
fonen, genom så kallad AR 
(Augmented reality). Den 
som håller upp telefonen 
kan på skärmen se vilken 
aktivitet som är inbokad i ett 
visst rum, eller få upp pilar 
på golvet till närmsta toalett.

MEN DET KOMMER också bli 
möjligt att se igenom väggar. 
När A working lab byggs skan-
nas byggnaden in under flera 
skeden av processen. Om ett 
arbete sedan ska utföras i 
huset kommer det med hjälp 
av telefonen eller specialglas-
ögon att vara möjligt att se 
hur alla rör och ledningar är 
dragna under golvet.

– När telefoner med stora 
skärmar kom trodde man att 

de mest skulle användas till 
att spela på, men nu bygger 
de flesta tjänsterna på att man 
har en så stor skräm. Samma 
sak tror jag det är med AR. 
Det kommer till spel först, 
men i framtiden kommer 
det säkert att vara användbart 
på många fler områden, säger 
Peter Karlsson.

FORTFARANDE FINNS VISSA 
problem med tekniken. Till 
exempel hur telefonerna 
ska känna av exakt var i 
byggnaden de befinner sig, 
men också hur den virtuella 
miljön ska uppdateras i takt 
med rummen förändras.

Men när mer information 
samlas in tror också inno-
vatörerna att byggnaderna 
kommer att kunna nyttjas 
mer effektivt. Med hjälp av 
mobiltelefonerna kan också 
närvaron i olika rum mätas 
– vilket skulle kunna leda 
till effektivare användning 
av lokalerna. På sikt kanske 
till och med lägre kostnader.

– Affären är att nyttja lo-
kalen mer och bättre. Både 
för fastighetsägaren, men 
i slutändan också för hy-
resgästerna, säger Petter 
Bengtsson.

AlexAnder 
PiAuger

alexander.piauger@gp.se
031-62 41 51

Bild: ANDERS YLANDER

PÅ GÅNG. Än så länge är A working lab en byggarbetsplats, men sommaren 2019 ska huset stå färdigt. När byggnaden är klar kommer den att vara ”rubinröd” – och belägen mitt emot Johanneberg 
Science Park. Maskinen som scannar in insidan av fastigheterna kostar ungefär två miljoner kronor – och klarar av tiotusentals kvadratmeter per dag. Petter Bengtsson visar upp hur ”engångsnyck-
lar” fungerar i en mobiltelefon. Ett varubud skulle till exempel kunna få tillstånd att gå in en enda gång.
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”Affären är att 
nyttja lokalen 
mer och bättre”

PETTER BENGTSSON,
ingenjör, Zynka Bim


