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Virtual reality-teknik förenklar arkitekturdialogen 

Virtual reality gör det möjligt att uppleva byggnader och miljöer långt innan de är färdigställda. 
Istället för att titta på en ritning eller en 3d-bild kan man nu ”gå in” i rummet och se sig 
omkring. På Tengbom arkitekter använder man sedan en tid tillbaka Stereoskopisk Virtual 
reality storskaligt i allt från de första ritningarna till säljmaterial.  
 
VR-tekniken är ett komplement till de traditionella stillbilderna och gör att man kan uppleva till exempel en 
bostad på ett mycket tidigt stadie. På ett enkelt sätt kan man nu visa miljöer som skapats i datorn. Bilden man 
ser i VR-glasögonen återger färger, ytskikt och dimensioner mycket trovärdigt, vilket gör att t ex materialval 
blir enklare för kunder och beställare.  
 
- De VR-glasögon vi använder har en bred betraktningsvinkel och känner av huvudrörelser med stor 

precision. Det ökar närvarokänslan väldigt mycket jämfört med de enklare lösningar som funnits tidigare. 
Genom att använda VR-tekniken tidigt i designprocessen har vi kunnat visualisera och kommunicera våra 
idéer med beställaren på ett effektivt sätt, säger Fredrik Simu som arbetar med 3d-visualisering på 
Tengboms kontor i Göteborg.   

 
VR-glasögonen används nu för första gången publikt i projektet Light Factory GBG i Södra Centrum som är ett 
samarbete mellan JM och Tengbom. Arkitekter, ingenjörer och 3d-illustratörer från Tengbom har arbetat 
tillsammans med JM:s inredare, projekteringsledare och projektledare från start. Parallellt som bostäderna 
tagit form, har 3d-illustratörer producerat realistiska bilder.  
 
- Virtual reality-glasögonen blir ett helt nytt verktyg för oss. Ibland kan det vara svårt för våra kunder att 

tänka sig hur en bostad kommer att se ut när den är klar. Nu kan kunderna ”gå in” och titta runt innan 
bostaden ens börjat byggas. Skillnaden mellan att läsa en skalritning på papper eller titta på en skiss, 
jämfört med att få en upplevelse att faktiskt vara inne i en byggnad är uppenbar för alla som testat ett par 
VR-glasögon, säger Anna Dahl som är inredningsansvarig för JM Region Väst. 

  
På söndag den 6 december, kl. 13.00–14.00 visas bostadshusen Nyx och Nova i Light Factory GBG med hjälp 
av VR-headsets. Visningarna sker i JM:s showroom på Ebbe Lieberathsgatan. Bostäderna förmedlas av 
Bjurfors.  
 
Tengbom arkitekter vann samtliga tävlingar som utlystes inför byggandet av Södra Centrum i Krokslätt, 
Göteborg. Genomgående för arkitekturen är stadsmässigheten. Förutom butiker och restauranger ska 
gemensamma ytor som lounger och New York-inspirerade takterrasser fungera som naturliga mötesplatser.  
  
För mer information, kontakta: 
Emelie Mannheimer, Marknads- och kommunikationschef Tengbom 
emelie.mannheimer@tengbom.se 
070-715 63 90 

mailto:emelie.mannheimer@tengbom.se


Fredrik Simu, 3D-Illustratör 
fredrik.simu@tengbom.se 
031-60 64 73 
 
För pressbilder: 
http://news.cision.com/se/tengbom 
 
Tengbom är ett av Nordens främsta arkitektkontor. Vår yttersta uppgift är att göra världen till en bättre plats 
att leva på. Det gör vi genom att rita hus och miljöer som är mänskliga, vackra, användbara och innovativa. 
Vi är omkring 550 personer som arbetar tillsammans, fördelade på tolv kontor. Tengbom grundades 1906 och 
har ritat många av Sveriges mest kända och omtyckta byggnader. Läs mer på www.tengbom.se. 
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