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Förord  

Denna guide har utvecklats inom ramen för det projektet DIP - Digital tvilling för utveckling och 

installation av produktionssystem. Projektets syfte var att minska kostnader, tidsåtgång och problem för 

modellering, utformning och installation av produktionsutrustning. Målet var en stabil, pålitlig och 

verifierad arbetsmetod för geometriskt digitala tvillingar baserat på 3D-skanning, speciellt anpassat för 

små och medelstora företag.  

Projektet finansierades av Vinnova (Dnr 2018-02698) och genomfördes under drygt tre år fram till 

december 2021. Vinnova finansierade arbetet tillsammans med deltagande företagsparter. I projektet 

deltog parter med expertis inom 3D-skanning, simulering, automationsutveckling och installation 

tillsammans med tillverkande företag: RISE, Chalmers, ATS, Parker Hannifin Manufacturing, Plasman, KB 

Components, Blomdahls, Plamex, 3Button Group, Volvo Cars, Siemens Industrial Software, Ideal Grp och 

GIAB.   

Arbetet i projektet har utgått från verkliga företagsfall där erfarenheter, utmaningar och idéer fångats 

upp från de olika fallen, vilket gjort det möjligt att successivt förfina och utveckla metodiken och 

paketera resultat för en bredare spridning. 

I projektet utvecklades  

• en app FieldAid som stödjer digitalisering med 3D-skanning,  

• ett webbhotell för lagring och access till skannade anläggningar, och   

• detta doument: en guide för rekommenderat arbetssätt över livscykeln med resulterande 

punktmoln.  

Om du önskar mer information om arbetssätt om projektet tag kontakt med någon av oss som står som 

författare. På RISE hemsida finns även slutrapport och senaste versionen av denna guide. 

(https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/dip-digital-tvilling-for-utveckling-och-installation-av-

produktionssystem) 

Stort tack till alla som medverkat till detta dokument! 

 

/Per Gullander, projektledare för DIP  

per.gullander@ri.se 

Mölndal 11 februari 2022 
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Sammanfattning 

Detta dokument beskriver ett arbetssätt som använder 3D-skannade digitala tvillingar av 

produktionsanläggningar för att mer effektivt utforma och installera automatiseringslösningar. Dels ges 

motiv till varför ett nytt arbetssätt är lämpligt, och dels ges en översiktlig beskrivning av arbetssättet.  

Syftet är att stödja små och medelstora företag i att åstadkomma mer effektiv utformning, utveckling 

och installation av produktionssystem. Den förväntade effekten av dessa metoder är att installationer av 

utrustning efter virtuell verifikation kan genomföras snabbare, med ökad kvalitet och färre fel, vilket 

minskar kostnaderna kraftigt. 

Det finns guider som stödjer tre faser i arbetet med digitala fabrikstvillingar: digitalisering, konfiguration 

och installation. Dessa är delar i en sammanhängande arbetsprocess som tillsammans leder till 

skapandet och upprätthållandet av operativt användbara digitala tvillingar för 

produktionssystemsutveckling. Som komplement till dessa tre guider finns den här guiden som ger en 

övergripande introduktion till det föreslagna arbetssättet  
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Begrepp och rolldefinitioner 

Begrepp  
En förklaring av de gemensamma begrepp en användare behöver förstå finns summerad i Tabell 1. 

Tabell 1: En lista över begrepp och deras definitioner som är av vikt för att läsaren skall förstå innehållet i detta dokument. 

Begrepp Definition 

Modellnoggrannhet Noggrannhet I modellerna som används, exempelvis CAD-modellers 
detaljrikedom samt funktionalitet 

Detaljnivå Detaljeringsnivå för digitaliseringen uttryckt per objekt eller område. (För 
digitalisering mäts detta i punkttäthet, för konfigurering mäts det i LoD 
per objekt – ref USIBD/BIM?) 

Inmätning Att med 3D-scanner eller total-station genomföra mätningar i syfte att 
digitalisera de geometriska förutsättningarna i en lokal eller ett område. 

Inmätt Referenspunkt  Referenspunkt för 3D-mätning som är fast monterad och genom 
inmätning entydigt definierad i fabrikens layoutkoordinater (x,y,z) 

Layoutkoordinater Koordinatsystem för fabriken som etablerats mot den digitala tvillingen. 
Noggrannhet Modellens överrensstämmelse med verkliga artefakten. 
Repeterbarhet Överensstämmelse mellan resultaten av successiva mätningar av samma 

artefakt 
Utsättning Innebär att man med mätsystem märker ut givna layoutkoordinater i den 

fysiska miljön. 
 

Rolldefinitioner 
En förklaring av de rolldefinitioner en användare behöver förstå och använda sig av finns summerad i 

Tabell 2. 

Tabell 2: En lista över roller och deras definitioner som är användbara för utnyttjandet av detta dokument i praktiken. 

Roll Definition 

Tillverkande företag Slutkund och målgrupp, ägare och nyttjare av konfigureringsarbetet. å 
det tillverkande företaget finns en ”digital plant manager” 

Digital plant manager  Ansvarig person på Tillverkande företaget som håller ihop den digitala 
tvillingen  

DIP-Centrum  Driver webhotellet som inhyser de digitala fabrikerna. Etablerar 
infrastruktur för digital tvilling i produktionslokalen. Tillhandahåller 3D-
scanningsutrustning som service till involverade företag. 

Expertkonsult Besitter expertkunskap och erfarenhet av arbetet. Delar med sig genom 
att medverka i projekt tillsammans med företag. 

Automationsföretag  Den aktör som utvecklar och installerar automationsutrustning på 
uppdrag av Tillverkande företag.  

3D-skanningsfirma En firma som är certifierad att genomföra 3D-skanningen och därmed 
genomför den på ett tillfredsställande sätt. 
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1 Introduktion 
Produktionssystem blir allt mer komplexa och krav vid investeringsprojekt är stora avseende tid, 

kostnad, kvalitet, mm. Man måste vara helt säker på att kunna leverera och starta produktion enligt 

tidplan, utan överraskningar och förseningar.  

Därför är det viktigt att så tidigt som möjligt i utvecklingsprocessen kunna identifiera problem och kunna 

hantera dessa. Att lyckas med detta har stort värde både för det tillverkande företaget, och för de som 

utvecklar och installerar anläggningen. Projekt med få problem och överraskningar är fördel för alla 

parter.  För att kunna åstadkomma detta blir det allt viktigare att kunna arbeta med modeller av 

produktion och kunna genomföra allt fler analyser med dator.  

För produkter har CAD-modellering och många analyser av produkters egenskaper och användning har 

blivit standard sedan många år. För utveckling av produktionssystem däremot nyttjas datormodeller och 

-analyser generellt sett mindre vedertaget. CAD- och datoranalyser används idag för mer avgränsade 

analyser för t ex tillverkningsprocesser och utformning/placering av utrustningar, analyser av 

avgränsade celler/stationer, eller för specifika frågeställningar t ex flödessimulering, ergonomi, och 

programmering.   

1.1 Varför exakta modeller av hela produktionssystemet 
Alla olika modellerings- och simuleringsanalyser av produktion begränsas idag bl a av att det tar lång tid 

att modellera exakt, eller att modellen blir alltför förenklad.  

Särskilt gäller detta när man vill modellera befintlig utrustning och miljö som finns i produktion. Det går 

inte med rimliga insatser att modellera all omgivning, miljö och befintlig utrustning på traditionellt sätt 

med CAD. Detta är viktigt eftersom installationer ofta är utbyggnad befintlig utrustning, s k brownfield 

Detta leder till att man förenklar modellen alltför mycket – förenkling i flera avseenden:  

• Saknade objekt: Inte en komplett modell av produktionssystemet utan modellen är avgränsad 

till vissa objekt och delsystem.  

• Förenklade modeller av objekt: Modellen har inte tillräckligt med detaljer i objekten tas med.  

• Nominella modeller: Modellen beskriver inte det verkliga utseendet med sina ojämnheter, 

avvikelser i form och placering, alltså att modellen är nominell, medan verkligheten är icke-

nominell.  För en tillförlitlig analys krävs att kan modellera de icke-nominella geometrierna  

För att identifiera problem och kunna göra analyser krävs att omgivning och detaljer inkluderas och 

modelleras icke-nominellt. Annars finns stor risk att man inte upptäcker problem som annars skulle 

gjort. En modell av produktionssystem kan aldrig vara exakt avbildning i alla avseenden, men med bra 

arbetssätt och lämpliga verktyg kan man få modeller som är långt bättre än vad som är vanligt i 

industrin. 

1.2 Viktig tekniklösning - 3D skanning 
För att åstadkomma en digital beskrivning av produktionssystemets geometri måste alltså alla detaljer i 

befintlig anläggning och utrustningar snabbt och enkelt kunna modelleras med icke-nominella 

geometrier. En teknik som erbjuder detta är 3D-skanning då en laserskanner monterad på en trefot på 

några minuter tar fram en ”punktmodell” av den omgivning som syns med hög noggrannhet. Genom att 

placeras på flera ställen i anläggningen kan enkelt hela miljön modelleras. Denna punktbaserade modell 
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kan sedan användas för visualisering, diskussioner, och för olika analyser där punktmolnet kombineras 

med CAD-modeller av t ex maskiner, robotar och ny utrustning. Sådan hybridmodellering är centralt i 

det föreslagna arbetssättet – att skanna det befintliga och CAD-modellera det nya i ett projekt.   

1.3 Digital tvilling för produktionssystem 
Den centrala tanken i arbetssättet är att man spegla en fysisk anläggning i en digital modell för att kunna 

visualisera, utreda, och genomföra analyser och uppgifter som avses. Vi arbetar då med det som kallas 

en ”digital tvilling” av produktionsanläggningen - exakta avbild av hela produktionssystemet. Det krävs 

för en sådan ett fungerande arbetssätt som genom ömsesidigt uppdaterande säkerställer att fysisk och 

digital tvilling alltid är lika.  

Begreppet ”Digital tvilling” (DT) – lyfts ofta som en lösning för framtiden. DT kan betyda mycket. 

Generellt sett kan DT spegla produkter, processer, utrustningar, anläggningar, mm och ge stöd under 

hela livscykeln – utveckling, installation, produktion, användning och återanvändning (se Figur 1). Ofta 

avses med DT, tvillingmodeller av produkter som visar information om dess användning och status. 

Genom att t ex få tillgång till information om en produkts användning, tillstånd, miljö och sammanhang 

kan man identifiera när service behövs eller få värdefull kunskap för produktinnovation. Men digital 

tvilling kan också avse digital spegling under utveckling av produkterna och för både utveckling och drift 

av produktionssystem. För tillverkningsprocesser och utrustningar är digital tvilling mycket värdefullt bl a 

för utvärdering och test i utvecklingsfasen, eller i driftsfasen då leverantörer kan följa status och 

användning och t ex vara proaktiv angående underhållsinsatser.  

Fokus i denna guide är att åstadkomma arbetssätt och teknik för digital tvilling för utveckling och 

installation av produktionssystem. 
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Figur 1. Digitala tvillingar (i orange) kan avse många saker. Det kan syfta på en uppdaterad modell av dels produktionssystemet 
och dels av produkterna. Dessutom kan de spegla olika faser i livscyklerna (i grönt): från stöd för utvecklingsarbetet, till 
driften/användningen av produktion/produkter. Fokus i DIP-metoden (grå markering) är digitala tvillingar för att stödja 
digitalisering av befintligt system, utvecklingsarbetet för att konfigurera systemet och installation till godkänt 
produktionssystem hos kund. 

  

1.4 Krävs investering i teknik, ’mindset’ och kunskap  
För att lyckas med DT är tekniklösningar viktiga men minst lika viktiga för att lyckas är väl fungerande 

arbetssätt. Det nya arbetssättet ska etableras och verka över lång tid. Viktigt är att den digitala tvillingen 

”hålls i liv” och över tid fortsätter vara korrekt spegling. Om inte förändringar i den ena tvillingen 

återspeglas i den andra, blir effekter att man inte kan lita på modellerna och analyserna.  
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Figur 2.   För att införa föreslaget arbetssätt med digital tvilling och får få önskade effekter krävs investering och förändring av 
inte bara teknik utan även organisation/arbetssätt och engagemang/inställning/kultur/kompetens hos involverade personer. 

Viktiga huvudsakliga arbetssteg som behövs för att arbeta med produktionssystem över hela dess 

livscykel beskrivs nedan i avsnittet ”Arbetssteg för arbete digital tvilling”.  

Förutom arbetssätt krävs nytt mindset t ex att man inte får lov att göra förändringar i produktion utan 

att också uppdatera den digitala tvillingen av produktion. I själva verket bör inställningen hos alla vara 

att digitala tvillingen bör ses som förlagan för produktionssystemet. Att förändringar ska utvärderas och 

införas i den digitala tvillingen först och sedan i verkliga produktionen.  

Slutligen är det viktigt att säkerställa att alla involverade har rätt kunskap om att finns digital modell som 

kan visualisera produktion, kan integreras med CAD-modeller för analyser, och kunskap om hur man ska 

genomföra olika arbetssteg.  

1.5 Organisationer och funktioner i samarbete 
I investeringsprojekt för utveckling, installation och driftsättning av produktionssystem är många roller 

involverade från flera organisationer. Den digitala tvillingen kan underlätta arbetet och genom att 

tillhandahålla en gemensam modell av anläggningen som är enkelt åtkomlig för alla som behöver för 

visualisering, diskussioner, mätning eller utvecklingsarbetet.  I arbetet med att säkerställa att den 

förändrade anläggningen utformas och installeras för att passa behoven är det viktigt att många olika 

roller kan vara involverade så tidigt som möjligt med möjlighet att förstå och påverka den planerade 

utformningen. T ex underhåll, produktionsteknik, operatörer, för att få med så många aspekter som 

möjligt kring utformningen, t ex ergonomi, säkerhet, logistik och underhåll.  

Den digitala tvillingen är en sammanvävd modell av dels den 3D-skannade verkliga befintliga miljön, och 

dels ny utrustning i CAD-modeller. Med denna kan enkelt många fler roller involveras och ”se” det nya 

systemet, för att t ex identifiera möjliga problem eller förbättringar tidigt.  

Arbetsgången beskrivs i följande avsnitt, men huvudstegen är att organisationen ”DIP-Centrum” 
etablerar infrastruktur för digital tvilling i produktionslokalen, dvs installation och exakt inmätning av 
referenspunkter runt om i produktionslokalen. Därefter kan en firma som är certifierad att genomföra 
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3D-skanningen på korrekt sätt skanna lokalen som sedan behandlas och läggs upp tillgänglig på ett 
webbhotell som drivs av DIP-Centrum.  Certifierad firma kan vara DIP-Centrum eller annat företag, t ex 
automationsföretaget.  Därefter kan det tillverkande företaget och de automationsföretag som är 
involverade ges access till 3D-skannade modellen. I utvecklingsarbetet kan modellen integreras med 
CAD-modeller för analyser och visualisering. När utvecklingsarbetet är klart och man har verifierat att 
det utvecklade systemet är som avsett, är det viktigt att installationen genomförs så att det byggs enligt 
den digitala modellen.  
Organisationer och roller 

▪ DIP-Centrum Driver det centrala webhotellet som inhyser de digitala fabrikerna. Etablerar 
infrastruktur för digital tvilling i produktionslokalen. Tillhandahåller 3D-scannings-utrustning 
som service till involverade företag. Certifierar firmor för 3D-skanning 

▪ Tillverkande företag Slutkund och ägare av fysiska anläggningen och dess digitala tvilling. På det 
tillverkande företaget finns en ”digital plant manager” 

▪ Digital plant manager Ansvarig person på Tillverkande företaget som håller ihop den digitala 
tvillingen och ansvarar för uppdatering av den digitala tvillingen.  

▪ Automationsföretag Den aktör som utvecklar och installerar automationsutrustning på uppdrag 
av Tillverkande företag. Det kan vara flera firmor som ansvarar för olika dela av systemet eller är 
involverad i olika faser. De kan vara certifierade att genomföra skanning 

 

 

Figur 3.  Det tillverkande företaget låter skanna sin produktionsmiljö vilken görs tillgänglig av DIP-Centrum. 
Automationsföretaget eller -företagen och det tillverkande företag har nytta av tvillingen under systemets hela livscykel. 

 

 

1.6 Arbetssteg för arbete digital tvilling 

Hur ska man arbeta för att på ett effektivt sätt utnyttja en fullt fungerande digital tvilling för en 
produktionscell i layout-, planerings-, installations- och valideringsarbetet? 

Arbetet med en digital tvilling för produktionsutveckling innehåller tre viktiga huvudområden 
Digitalisering, Konfiguration och Installation enligt bilden nedan.    
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Figur 4.  Bild med faserna från digitalisering av produktionsanläggningen för att skapa digital tvilling, konfigurering av nya 

systemet med stöd av digital tvilling och CAD-modeller, och installation av nytt system efter den digitala tvillingen. .  

En av de viktigaste aspekterna är att planera sitt arbete och tänka igenom vad som kommer att 
påverka den anläggning som man ska utveckla. Det kan gälla olika aspekter i den lokal där 
anläggningen ska installeras exempelvis pelare, elanslutningar, takhöjder, att det finns 
utrustning som man ska återanvända, vilka utrustningar som kommer att vara styrande för 
placering, installation etc eller vad som ger speciella förutsättningar. Syftet är ju att ta fram en 
detaljerad, noggrann och realistisk modell som stöttar allt utvecklingsarbete inklusive 
installation och validering. Viktigt är också att man inte enbart fokusera aspekterna av skanning 
som punkttäthet utan mer på noggrannhet i modellerna som används, exempelvis CAD-
modellers detaljrikedom samt funktionalitet så att man kan genomföra den programmering och 
simulering av arbetsmoment som är tänkt att utföras. 

Nedan görs en övergripande beskrivning av vad arbetsmomenten innehåller och hur man bör 

tänka i respektive område. För mer detaljerad information hänvisas till följande kapitel. 

1.6.1 Digitalisering 

I den här fasen vill vi fånga alla aspekter som rör förutsättningar, utrustning mm. Tekniken är 

skapa ett punktmoln med hjälp av skanning av den lokal där anläggningen ska placeras och att i 

det punktmolnet även ta med sådant som utgör förutsättningar eller begränsningar.  

En mycket viktig del i datainsamling och mätning av anläggningen är att etablera ett 

koordinatsystem och placera referenser i lokalen. Det gör att man enkelt kan uppdatera 

punktmolnet vid senare tillfällen, exempelvis vid förändringar. 

När väl dessa referenselement är på plats vidtar själva skanningen eller inmätning. Själva 

skannern som står på en trefot placeras ut så att den kan se de områden som ska mätas in samt 

så många av referenselementen som möjligt, dock minst tre. Ett viktigt steg här är att planera 
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var skannern ska placeras så att man fångar den data man vill ha med i punktmolnet. Skannern 

kommer själv att placera in sig i ett koordinatsystem som utgår från de kända referens-

elementen och det skannade området kan ses som en sfär runt skannern inplacerad i detta 

koordinatsystem. Flyttar man sen skannern till olika positioner med tidigare villkor uppfyllda, 

lägger programvara ihop dessa sfärer till ett sammanhängande punktmoln med fotorealistisk 

färg på punkterna så att punktmolnet kan uppfattas som ett 3-dimensionellt foto med 

möjlighet att i varje punkt få ut koordinater i tre dimensioner. 

Efter skanningen kommer arbete med datahantering och säkrandet av distribuerad tillgång av 

data. Denna del ser till att punktmolnet är användbart och kan distribueras, dvs arbetet med att 

kanske rensa sådant som inte ska finnas i punktmolnet, eventuellt arbeta med att skapa 

delmoln av utrustningar och hur vi ser till att vi skapa förutsättningarna att alla kan använda 

punktmolnet i sitt arbete. 

1.6.2 Konfiguration 

Detta arbete går ut på att använda punktmoln i utvecklingen och simulering av 

produktionssystemet, dvs använda det i layoutarbete och skapande av den modell som är 

grunden i den digitala tvillingen och/eller om vi använt det för simulering/robotprogrammering, 

eventuella kollisionskontroller, anslutningar, mätning, dimensionering etc. Här ingår även alla 

former av virtuell verifiering av produktionssystemet som minimera riskerna för misstag i 

installationen av den fysiska anläggningen. 

När man utformar ett produktionssystem är det stor fördel att med säkerhet veta vilka 

utrymmen som finns, vilka förutsättningar och begränsningar som lokalen har. Att ge olika 

användare tillgång till ett detaljerat punktmoln med fotorealism inte bara ökar förståelsen utan 

också ger användare möjlighet att mäta och kontrollera sitt arbete. 

Då man oftast är flera personer aktiva i utvecklingsarbetet kan det vara viktigt att arbetet sker 

med en succesiv förfining, dvs till att börja med kanske man inte har alla detaljerade modeller 

utan man kan nöja sig med modeller som beskriver huvudmått på utrustningar i 3D. Sedan kan 

man förfina layouten och modellen av produktionssystemet varefter modellerna växer fram och 

blir mer detaljerade. 

I olika modellerings- och simuleringsverktyg kan man analysera och verifiera lösningar genom 

att kombinera punktmoln med 3D-modeller av t ex ny utrustning och produkter. 

1.6.3 Installation 

Vid installation av produktionssystemet utgår vi från den digitala modellen av 
produktionssystemet som ska installeras fysiskt. Denna modell med CAD-modeller, 
punktmolnet och referenskoordinater nyttjas dels för att installation av utrustning ska bli exakt 
som i den digitala tvillingen, och dels och för att planera installationsarbetet så det blir få 
överraskningar och problem.  
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Planeringsfasen i detta arbete ska inte underskattas beroende på hur anläggningen ser ut och 
om det finns utrustning som måste installeras i en viss ordning. Egenskaper som påverkar 
installationen ska var simulerade och testade inför den fysiska installationen men nu gäller det 
att analysera i vilken ordning utrustning ska komma på plats och analysera risker eller särskilda 
behov vid installationsarbetet. Punktmolnet tillsammans med 3D-modeller av utrustningen ger 
oss mycket goda möjligheter att förbereda installationsarbetet och om så krävs till och med 
kunna simulera hur och i vilken ordning utrustningar kan lanseras och placeras.  

Beroende på behovet av precision och samspel mellan utrustningarna kan det finnas behov av 
stöddokument som kan genereras från 3D-modellen av cellen/linen.  

Referenserna för hur produktionssystemet ska placeras återfinns i punktmolnsdata, vilket gör 
att möjligheten att placera ut de styrande delarna av utrustning såsom ev. robotar och 
maskiner som har relationer till lokalens geometri är mycket god med önskvärd precision 
tillämpande lämplig mätutrustning (totalstation, lasertracker, teodolit eller måttband).  

Virtuella verktyg, rätt mätutrustning och god planering kan rätt använda spara många misstag 
och fördröjningar vid själva installationen. Många timmar är investerade för att med god 
precision utveckla ett produktionssystem som är anpassat för anläggningen och då gäller det 
även att vara noggrann vid installationsarbetet. 

För att kunna dra nytta av alla tekniska möjligheter till att verkligen använda den digitala 
tvillingen fortsättningsvis i utvecklingsarbetet av produkterna och hur produktionssystemet ska 
förändras över tid krävs det att den fysiska installationen i tillräckligt hög grad replikerar den 
digitala planeringsmodellen. 

Efter fysisk installation av utrustning skall installerat produktionssystem valideras.  Målet är ju 
att kunna validera så långt som möjligt med hjälp av digitala tvillingar av produkten och 
produktionssystemet. En slutlig validering av ett installerat system kan naturligtvis inte göras 
förrän produkten också integreras i flödet i samband med upprampning av produktionen.  

Detta är ofta inte fallet vid installation av cellen/linen då produkten utvecklas parallellt med 
produktionssystemet men ett mål är att kunna validera systemet så långt som möjligt med hjälp 
av digitala tvillingar av produkten och produktionssystemet och den punktmolnsdata som finns 
tillgänglig. Rekommendationen är att avsluta installationsarbetet med att göra en ny skanning 
av det installerade produktionssystem och se till att den digitala planeringsmodellen är 
uppdaterad. Erfarenheten visar att detta underlättar framtida utvecklingsarbete som annars 
riskerar att försenas eller försvåras pga att man inte har tillgång till korrekt data. 
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1.7  Guider för att stödja arbete att skapa och upprätthålla tvillingarna 
I de efterföljande tre kapitel beskrivs arbetssättet för respektive fas i detalj:  

• Digitalisering – Främst för DIP-Centrum för installation av referenspunkter och för Certifierad 

firma som genomför 3D-skanning. För tillverkande firma ger guiden kunskap om behov och 

genomförande av digitaliseringen.  – se kapitel 2 

• Konfigurering – Främst för automationsföretag och även för tillverkande företag. Beskriver 

behov och genomförande av analyser och utformning av nya produktionsanläggning. – se 

kapitel 3 

• Installation – Främst för automationsföretag och även för tillverkande företag. Beskriver behov 

och genomförande av installation av utrustningar i nya produktionsanläggning– se kapitel 4 

 

 

Figur 5.  Tre delar av guiden beskriver tillsammans arbetsgången från digitalisering av fysisk miljö, via utveckling och utformning 
av nya anläggningen, till installation enligt den digitala tvillingen. 
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2 Digitalisering 
Detta dokument är skapat ur projektet DIP - Digital tvilling för utveckling och installation av 

produktionssystem. Projektets mål är att utveckla metoder för små och medelstora företag för att 

använda 3D-skannade digitala tvillingar av produktionsanläggningar i sitt arbete att skapa 

automatiseringslösningar som är direkt implementerbara och lättvaliderade.  

 

 

Figur 6 AP2 - Digitalisering som det relaterar till hela projektets omfattning 

 

Projektets struktur, som ses i Figur 6, är uppbyggt kring tre faser i arbetet med digitala fabrikstvillingar; 

digitalisering, konfiguration och installation. Dessa är delar i en sammanhängande arbetsprocess som 

tillsammans leder till skapandet och upprätthållandet av operativt användbara digitala tvillingar för 

produktionssystemsutveckling.   

Den förväntade effekten av dessa metoder är att installationer av utrustning efter virtuell verifikation 

kan genomföras snabbare, med ökad kvalitet och färre fel, vilket minskar kostnaderna kraftigt. 
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Tillsammans med de deltagande företagen och kunskap om de olika processcenarierna är uppgiften att 

skapa en strategi och utveckla metodik för de första faserna i digitalisering av anläggningarna. 

Nedan följer den av projektet framtagna guideline som beskriver hur SME-företag kan arbeta med det 

första steget i framtagandet av digitala fabrikstvillingar, digitaliseringen.  

2.1 Introduktion 
Denna övergripande guideline för digitalisering skall fungera som ett stöd för SME-företag som själva vill 

beställa kvalitetssäkrade geometriska digitala fabrikstvillingar och hålla dem uppdaterade.  

En digital tvilling av fabriken kan användas i planeringsstadiet och under upphandlingen av 

ombyggnation och installationer i fabriken. Den digitala fabrikstvillingen kan fungera som visualisering 

vid diskussioner mellan involverade parter och representera en kvantitativ och objektiv nulägesbild av 

systemet som indata till simulerings- och modelleringsaktiviteter.  

Skapandet av en digital fabrikstvilling består av etablering och inmätning av ett fabrikskoordinatsystem 

följt av 3D-scanning av fabrikens nuläge. Etablering och inmätning av fabrikskoordinatsystemet görs en 

enda gång medan 3D-scanning kan upprepas vid behov allteftersom fabriken förändras över tid.   

Ett fabrikskoordinatsystem, när det är etablerat, kan användas för all lägesinmätning av utrustning och 

byggnadselement. Det ersätter tidigare analoga metoder där man utgår från kända byggnadselement på 

ritningen, såsom en pelare, och förlitar sig på deras riktighet. Med en digital fabrikstvilling har man en 

sann bild av både byggnad och befintlig utrustning att utgå från och riskerar därmed inte att lägesfel i 

ritningarna skall leda till följdfel i modelleringsarbetet eller försvåra installationen av utrustning.   

2.2 Inför beställning av digitalisering 
Ett företag som planerar att upprätta en digital fabrikstvilling av sin produktionsanläggning för första 

gången behöver skapa sig en tydlig bild av sina behov. Behoven kan uttryckas i omfattningen av det 

område som skall digitaliseras samt vilka krav på noggrannhet man har. För vissa företag kanske inte 

hela produktionsanläggningen är aktuell för digitalisering och då kan en avgränsning vara önskvärd. 

Noggrannhetskrav styrs ofta utifrån typen av produktion man driver, där högre automationsgrad 

tenderar att ställa höga noggrannhetskrav. Oavsett omfattning och noggrannhetskrav för 

digitaliseringen rekommenderas det att etablera ett fabrikskoordinatsystem över hela anläggningen. Det 

beror på uppstartskostnader för etableringen och precisionen i resultaten ifall man vid senare tillfälle vill 

utöka digitaliseringsområdet.  

Etableringen av ett fabrikskoordinatsystem görs genom DIP Centralt som i samråd med det tillverkande 

företaget planerar utförandet efter det tillverkande företagets behov. För detta ändamål skapas en 

arbetsbeskrivning för digitaliseringen som utgår ifrån ritningar över fabrikslokalen innehållandes: 

• Markering av vilka områden som skall digitaliseras 

• Vilka områden som innehåller automationsutrustning 

• Eventuella objekt eller byggnadsdetaljer av särskilt intresse 

Se exempel i Figur 7 nedan: 



DIP-guidelines En guide för att dra nytta av 3D-skannade digitala tvillingar av produktionsanläggningar 

Version januari 2022  13 

 

Figur 7 Exempel på arbetsbeskrivning av områden som skall digitaliseras utifrån ritning.  
 

En exempelmall som företag kan använda sig av för att beställa en fabriksdigitalisering finnes i Bilaga 1 – 

Beställningsmall. Ett ifyllt exempel av densamma finnes i Bilaga 2 – Beställningsexempel. 

2.2.1 Summering av indatabehov vid digitalisering: 
För att man från DIP-Centrum skall kunna skapa en bra arbetsbeskrivningen och planera digitaliseringen 

på ett effektivt sätt behövs information om fabrikslokalen. Detta informationsbehov sammanfattas i 

listan nedan:  

• Byggnadsritning/byggnadslayout med koordinatsystem tillhandahålls av tillverkande företag 

som digital ritning i till exempel .dwg format. Endast byggnadselement behöver ingå men om 

även installerad utrustning finns inritad kan det inkluderas. 

• Denna ritning definierar fabrikskoordinatsystemet som kommer gälla för den digitala tvillingen 

och utgör kopplingen mellan det fysiska och det digitala. 

• Information om ingående material i byggnadskonstruktionen, exempelvis betong eller stål. 

• Vilka områden som skall digitaliseras i samband med etableringen 

• Lista av objekt av särskilt intresse för digitaliseringen 

2.3 Tillvägagångssätt vid etablering av fabrikskoordinatsystem 
Digitaliseringsarbete koordineras och initieras av DIP-Centrum i samråd med tillverkande företaget. 

Generellt sett kan digitaliseringsarbetet utföras under pågående produktion utan att inverka på det 

dagliga arbetet. Nedan beskrivs arbetets innehåll i det tillverkande företagets lokaler utifrån följande 

steg; planering av projektet, monteringen och inmätning av fabrikskoordinater och slutligen 

digitalisering.  
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2.3.1 Planering och dokumentation 
Dokumentation av arbetsprocessen sker löpande innan och under etableringen. Utifrån fabriksritningen 

planeras arbetsdagarna upp för att inte störa pågående produktion i fabrikens olika områden. Denna 

planering görs som ett led i att tillverkande företag skall ha god transparens i processen. Figur 8 

exemplifierar en plan med två arbetsdagar och tillhörande område i fabriken. 

 

 

Figur 8 Fabrikslayout med två arbetsområden inplanerade för digitalisering under löpande arbetsdag ett och två 

2.3.1.1 Etablering av referenspunkter 

Det första steget i arbetet på plats är etablera en infrastruktur i fabriken. Det görs genom montering av 

referensbrickor, se Figur 9,  på valda platser i byggnaden.  

     

Figur 9 Vänster: Monterad referensbricka med diameter. Höger: Samma bricka med uppsatt referenssfär 

Positioneringen av referensbrickor bör väljas så att:  

1. De sprids jämnt i hela produktionshallen.  

2. De monteras på en höjd som möjliggör sikt på långa avstånd.  

3. De syns från minst 180 grader 

4. De fästs på bestående byggnadselement utav betong eller stål. 
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Figur 10 och Figur 11 illustrerar utrustning för uppsättning av referensbrickor för olika byggnadsmaterial.  

 

Figur 10 Anvisning för montering av referensbricka i betong 

 

Figur 11 Anvisning för montering av referensbricka i stål. 

Inmätningen av referenspunkter i Fabrikskoordinater planeras och utförs av DIP-Centrum efter 

inkommen digitaliseringsbeställning. Beroende på noggrannhetskrav och områdets storlek utförs 

inmätningen av referenskoordinaterna med 3D-scanner eller total station. Resultatet blir en 

definitionslista över samtliga referenspunkters position, uttryckt i xyz i fabrikens koordinatsystem. Dessa 

referenskoordinater kan sedan nyttjas i allt framtida positioneringsarbete i fabriken för att säkerställa 

sanna koordinater vid exempelvis installation av utrustning, se Figur 12.  

 

Figur 12 Exempel på referensobjekt som används för att markera referenskoordinaterna under digitalisering och 
utsättningsarbete 



DIP-guidelines En guide för att dra nytta av 3D-skannade digitala tvillingar av produktionsanläggningar 

Version januari 2022  16 

På så sätt frångår man gängse praxis där läge definieras genom mätning mot byggnadselement såsom 

pelare med tumstock eller avståndslaser. Referenskoordinaterna bör ses som en digital handling som 

tillhör fabriksägaren, det tillverkande företaget. Dessa referenspunkter finns synliga och tillgängliga för 

nedladdning via det digitala fabrikshotellet.  

Digitalisering av Fabriken med 3D-scanner görs i de områden som markerats i arbetsbeskrivningen och 

utförs först efter uppsättning av referensbrickorna, då dessa används för montering av referenssfärer på 

kända koordinater. Efter genomförandet av digitaliseringen processas data av DIP-Centrum och 

tillgängliggörs via det Digitala Fabrikshotellet. Här kan tillverkande företag visualisera fabriken, mäta 

avstånd och areor, samt exportera punktmoln över valda områden för användning i simulering och 

modelleringsaktiviteter. Exempel på visualisering via det digitala fabrikshotellet ses i Figur 13.  

 

Figur 13 Pågående inmätning med 3D laser scanner FARO Focus 3D. 

2.4 Tillvägagångssätt för efterföljande digitaliseringar 
En fabrik är sällan statisk under någon längre tid och nya förändringar och installationer kan medföra 

behovet av att uppdatera den digitala tvillingen. Då de finns ett redan etablerat fabrikskoordinatsystem 

med monterade och inmätta referensbrickor är arbetet med att uppdatera delar av eller hela den 

digitala tvillingen relativt enkelt. Som tillverkande företag kan man välja att utföra 3D-scanningen i egen 

regi, då finns utrustning att hyra av DIP-Centrum. Alternativt kan man beställa utförandet av en extern 

utförare på egen hand eller via DIP-Centrums lista på certifierade utförare av DIP-metoden. Scandata 

ifrån digitaliseringen skickas till DIP-Centrum för kvalitetskontroll, processande och uppläggning på det 

digitala fabrikshotellet. För varje digitaliseringsprojekt skapas en kvalitetsrapport som kvantitativt 

presenterar noggrannheten hos den digitala fabrikstvillingen, detta är en viktig aspekt för säkerställa att 

data uppfyller kraven för det den skall användas till.   

2.5 Presentation av den digitala fabrikstvillingen 
Den Digitala fabrikstvillingen görs tillgänglig via webhotellet för fabriker på dip.websharecloud.com. I 

Figur 14 nedan ses startsidan för webhotellet. 
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Figur 14 DIP Webhotell startsida, kartan ger en överblick över tillgängliga digitala fabrikstvillingar 

Fabrikstvillingen och dess ingående data tillhör det tillverkande företag som också bestämmer vem som 

skall ha tillgång till inloggning via webhotellet. Access till individer eller underleverantörer kan 

tidsbestämmas för att användas under till exempel ett visst projekts livslängd. Från startsidan kan 

användare se och öppna upp de digitala fabrikstvillingar som denne har tillgång till. När en fabrik öppnas 

tas användaren till översikts vy skapad utifrån mätdata, se Figur 15. 

 

Figur 15 Överblick av en digital fabrikstvilling. CAD och mätdata är överlagrade och scanpositionerna är utmärkta med pins 
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Från denna vy kan användare navigera runt i fabriken och zooma in på valda delar för att utföra 

mätningar på exempelvis ytor eller avstånd mellan objekt. Figur 16 nedan illustrerar mätningar som 

gjorts i denna översiktsvy. 

 

Figur 16 Exempel på mätningar i översiktsvyn. Längden av en transportbandsloop och ytan på ett logistikområde 

Det går även att öppna enskilda scanpositioner för att få en fotorealistisk sfärisk bild av omgivningen, 

det uppnås genom att klicka på en av de pins som markerar scanpositionerna på kartan. Detta läge kan 

användas för att motsvarande gå runt på fabriksgolvet och man kan klicka sig fram mellan 

scanpositionerna för att förflytta sig, se Figur 17 för ett exempel. Även i denna vy går det bra att göra 

mätningar eller till exempel skapa informationspunkter och dela dessa med andra användare. Vill man 

kan man när som helst generera en länk till den nuvarande vyn av fabriken och skicka till en kollega som 

diskussionsunderlag.  
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Figur 17 Fotovy där användaren har tagit mått mellan golvet och balken i taket. I övre vänstra hörnet ses översiktsvyn infälld, 
den indikerar vart man befinner sig och i vilken riktning vyn pekar. 

De vyer som beskrivs ovan är lättanvända och lättillgängliga, man behöver bara tillgång till en browser 

och ett inloggningskonto. För mer avancerade tillämpningar, såsom simulering eller layoutplanering i 3D 

programvaror kan punktmolnsdata begäras ut från webhotellet. Det görs genom att man direkt i 

översiktsvyn definiera ett område med tre klick, väljer ett höjdintervall, filformat, och upplösning så 

skickas en nedladdningslänk till användarens e-post. Länken kan delas direkt med den eller de personer 

som skall utföra arbete med data. Se Figur 18 nedan för en illustration av exportförfarandet. 

 

Figur 18 Exportförfarandet i fyra steg, område, höjdintervall, format och upplösning 

All exporterad punktmolnsdata befinner sig i fabrikens layoutkoordinater. Det medför att övriga 

ritningar kan överlagras för att identifiera avvikelser eller för att positionera ut CAD modeller av ny 

utrustning i punktmolnet som ju beskriver nuläget på fabriksgolvet. Figur 19 ger ett exempel på hur 

export av punktmoln kan se ut, punktmolnet är sektionerat i höjd och inläst tillsammans med 

byggnadsritningen. 
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Figur 19 Punktmolnsdata exporterat från webhotellet ger en detaljerad bild av nuläget i fabriken. Här är höjdintervallet i 
exporten definierat som 0,05m-2,50m alltså strax över golvnivå till 2,5 meter upp 

Behöver man geometridata på annat format, till exempel som CAD-modeller kan detta tillhandahållas 

via webhotellet. Då görs en förfrågan till DIP-Centrum och man erhåller uppskattad tidsåtgång och 

kostnadsförslag. Exempel på CAD framtaget ur punktmoln ses i Figur 20 nedan. CAD modellen som 

skapas utgår ifrån fabrikens koordinatsystem och kan alltså kombineras med andra redan existerande 

CAD-modeller av exempelvis utrustning eller celler. 

 

Figur 20 Illustration av CAD-modell skapad från punktmolnsdata 

Ovanstående guideline som utarbetats inom projektet DIP – Digital Tvilling för konfiguration och 

installation av produktionssystem beskriver hur SME-företag kan gå till väga för att ta det första steget i 

arbetet med digitala fabrikstvillingar, digitaliseringen.  
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3 Konfigurering 
Konfigureringsbiten av metoden är den del som motsvarar utvecklingen av produktionssystemet, 

däribland layoutplaneringsarbetet, ergonomianalyser, flödesanalyser, materialhantering med mera. Här 

arbetar generellt företag i projektstrukturer, med flera olika projektdeltagare. Olika alternativ behöver 

utvärderas på olika sätt för vardera case, varpå metoden behöver vara generell och stötta 

projektgruppen. Syftet är att ta fram en detaljerad, noggrann och realistisk modell som stöttar såväl 

utveckling som utvärdering av layouten för att minska riskfaktorer i såväl installation som drift. Denna 

guide bygger på lärdomar från många/flertal case och många års arbete. Generellt för guiden är att 

metoden är anpassad för projektgruppen, kunskapen att utföra allt finns troligtvis inte på plats. Vissa 

saker kan man lära sig genom att ta hjälp av en expertkonsult som hjälper till under ett projekt 

samtidigt som företaget lär sig vissa delar själva, exempelvis punktmolnssegmentering och 

datasammanslagning (ex. Navisworks). Mer tekniskt avancerade bitar såsom VR-modellering och 

simulering kräver mycket specifik kunskap och bör utföras av en expert på området. 

3.1 Introduktion 
Detta dokument innehåller övergripande guidelines för att stötta företag att själva arbeta med 

punktmoln i sitt layoutplaneringsarbete. Det sätt att arbeta med layoutplanering som föreslås i detta 

dokument har i flertalet studier påvisat förbättrade möjligheter att kommunicera och arbeta runt 

layoutplanering generellt såväl internt som externt för företagen, men även påvisat minskad risk för 

kostsamma misstag som kan leda till fördröjningar eller försvårad installationsprocess. Fall där 

potentiellt kostsamma misstag identifierats och undvikts med hjälp av användning av punktmolnsdata 

finns publicerat i exempelvis Nåfors (2017) och Nåfors (2020). 

3.1.1 Startpunkt 
Tar över efter digitalisering – All nödvändig relevant data finns nedan i prioriterad ordning. Även en 

plan/tanke över framtida installation behövs som grund. 

1. Noggrann, sann och neutral punktmolnsdata för lokalen och befintliga relevanta installationer 

o Detta inkluderar även kommande installationer om dessa existerar fysiskt! 

2. Detaljerade och måttkorrekta 3D-modeller av tillkommande installationer som mycket liknar 

kommande installationer 

3. Förenklade måttkorrekta 3D-modeller av tillkommande installationer som volymmässigt 

motsvarar kommande installationer 

3.2 Tillvägagångssätt generellt layoutarbete 
Nedan följer rekommendationer för hur man bör arbeta med layoutplaneringsarbete i relevanta 

scenarion.  

3.2.1 Förberedning av data 
Det första som bör göras är en segmentering av punktmolnsdata efter behov. Då punktmolnsdata 

generellt kommer i en eller flera större kluster behöver dessa brytas ner till objekt som representerar 

det som skall nyttjas i planeringen. Fasta installationer såsom pelare och väggar kan brytas ut i ett 

gemensamt segment, medan individuella maskiner som eventuellt skall skyfflas runt i ett layoutarbete 

bör segmenteras i separata representabla objekt som inkluderar relevant sidoutrustning. Pallställ och 

liknande bör också även segmenteras till individuella objekt. Exempelvis som presenterat i Figur 21 där 

en maskin segmenteras ut ur ett komplett punktmoln. 



DIP-guidelines En guide för att dra nytta av 3D-skannade digitala tvillingar av produktionsanläggningar 

Version januari 2022  22 

 
Figur 21: Komplett punktmoln (toppen) segmenteras genom att bit för bit tas bort (vänster) tills endast önskad datamängd 

återstår, i detta fall separat maskin (höger). 

 

3.2.2 Sammanslagning av data 
Efter att datan är förberedd kan den slås samman enligt plan/tanke för framtida installationen i en draft-

layout, en kombination av 2D-ritning, 3D-CAD-data och punktmolnsdata efter bästa tillgänglighet för att 

visualisera idén på ett mer verklighetstroget sett, som exemplifierat i Figur 22. 
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Figur 22: Exempel på hur en draft-layout kan se ut i första stadiet 

3.2.3 Layoutarbete med draft-layouten 
Arbetet med draft-layouten innebär att genomföra analyser och identifiera förbättringsmöjligheter 

redan i ett tidigt stadie genom att utnyttja kunskaperna inom projektgruppen. Exempelvis 

produktionsflödet, installationsmöjligheter och i passande fall del-ytans påverkan på hela fabriken (då 

endast en del av fabriken direkt berörs av layoutarbetet) bör vara i fokus i detta steg. När layoutarbetet 

börjar bli redo för nästa steg, inkluderandet av fler intressenter, rekommenderas det att en omslutande 

realistisk VR-modell utvecklas för att ge bättre uppfattning om det kommande scenariot och förbättra 

intressenternas möjlighet att delta i utvecklingsarbetet. 

3.2.4 Inkluderande av fler intressenter 
Operatörer, underhållspersonal, logistikpersonal, säkerhetsansvariga och andra intressenter bjuds i 

detta steg in i layoutarbetet, förslagsvis i ett strukturerat workshop-format (Lindskog et al., 2016) där 

man utnyttjar båda modellerna från det tidigare steget. Små/mycket små företag kan alternativt köra en 

workshop med alla intressenter för att samla in åsikter och förbättringspotential. 

3.2.5 Uppdatering av modellen 
Efter inkluderandet av fler intressenter kan modellen uppdateras enligt insamlad och genomgången 

feedback, och vid större förändringar kan steg 4 och 5 itereras tills ett tillfredställande utfall har 

uppnåtts. Då modellerna är utformade på ett smart sätt är det kan förflyttningar göras i desktop-

modellen som sedan kan överföras i form av en koordinat-fil till VR-modellen. 



DIP-guidelines En guide för att dra nytta av 3D-skannade digitala tvillingar av produktionsanläggningar 

Version januari 2022  24 

3.2.6 Överlämning till installation  
När den framtagna modellen är färdig och verifierad, dvs den har blivit utvärderad och godkänd av alla 

relevanta instanser och exempelvis tillgängligheten och möjligheten att öppna dörrar har kontrollerats 

överlämnas modellen till fas som har ansvar för installation. 

3.3 Specialfall/exempelfall 
Detta kapitel behandlar några av de specialfall/exempelfall där tekniken och den generella metoden 

tillämpats framgångsrikt. 

3.3.1 Robotinstallering 
Ett vanligt förekommande exempel där dessa guidelines kan användas med fördel är installation av 

robotar och automatiseringsstationer som skall in i ett befintligt system. Dessa typer av installationer 

skall ofta samarbeta eller samexistera med andra produktionsprocesser och utvecklingen kan ske av 

underleverantörer. Att använda en modell likt beskrivet i detta dokument ger underleverantören 

möjlighet att förbereda sin installation i god detaljeringsnivå. 

3.3.2 Flödessimulering 
Genom att utnyttja konfigureringsmodellen vid flödessimulering uppnås en simuleringsmodell där dels 

realistiska färdvägar är enkla att ta fram och där fabriksoperatörer med lätthet kan känna igen sig och 

delta i valideringsarbetet. En baksida dock är att användande av punktmoln i 

flödessimuleringsmjukvaror kan påverka simuleringshastigheten, så användandet bör vara genomtänkt 

och målinriktat för att uppnå bästa resultat på bästa sätt (Nåfors et al., 2018). 

3.3.3 Installations- och tillgänglighetssimulering 
En potentiell utmaning vid maskininstallationer är huruvida maskinen kommer kunna transporteras fram 

till sin tänkta plats utan kollisioner, och om det går smidigt eller alls att komma åt maskinen med 

nödvändiga maskiner såsom truckar och andra arbetsfordon. Genom att använda den resulterande 

modellen kan objektmodellen färdas den tänkta vägen i punktmolnsmodellen och eventuella kollisioner 

kan analyseras. I detta fall är det viktigt att objektmodellen är så representabel som möjligt, eller större 

än beräknat, för att inte ge falska sanningar. Vissa moderna mjukvaror har stöd för detta och kan 

analysera minsta marginal och beräkna en optimal färdväg, exempelvis Industrial Path Solutions från 

Fraunhofer-Chalmers Centre. 
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4 Installation 

4.1 Introduktion 
Detta dokument innehåller guidelines avseende installation av utrustning i en fabrik som har en 

upprättad geometrisk korrekt digital tvilling samt en digital modell på installationen inlagd i den digitala 

tvillingen. Dokumentet ska fungera som ett stöd för det företag som ska utföra installationen så att 

utrustningen mäts in i fabrikens koordinatsystem med tillräcklig noggrannhet för utrustningens funktion 

samt fabrikens nuvarande och framtida behov. 

Detta dokument behandlar installation av utrustning, utrustningen kan vara enskilda objekt som en 

maskin eller fixtur men dokumentet är främst framtaget vid installation av en automationscell med en 

eller flera robotar, maskiner såsom formsprutor, fixturer och materialhantering. Installation avgränsas 

också till att primärt behandla utsättning och inmätning av fysiska detaljer och alltså inte elektrisk 

installationen eller programmering av styrsystem.  

4.2 Inför installation 
Underlaget som krävs är en geometrisk korrekt digital tvilling i fabrikens koordinatsystem i form av ett 

punktmoln och en korrekt modell av utrustningen (se Figur 23) som ska installeras i fabriken. Vanligtvis 

är modellen av kommande installation en CAD modell men kan också vara en utklippt 

punktmolnsmodell, detta är exempelvis lämpligt då en existerande redan skannad maskin ska flyttas 

inom fabriken. Modellen ska oavsett typ vara positionerad i fabrikens koordinatsystem, detta utförs i 

konfigurationssteget enligt DIP metoden som beskrivs i den separat guideline för konfigurering. 

 

Figur 23 Digital med punktmoln från fabrik och CAD modeller på kommande installation. 

Konstruktören bör underlätta för installatören genom att fram det underlag som installatören är 

intresserad av. Exempelvis 2D dwg eller dxf på ett snitt vid golvet som tydliggör var hål ska borras för 

betongankare och för att markera positionering av utrustning. Underlag bör också tas fram för höjd och 

eller position av ytor såsom transportbanor, maskiner och fixturer. Underlagets utformning bör anpassas 

till den utrustning som används, om mer automatiserade metoder såsom lasertracker används är det 

lämpligt att förbereda tabeller med koordinater som direkt kan matas in i utrustningen, medan om mer 

traditionella metoder används är det viktigt att de mått och hjälpmått som behövs vid utsättningen 

presenteras på ett användbart sätt.   
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Nedan följer ett exempel på underlag som är förberett för en installation av en robotcell med en 

lasertracker. Cellen (se Figur 23) innehåller en robot på en åkbana, staket, flera maskiner med fixturer, 

styrskåp med mera.  

Underlag för allt som relaterar till golvet är framtaget i Figur 24. Konstruktören har använt CAD 

modellen på cellen som är inlagd i fabrikens koordinatsystem för att snabbt få ut nödvändiga 

tvådimensionella data. Mätteknikern kan använda dxf ritningen för att i ett program kopplat till 

lasertracker välja de punkter som ska markeras. 

 

Figur 24 Golvlayout skapad av konstruktör  

I Figur 25 har konstruktören förberett viktiga koordinater för installatören, detta för en del utrustning 

som robot och de fixturer roboten kommer arbeta mot. Andra koordinater är enbart för höjdjustering då 

det anses tillräckligt med koordinaterna från Figur 24.  

 

 

Figur 25 Exceldokument för x, y och z koordinater på viktig utrustning.  

4.2.1 Maskinflytt 
Det kan vara en logistisk utmaning att förflytta ut gammal utrustning och in ny utrustning i en fabrik. 

Exempelvis kan äldre utrustning blivit blockerad av nyare utrustning eller så vill installatören undvika att 

demontera utrustningen. Den digitala tvillingen kan vara en hjälp att förbereda flytten genom att 

virtuellt förflytta utrustningen genom fabriken, exempelvis går det då att upptäcka problematiska 
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områden såsom ventilationskanaler och kabelstegar. Detta går manuellt att göra i de flesta CAD system 

som kan hantera punktmoln eller så kan programvara som IPS användas för att automatisk planera en 

kollisionsfri bana som sedan kan användas om stöd vid flytt av utrustning. 

Nya investeringar kan ofta innebära att det tillverkande företaget blir tvingat att förflytta andra celler 

och maskiner som går i produktion. Detta kan i sin tur innebära att fler maskiner behöver flyttas för att 

få tillräcklig plats för den äldre utrustningen. För att minimera detta arbete kan den digitala tvillingen 

användas. Läs mer om detta i konfigurationssteget.   

4.2.2 Medieinstallation 
Till en automationscell kan det behövas el, tryckluft, nätverk, vatten, avlopp, ventilation och eller 

materialtillförsel. Dessa delar ansvarar ofta det tillverkande företaget för och det kan vara avdelningar 

på företaget såsom fastighet, IT och externa entreprenörer som ordnar detta. Det rekommenderas att 

dessa parter har tillgång till webbhotellet och den digitala tvillingen för att kunna planera och samarbeta 

kring detta arbete. Exempelvis går det att markera var det ska finnas uttag, var kabelstegar ska sättas 

upp och mäta avstånd på vad kablar och ledningar behöver vara. 

4.2.3 Val av metod för utsättning 
DIP metoden möjliggör utsättning av utrustning i fabrikens koordinatsystem så att den fysiska 

installationen blir mycket lik den digitala tvillingen. En del av digitaliseringssteget beskrivet i separat 

guideline beskriver hur referensbrickor monteras, mäts in och används för att koppla laserscanningarna 

till fabrikens koordinatsystem. Lasertracker och totalstation är två olika utrustningar som kan utnyttja 

dessa referensbrickor för att mäta in utrustning i fabrikens koordinatsystem.  

4.2.3.1 Lasertracker och totalstation 

Lasertracker är ett mätdon som ofta används i industriella applikationer exempelvis för att mäta stora 

konstruktioner. Utrustningen har två motoriserade två axlar och har en laser som mäter avståndet till en 

sfärisk reflektor (se Figur 26 och Figur 27). Som namnet antyder kan utrustningen automatiskt rotera 

axlarna för att låsa lasern mot reflektorn, alltså kan en enskild operatör hantera utrustningen. 

Distansprecisionen varierar mellan olika varianter och handhavande men exempelvis specificerar Faro 

en produkts distansprecision till 0,016 mm + 0,0008 mm/m (FARO 2021).  
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Figur 26 Lasertracker monterad på stativ.  

Lasertrackern ställs på lämplig position i fabriken så den kan se tre redan inmätta referensbrickor och 

den yta som utrustning ska installeras på. Lasertrackern följer reflektorn som operatören för till 

referensbrickorna som magnetiskt fäst på en adapter som accepterar reflektorn på ena sidan och 

referensbrickan på andra sidan. Mätutrustningen sparar avstånd och vinkelpositioner, detta 

återupprepas på mot tre referensbrickor. Operatören matar in de redan kända koordinaterna i 

mjukvaran, den kan då triangulära mätutrustningens position relativt fabrikens koordinatsystem. 

 

Figur 27 Sfärisk reflektor magnetiskt monterad på fast inmätt referens 

När mätutrustningen är inmätt är det ofta lämpligt att markera koordinater på golv som ska borras för 

betongankare och för att markera var utrustning ska stå. Operatören öppnar det underlag som 

konstruktören har tagit fram (se avsnittet Inför installation) i mjukvara kopplad till mätutrustningen och 

väljer de punkter som ska markeras ut. Operatören monterar reflektorn på lämplig adapter för att 

underlätta markering mot golvet, lasertrackern guidar operatören till rätt koordinat, operatören 
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markerar golvet, operatören klickar på en knapp på en fjärrkontroll då styr lasertrackern till nästa 

koordinat. Hål borras sedan vid markeringar och utrustning ställs ut.  

En del utrustning kan önskas mer noggrann inmätning och justering såsom fixturelement som ska 

interagera med samma konstruktion. Operatören matar in de koordinater som konstruktören 

förberedde (se Inför installation), och monterar reflektorn mot objektet och justerar positionen tills 

mätutrustningen anger att angiven position har nåtts. 

Annan utrustning såsom större maskiner är otympliga att justera till önskad position, då kan det vara 

enklare att mäta utrustningens faktiska koordinater och justera den digitala tvillingen. Operatören av 

mätutrustningen levererar ett mätprotokoll på de punkter operatören och konstruktören har kommit 

överens om (se Figur 28).  

 

Figur 28 Mätprotokoll, denna specifika sida innehåller mätpunkter  
för y-koordinater i fabrikens koordinatsystem, detta för uppriktning  

av åkbana och robotens x, y och z position på åkbanan.    

 

Totalstationer används typisk av lantmäterier och i byggindustrin. De använder samma princip av att 

använda två vinkelpositioner och en längdmätare. I stället för en sfärisk reflektor används en prisma. 

Totalstationer finns i olika nivåer av automatisering, från mekaniska till motoriserande med liknade 

funktionalitet att följa en referens som en lasertracker. Alltså kan i vissa fall två personer krävas för att 
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hantera utrustningen en som mäter och en som håller i prisman. Totalstationer kan mäta över mycket 

långa avstånd men kan ha något sämre precision 2 mm +- 2ppm (Leica Gosystems, 2021). En fördel med 

tekniken är att den är vanligt förekommande i landet i och med det är ett vanligt verktyg inom 

byggindustrin.  

4.2.3.2 Punktmolnsreferens 

Ovan nämnda tekniker kräver en extern mättekniker om inte företaget är beredd på att köpa in 

utrustning. Ibland är det inte försvarbart ur ett ekonomiskt perspektiv om installationen är liten, och har 

låga krav på positionsnoggrannhet. Traditionella tekniker som laserlinjer avståndsmätare, tumstock och 

snörslå är väl beprövade tekniker som ger god precision ner till enstaka millimeter. Dock så används 

normalt byggnadsreferenser som stolpar och väggar som kan stå tiotal millimeter fel relativt 

byggnadsritningarna eller innehålla andra fel. Eftersom det finns ett punktmoln finns det ingen 

anledning att inte använda detta och de inmätta referenserna som garanterar en hög noggrannhet. Vår 

rekommendation är att verkligen att dessa används för att uppnå bästa möjliga precision och garantera 

att den digitala tvillingen kan användas av många olika användare i det fortsatta arbetet och vid 

förbättringar/förändringar.     
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Bilaga 1 – Beställningsmall  
Byggnadsritning/byggnadslayout med koordinatsystem tillhandahålls av tillverkande företag som digital 

ritning i till exempel .dwg format. Endast byggnadselement behöver ingå men om även installerad 

utrustning finns inritad kan det inkluderas. Länk till ritning (alt. filnamn om ritning skickas separat): 

 

Skall befintligt koordinatsystem i byggnadsritning användas för digitala tvillingen? 

□ Ja □ Nej 

Om Nej, vilken befintlig koordinat skall utgöra origo för digitala tvillingen? 

X:  Y:  Z: 

Ingående material i byggnadskonstruktionen: 

□ Stål □ Betong 

Vilka områden skall ingå i den digitala tvillingen? Bifoga ritningsbild med markering här: 

 

 

 

Lista objekt eller utrustning som är av särskilt intresse för digitaliseringen, markera gärna i ritningsbild 

ovan och beskriv varje område/objekt nedan: 

 

Pågår produktion ständigt i fabriken? Om nej, vilka tider/dagar är lugnare och därmed lämpliga för 

inmätning? 

□ Ja □ Nej, lämpliga dagar och tider: 

Kontaktperson, ansvarig för digital tvilling, på tillverkande/beställande företag (Namn och e-post): 

 

Personer utöver ovanstående som skall ges access till den digital tvillingen på portalen (e-postadresser):  
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Bilaga 2 – Beställningsexempel 
Byggnadsritning/byggnadslayout med koordinatsystem tillhandahålls av tillverkande företag som digital 

ritning i till exempel .dwg format. Endast byggnadselement behöver ingå men om även installerad 

utrustning finns inritad kan det inkluderas. Länk till ritning (alt. filnamn om ritning skickas separat): 

Factory_layout_v20210121.dwg 

Skall befintligt koordinatsystem i byggnadsritning användas för digitala tvillingen? 

□ Ja √ Nej 

Om Nej, vilken befintlig koordinat skall utgöra origo för digitala tvillingen? 

X: -48.380 Y: 23.910 Z: 0.0 

Ingående material i byggnadskonstruktionen: 

□ Stål √ Betong 

Vilka områden skall ingå i den digitala tvillingen? Bifoga ritningsbild med markering här: 

 

Området markerat i rött skall ingå i den digitala tvillingen 
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Lista objekt eller utrustning som är av särskilt intresse för digitaliseringen, markera gärna i ritningsbild 

ovan och beskriv varje område/objekt nedan: 

Se blå markeringar i ritningsbilden ovan. 

• Entrée: Entréepartiet skall mätas även från utsidan av byggnaden. 

• Kontor A: Extra viktigt att ventilation i innertaket tas med detaljerat. 

• Automation: Transportbandet i detta område är av extra intresse, viktigt att få med samtliga 

ben. 

Pågår produktion ständigt i fabriken? Om nej, vilka tider/dagar är lugnare och därmed lämpliga för 

inmätning? 

□ Ja √ Nej, lämpliga dagar och tider: fredagar efter lunch (12:00-) samt helgdagar är produktionsfritt 

Kontaktperson, ansvarig för digital tvilling, på tillverkande/beställande företag (Namn och e-post): 

Per Gullander per.gullander@ri.se 

Personer utöver ovanstående som skall ges access till den digital tvillingen på portalen (e-postadresser):  

Namn1.efternamn1@företag1.se, 

Namn2.efternamn2@företag1.se, 

Namn1.efternamn1@företag2.se, 
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