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Pressmeddelande  

 
 
Stockholm, 22 december 2022 
 
Hexagon gör skapandet av digitala tvillingar mer effektivt, skalbart och automatiserat genom 
förvärvet av LocLab 
 
Hexagon AB, en ledande global leverantör av digitala verkligheter skapade genom sensorer, mjukvara 
och autonoma lösningar, offentliggjorde idag förvärvet av LocLab, en ledande aktör inom digitala 
tvillingar. LocLabs teknologi möjliggör skapandet av digitala tvillingar mer kostnads- och tidseffektivt 
genom att nyttja beprövade arbetsflöden, automatisering och artificiell intelligens.  
 
LocLabs egenutvecklade toolchain-mjukvara kan använda flera olika datakällor – exempelvis 
videogrammetri, mätdata och punktmoln för att hitta den bästa avvägningen mellan snabbhet, kostnad 
och precision, men behöver endast fotografier eller videor som ett minimum. Videogrammetri är en 
mycket skalbar metod som kommer väl till pass när snabbhet prioriteras före precision. Oavsett om man 
skapar 3D-modeller av maskiner, byggnader och tillverkningsanläggningar eller storskaliga områden som 
transportnätverk eller hela städer, jämför AI-mjukvaran de inhämtade objekten med LocLabs egna 
objektbibliotek av 3D-element (gatuobjekt, byggnadskomponenter, järnvägsutrustning, och mer) för att 
halvautomatiskt skapa en detaljerad 3D-modell. 
 
"Vi fortsätter att utveckla den digitala tvillingens användbarhet och potential. Vi kallar det för den smarta 
digitala verkligheten (Smart Digital Reality). Som för alla digitala tvillingar skapar den en 3D-hubb för 
datahantering och information. Men den har ytterligare egenskaper som inte alltid förknippas med digitala 
tvillingar: den är rik på data, hålls uppdaterad i realtid och är driven av arbetsflöden, vilket gör den mer 
tillgänglig. Viktigast av allt är att den arbetar autonomt, vilket innebär att den kan genomföra åtgärder i 
den fysiska världen oberoende av mänsklig inblandning”, säger Hexagons vd och koncernchef, Ola 
Rollén. 
 
"Grunden för varje smart digital verklighet är den underliggande 3D-modellen. Om den inte redan ingår i 
en av våra lösningar eller är tillgänglig via vårt innehållsprogram kan det vara tids- och resurskrävande att 
skapa den. LocLabs halvautomatiska modelleringsprocess med AI-baserad objektigenkänning från 
videodata och dess enorma bibliotek med digitalt 3D-innehåll ger enorm tidsbesparing och ökad 
kostnadseffektivitet”, fortsätter Rollén. 
 
Förvärvet tar det tidigare meddelade partnerskapet mellan Hexagon och LocLab till nästa nivå. Det 
stärker Hexagons förmåga att tillgängliggöra den smarta digitala verkligheten för nya och befintliga 
kunder samtidigt som det ger LocLabs kunder ett hem för sina digitala tvillingar, samt en beprövad 
plattform för att dela och hålla digitala 3D-tvillingar uppdaterade.  
 
"Integrationen av LocLabs digitala 3D-innehåll med HxDR, vår molnbaserade plattform för lagring, 
visualisering och samarbete, kommer att driva HxDRs expansion som den ledande plattformen för digital 
verklighet inom transport, bygg, stadsplanering och många andra branscher. Sammantaget kompletterar 
LocLabs kapacitet på ett fint sätt vår ledande portfölj av reality capture och mjukvara, samtidigt som 
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LocLab erbjuds globala skalbarhetsmöjligheter genom vårt expansiva försäljnings- och partnernätverk”, 
fortsätter Rollén. 
 
LocLab har sitt huvudkontor i Tyskland och hjälper några av världens största transport-, bygg- och 
designkonsultföretag. LocLab kommer att ingå i Hexagons division Geosystems. Slutförandet av 
transaktionen är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden. Förvärvet har ingen betydande 
inverkan på Hexagons resultat. 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Anton Heikenström, Investor Relations and Business Analyst, Hexagon AB, +46 8 601 
26 26, ir@hexagon.com  
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com 
 
Hexagon är ett världsledande företag inom digitala verkligheter skapade genom sensorer, mjukvara och 
autonoma lösningar. Vi sätter data i arbete i syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet i lösningar 
för tillverkningsindustrin, infrastruktur, säkerhet och mobilitet.   
 
Våra teknologier gör ekosystem i städer och produktion mer uppkopplade och autonoma vilket bidrar till 
en skalbar och hållbar framtid.  
 
Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 23 000 anställda i 50 länder och en omsättning på 
cirka 4,3 miljarder EUR. Läs mer om oss på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB.   
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