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D E L  4  -  V I S U A L I S E R I N G E R
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H J E M M E S I D E

Når kunden får tilgang til verktøyet og har logget seg inn på 
envisiontool.no, vil de komme til denne siden hvor deres bolig 
allerede er tegnet opp i realistiske 3D visualiseringer. På denne 
siden får man mer informasjon om boligen, omgivelsene og 
tilleggsprodukter man kan ta i bruk for å oppnå best mulig 
virkelighetsfølelse ved bruk av verktøyet - for eksempel 
vareprøvene som vist på forrige side. 
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F U L L S K J E R M  B Y G G F A S E

må bestilles, og hvor mye. Etter dette gjenstår kun montering av 
alle tilvalgene i boligen. Alle tilvalg i denne prosessen vil være 
regulert etter utbyggerens samarbeidspartnere som blant annet 
gulvforhandler, fargehandel, byggvarehandel og lignende.  
Kunden kan også ta valg utenom disse forhandlerne, men med 
det kommer ekstra kostnader.

Her vises verktøyet når kunden har trykket på fullskjermmodus. 
Verktøyet vil automatisk starte i Fase 1, som er byggefasen. Her 
kan kunden, ved å trykke på de hvite prikkene, velge hvilke gulv, 
vegger, tak, karmer, vinduer og dører som ønskes. I denne fasen 
vil alle de grunnleggende valgene for boligen tas, og på bak-
grunn av dette vil det være den fasen med kortest tidsfrister for 
godkjenning av valg for boligen. Når kunden har valgt alle sine 
ønsker for boligen, må de sende det til godkjenning. På denne 
måten vet utbyggeren hvilke tilvalg som ønskes, hvilke varer som
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V I E W M A P

Nederst i venstre hjørne har du nå trykket på symbolet av en 
plantegning. Da får du opp en viewmap av boligen. Viewmap er 
en form for plantegning som viser hvor i boligen du befinner deg 
og hvilken vinkel og retning du ser. Den sorte prikken er perso-
nens ståsted og det hvite merket viser hvilken vinkel personen 
ser. Når du beveger deg rundt i boligen mens denne funksjonen 
er valgt, vil den flytte seg i samtid med resten av verktøyet slik 
at man får en god følelse av hvordan det er å bevege seg rundt.

Hvis du ønsker å lukke dette vinduet trykker du X, og dersom du 
ønsker å forstørre det trykker du på pilene for å utvide vinduet. 
Denne kan åpnes og lukkes gjennom alle faser. 
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K A R T

På denne visualiseringen vises kartet. Det er valg nummer 3 på 
menyen nede i venstre hjørne. Denne funksjonen viser hvordan 
din bolig vil være plassert i forhold til andre boliger i nærheten 
og hva de ulike veiene og stedene heter i området. Her får man 
en bedre følelse av hvordan boligfeltet er. På samme måte som 
plantegningen kan denne også utvides eller krysses ut, og bru-
kes i hvilken som helst fase. 

Valg nummer to i menyen nede til venstre er ikke visualisert, 
men vil vise et 360 graders bilde fra midten av tomten. Dette vil 
være et ekte fotografi og vil fungere på samme måte som Google  
Maps sin ”street view”. 
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M Å L E V E R K T Ø Y

man får muligheten til å planlegge hvilke møbler man kan  
beholde og ta med til det nye hjemmet, og hvilke man må  
kvitte seg med. Dette vil spare kunden for ekstra bekymringer  
i en allerede stressende flytteprosess. Det vil være en ”skjul  
objekter” funksjon hvor alle innsatte elementer skjules slik at 
man kan måle boligen igjen uten hindringer. 

I verktøy-menyen til høyre er det flere ulike funksjoner. Et av 
dem som er naturlig å bruke når boligen er umøblert er  
måleverktøyet. Med dette kan man enkelt måle opp hele boligen 
enten ved å velge funksjonen og trykke på en vegg - da vil man 
få opp alle målene for hele veggen. Dersom man kun trenger 
et mål vil man kunne dra musen over en kant eller et hjørne og 
trykke. Det vil da feste seg et startpunkt, og målingen avsluttes 
ved å klikke musen en gang til på andre siden av den strekningen 
man ønsker å måle. Det positive med denne funksjonen er at 
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V A L G  A V  M A L  -  T O M

I fase 2 vil man starte med interiøret. Kunden vil da kunne  
bruke innredningfunksjonen i verktøy-menyen til høyre. Her er 
det mulighet for å starte med ulike ”maler”. Disse vil være nyttige 
dersom du selv ikke ønsker å ta et og et valg for innredning, og 
heller velge en stil som er nærmest din egen og heller gjøre små 
justeringer etterpå. På denne visualiseringen vises standard- 
malen som automatisk er valgt når verktøyet tas i bruk. Dette er 
en tom bolig for de som ønsker å starte med blanke ark. 
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V A L G  A V  M A L  -  U R B A N  M O D E R N

På denne visualiseringen vises en valgt stil, nemlig det jeg har 
kalt Urban Modern. En nøytral men samtidig moderne og stilren 
bolig. Her ser man at det er hvite ”valg” knapper som er aktiv på 
alle objekter som kan endres på dette området. Disse dukker opp 
så fort man snur seg rundt i verktøyet. Man vil kunne plassere 
objekter på andre steder enn det prikkene viser, men må da  
legges inn manuelt via møbelverktøyet som jeg kommer  
nærmere inn på senere. 
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V A L G  A V  M A L  -  N O R D I S K

På denne visualiseringen er det valgt en annen mal, kalt Nordisk. 
Denne stilen består av lyse farger og treverk, slik man gjerne 
finner i skandinaviske land. Det vil også være flere maler enn det 
som vises i menyen her, dette er kun for å illustrere. 
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V A L G  A V  M A L  -  I N D U S T R I E L L

Den siste stilen jeg ønsker å visualisere er Industriell. Denne er 
en røffere og mørkere stil som passer godt inn i utbane og tette 
leilighetskomplekser i byen. Meningen med å vise de ulike  
stilene er å illustrere hvor mye man kan gjøre med et rom med 
små justeringer. Stilene skal gjøre det enklere for kunder som 
ikke har like stor interesse for interiør og design, men som ønsker 
å se boligen i en tilnærmet stil som de selv liker. Dette kan også 
brukes som en guide for hvordan de selv kan innrede boligen. 


