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PROSJEKT 4; 
 

“VIRTUAL REALITY/ AUGMENTED REALITY” 

E N  D E L  AV  S I N P R O ’ S  « F U T U R E  T E C H N O L O G Y  P L A T F O R M »  

 

«… prosjektet skal gi bedriftene økt kompetanse og forståelse for hvordan virtuell og 
utvidet virkelighetsteknologi («VR» og «AR») kan anvendes kommersielt. Bedriftene skal 
gjennom interne prosjekter utrede anvendelsesområder for VR/AR i produktutvikling, salg 
og tjenester. Det skal etableres en lab for utvikling og demonstrasjoner i Styrerommet på 
Havutsikt». 
 

Virtual Reality – eller «virtuell virkelighet» - er en datateknologi som lar brukeren påvirke og bli påvirket 

av et dataskapt miljø som skal etterlikne en virkelighet. De fleste «miljøene» med kunstig virkelighet omfatter 

både syns- og lydinntrykk og blir vist på en skjerm eller gjennom et spesielt, stereoskopisk apparat – briller. 

«Augmented Reality» - eller «utvidet virkelighet» på norsk - er en teknologi som kombinerer data fra den 

fysiske verden med virtuell data, for eksempel ved bruk av grafikk og lyd. Man får et ekstra lag av 

informasjon. Den ekstra informasjonen vil typisk ikke erstatte virkeligheten, men utvide den på en eller flere 

måter. Enkleste eksempel på det er et ryggekamera, grafikk som legges på toppen av TV bilder av en 

fotballkamp (flagg, avstander etc…). 

VR/AR er i første rekke blitt kjent gjennom dataspill og film. I dag er både utstyr og programvare som 
brukes til virtuell og utvidet virkelighet i rask utvikling med dertil nye kommersielle anvendelsesområder for 
næringsliv; salg av leiligheter, produktutvikling, servicearbeid, i kommunikasjon osv… I flere bransjer vil 
VR/AR bli den nye 3D modelleringen. 

Sinpro ønsker at denne teknologien blir kjent blant medlemsbedriftene og vil tilrettelegge for at kompetanse 

blir tilgjengelig. Det er et ønske at det etableres lab/demo fasiliteter som skal være tilgjengelig for 

medlemsbedriftene. Her skal man kunne tilegne seg kunnskap om teknologi og mulighetsrommet teknologien 

skaper. Bedrifter skal kunne få utvikle egne applikasjoner tilpasset sine behov og løsninger.  
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Eksempler på mulige anvendelser;  

Virtuell Virkelighet 

 Utvikling av bro, bysser, passasjerrom på skip 

 

 Modellering av leiligheter eller bygg før bygging 

 

 Modellering operasjoner på havbunnen eller andre ikke 

tilgjengelig områder (sikkerhet). 

 

 

Utvidet virkelighet 

 Servicearbeid (servicepersonell) 

  

 Kommunikasjon (med hjemmekontor f.eks) 

 

 Overvåking av produksjonslinjer 

 

Sinpro ønsker at din bedrift blir med på dette prosjektet. Hensikten er å 

utrede om VR/AR har relevans og reell effekt på produksjon, 

produktutvikling eller salgsarbeidet i den enkelte bedrift – og i så fall 

hvordan går man fram. Tilnærmingen skal være kommersiell med klare 

mål om å implementere slik teknologi for effektivisering eller mersalg. 

Prosjektet vil innebære en felles «overbygging» med fellessamlinger, kompetanseheving, demonstrasjoner, 

og konsulentbistand. I tillegg til dette skal hver av de deltagende bedriftene etablere sitt eget internprosjekt 

med mål om å anvende teknologien i en relevant setting. 

Vi jobber sammen i nettverk og lærer av hverandre – selv 

om anvendelsene av teknologien vil være forskjellig. 

Sinpro ønsker også at dette prosjektet kan kvalifisere til 

forskningsmidler eller utviklingsmidler i virkemiddel-

apparatet og vil eventuelt fasilitere utforming og 

avsendelse av søknader.   

 

 

 

 

Ta kontakt med Sinpro om der er spørsmål eller for å melde seg på prosjektet. 

 

Sinpro, 07.04.2017 
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