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Forord

Foreliggende idékatalog er blevet udarbejdet i forbindelse med vores delta-
gelse i forskningsprojekterne ”Plug & Play” under ERABUILD, støttet af 
Erhvervs- og Byggestyrelsen under Økonomi- og Erhvervsministeriet, og 
“Adaptable House 1 og 2” støttet af NICe - Nordic Innovation Centre.

Under arbejdet er vi på bedste vis blevet fagligt støttet af 
Ronny Andersson, Prof., Lund University
og 
Robert Larsson, Ph.D. student, Lund University

Per Kortegaard, lektor, arkitekt MAA
Charlotte Darre, forskningsassistent, arkitekt MAA
David Kjøller, forskningsassistent, Cand Arch
 
    Arkitektskolen Aarhus, Danmark
    Oktober 2009

Idékataloget er blevet udarbejdet i forbindelse med vores deltagelse i forskningsprojekterne 
Adaptable House 1 og 2 under NICe og ”Plug & Play” under ERABUILD

Skitse til Adaptable House
“Plug & Play”
ERA BUILD
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Indledning

Badeværelsets udvikling fra et hygiejnisk funktionsrum til et ‘opholds-
rum’  fordrer en større indholds- og designmæssig bearbejdening af 
badeværelset.
Vandforsyningens fremgang og industrialiseringen, var med til at sætte 
fokus på hygiejne og renholdelse af kroppen. Fremgangen af kontorar-
bejdspladser sænkede tolerancen over for kropslugte, og medførte nor-
men om det daglige bad. 

Hverdagen er blevet mere hektisk og tid er blevet en vigtig faktor i vores 
samfund. Karbadet er blevet symbolet på afslapning - modpolen til en 
hektisk hverdag.

Forbrugerne har de seneste 10 år haft fokus på køkkenet. Denne op-
mærksomhed har bevirket at køkkenet idag er et af boligens vigtigste 
rum. Rumlig sammenhæng mellem køkken og opholdsrum ses i dag ofte. 
Denne centrale placering og rolle i boligen medfører en højere status for 
køkkenet, der idag anses for at være et trivselsrum - et rum med betyd-
ning og funktion langt ud over det blot at ‘lave mad’

Boligmagasinernes omtale af badeværelset, samt en række statistikker 
viser, at badeværelset er på vej til at foretage et lignende statusspring. De 
næste 10 år vil vi se en udvikling af badeværelser mod begrebet: wellness-
rum, afslapningsrum, fitnessrum...

Spørgsmålet er, om cementindustrien og producenterne af badeværelser 
er parate til at tage denne udfordring op.

I henhold til teorierne i ”Creative Man” (Bog udgivet af Det danske Frem-
tidsforskningsinstitut 1993 angående kommende forbrugeres ønsker og 
krav) er det en realitet, at kunder fremover i stadig stigende grad vil fordre 
medbestemmelse omkring udformningen af deres ønskede produkter, - 
et forhold vi, som designere og arkitekter, skal til at forholde os til.

illustration - forside af 
boligmagasinder?

Urd Nørgård Nielsen, Stud arch.

Dette idékatalog er tænkt som inspiration, til hvordan producenter 
aktivt kan deltage i udviklingen af badeværelsesbranchen, set i rela-
tion til de brugerkrav vi kan se komme.
Brugerdreven digital konfigurering og bygningsmæssig “plug and 
play” udgør væsentlige præmisser for dette idékatalog.
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Problemstilling 

En kvalitativ nytænkning af badeværelset bør have inflydelse på såvel 
rummets udformning som produktionsmetoden (nyindustrialiering), 
montagen og markedsføringen.

Man ser allerede en række initiativer inden for nytænkning af badeværel-
set. 
Nedenstående er uddrag fra power pointshow af Ph.d Majbritt Quitzau 
fremvist ved: Årsmøde i Society of History of Technology (Danish Society), 
Odense Tekniske Skole, Odense, Denmark, 19th August 2005.

Baggrund
Baggrunden for dette idekatalog er den knowhow, vi på Arkitektskolen 
Aarhus opbyggede gennem flere års samarbejde med Modulbad A/S i 
Ringsted i forskningsprojektet ”Produktkonfigurering i byggeriet”, (2003 
- 2006) støttet af Ministeriet for videnskab og teknologi i Danmark og 

kilde: http://orgprints.org/5826/ 15. oktober 2007

Forbrugsmæssige skift
Stigende forbrug knyttet til badeværelset.
Badeværelset følger i kølvandet på køkkenerne (renovering/inves-
tering) .
Badeværelset har skiftet status fra et backstagerum til et front-
stagerum - denne opklassificering medvirker, at rummet nu skal 
have repræsentabel karakter. 
Den øgede fokus på sundhed, kropspleje og wellness er nogle 
af de nye elementer i badeværelset. I takt med ændringen af 
badeværelsets status og funktioner, er badeværelset som rum, 
arealmæssigt stigende.

Betydningsmæssige skift
Ændret karakter i forhold til æstetik og indretning:
Sterilt/funktionelt til hyggeligt/pyntet
Mere central positionering i hverdagslivet
Før: Funktionelt og tilbagetrukket rum
Nu: Øget genstand for opmærksomhed
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vore nuværende engagementer i projekterne ”Plug and Play” (ERA BUILD, 
Erhvervsministeriet) og Adaptable House 1 og 2 (NICe - Nordic Innovation 
Centre).

Modulbad A/S er en del af Betonelement A/S og fremstiller præfabri-
kerede badeværelser – (se: http://modulbad.dk)

For Modulbad A/S udarbejdede vi i forskningsprojektet ‘Produktkonfi-
gurering i byggeriet’  en elektronisk parametrisk produktmodel af et 
standardbadeværelse. Via modellen konfigurerer kunden, i dette tilfælde 
en arkitekt eller entreprenør, sit badeværelse ud fra sine specifikke behov.

Fra modellen udplottes automatisk de nødvendige ca. 24 tegninger 
til produktionen, og samtidig kan modellen bruges til visualisering og 
præsentation.(se i øvrigt senere)

Pr
ob

le
m

st
ill

in
g 

kilde:  www.ctrl3.dk , Ph.d projektet:  ‘Arkitektonisk Designproces og Produktmodellering 
– konceptdesign med systemorienteret tilgang’. 

Nikolaj Knudsen, Arkitekt, Ph.d , Arkitektskolen Aarhus, 
 David Kjøller, Arkitekt, Forksningsassistent, Arkitektskolen Aarhus

Elektronisk parametrisk 3D 
model af et standard Modulbad. 
2D tegninger til produktion, 
genereres og udtegnes automa-
tisk ud fra denne 3D model

Produktionstid for konfigurering 
og udplot af tegninger: få timer

3 forskellige flisekonfigurationer, sammen-
monteret i PhotoShop

http://modulbad.dk
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Forskningssamarbejdet med Modulbad klarlagde, at der må ske en 
videreudvikling indenfor design af præfabrikerede badeværelser, hvorfor 
vi med en række studerende udarbejdede en række skitseforslag, med 
Modulbad som opdragsholder.

Processen – før udviklingen af konfiguratoren:
Problemstillingen er, at de badeværelser der præfabrikeres idag,  ud-
springer af – og bygger på traditionen - en simpel skitse, udarbejdet af en 
arkitekt eller entreprenør. 

Arkitekten kommer typisk til firmaet (Modulbad) med en skitse til et 
ønsket badeværelse. 

Firmaet optegner planer og opstalter af det ønskede badeværelse 6 stk:
 4 vægopstalter, gulvplan og loftsplan. 
Arkitekten godkender efterfølgende tegningerne og prisen, - måske først 
efter et par korrektionsrunder, hvor tegningerne og måske prisen er blevet 
justeret.
Efter godkendelsen af tegningerne går arbejdet med udarbejdelse af 
produktionsgrundlaget i gang. Der udarbejdes tegninger til støberiet til 
formarbejdet for vægge, gulv og loft. Produktionstegningerne angiver 
armering, hvor der skal indstøbes eldåser, rør og løftekroge, være 
udsparinger for ventilationskanaler, afløb fra toilet og udsparinger for 
diverse vandinstallationer mm.
Der udarbejdes tegninger til flisemureren samt tegninger og styklister til 
elektrikeren. 

Dette arbejde klarlagde store potentialer ved en bevidst nytænk-
ning omkring design, modularisering, konfigurering , markeds-
føring, og med etableringen af en firmastrategi, der bygger på 
markedsføring af et produktsortiment – altså også en ændret for-
retningsmodel.

Skitser som grundlag for produk-
tionsgrundlag erstattes af konfigu-
rator.
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Fra 3D konfiguratoren udtegnes automatisk 2D målsatte tegninger til produktionen
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I alt udarbejdes typisk 24 tegninger i 2D AutoCad. Tegningerne er ”uaf-
hængige” af hinanden, hvilket betyder, at sker der ændringer i projektet, 
skal alle tegninger hvorpå ændringen forekommer rettes, hvilket inde-
bærer en stor risiko for fejl (at ændringer på enkelte tegninger overses).
Dette problem kan løses ved anvendelse af en visuel parametrisk 3D-
model (produktmodel / konfigurator), hvor ændringer i 3D modellen 
automatisk slår igennem i samtlige tegninger.

Produktmodellens potentialer – og problemstilling:
Arbejdsprocesserne hos firmaerne (Modulbad) kan optimeres betydeligt 
ved hjælp af produktmodellen / konfiguratoren, hvor de største poten-
tialer i første omgang omhandler tegningsproduktionen. De væsentligste 
er følgende:

•	 Dels	udgør	tegningsarbejdet	ofte	”flaskehalse”	i	produktions-	 	
 flowet - disse kan fjernes. 
•	 Minimering	af	risiko	for	fejl	i	produktionsgrundlaget
•	 Det	tager	2	tekniske	tegnere	ca.	7	dage	at	udarbejde	de	op	mod		 	
 24 tegninger, der skal til fra godkendelsestegningerne til og med  
 produktionstegningerne. Denne arbejdsproces reduceres fra (få)   
 uger til (få) timer og fjerner således ”flaskehalsene” på tegnestuen.

Ovenstående problemstillinger var en del af baggrunden for at gennem-
føre nævnte forsøg med udviklingen af den elektroniske parametriske 
produktmodel.

Modellen omhandlede et standardbadeværelse, hvor man via softwaren 
konfigurerer den ønskede løsning. Der ligger i begrebet ”standard-
badeværelse” at hoveddisponeringen af rummet ligger fast (den indb-
yrdes placering af wc-kumme, håndvask og bruser ligger fast, alt andet er 
konfigurerbart). – standardbadeværelset repræsenterede 45% af firmaets 
produktion af badeværelser.
Modellen blev opbygget i GDL (Geometric Description Language), som er 
et integreret programmeringsprog i softwaren ArchiCAD.
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Udsnit af komfiguratorens 
brugerinterface, som automatisk 
genererer de nødvndige tegninger 
til produktionen.
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Automatisk udtegning af 2D 
målsatte tegninger og rumlig 
afbilledning.
Ændringer foretaget i 3D modellen 
slår umiddelbart igennem i alle 
tegningerne.
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Den ”ekspertviden” som Modulbad besidder er indskrevet som regler i 
modellen. Ved brug af denne konfigurator, er gennemløbstiden for teg-
ningsproduktionen nu reduceret fra uger til timer.
Det kræver til gengæld arbejde at vedligeholde modellen. Går Modulbad 
evt. over til et nyt gulvafløbssystem kræver dette omprogrammering i 
modellens kode, som genererer tegningerne.
På sigt kan der opnåes fordele ved anvendelse af konfigurerbare produkt-
modeller i relation til firmaernes læring om kundernes ønsker - Bruger-
dreven innovation.
På sigt kan der ligeledes opnås gevinster ved autoamtiseret produktion 
via data fra produktmodellen kombineret med robotteknologi.

Pr
ob

le
m

st
ill

in
g 

2 klare fordele for producenterne:
- produkter designet og tilpasset kundens behov og ønsker
- god mulighed for at forenkle produktionen

Brugerdreven konfigurering 
via internettet og via produkt-
modeller er bl.a. kendt fra DELL 
computere
http://www.dell.com

kilde:  www.ctrl3.dk , Ph.d projektet:  ‘Arkitektonisk Designproces og Produktmodellering 
– konceptdesign med systemorienteret tilgang’. 

Nikolaj Knudsen, Arkitekt, Ph.d , Arkitektskolen Aarhus, 
 David Kjøller, Arkitekt, Forksningsassistent, Arkitektskolen Aarhus

Forskellige flisekonfigureringer af 
et badeværelse
I modellen er indbygget den 
specialviden, Modulbad besidder 
om produktion af præfabrikerede 
badeværelser. Bl. a. korrigeres 
positionerne af saniteten au-
tomatisk ved skift af flisestørrelse 
og format.
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Grundlaget for dette idékatalog:
Der er ingen tvivl om, at vi som arkitekter indenfor en række af vore 
arbejdsområder, med design og udformning i stigende grad vil gøre brug 
af parametriske komponentmodeller, som producenterne vil stille til 
rådighed.

Ingen arkitekter ‘tegner ‘ i dag et Velfac-vindue. Vi konfigurerer en digital 
model, som rummer de regler, der nu er gældende for et Velfac-vindue.
Vi tegner heller ikke køkkener mere. Vi vælger det køkkenfirma, der falder 
i vores smag, hvorefter vi vælger blandt de komponenter, firmaet stiller til 
rådighed på markedet.

Vi gør det i stigende grad elektronisk – enten ved direkte at sammenstille 
køkkenelementer online via Internettet eller ved i vore bygningsmodel-
leringsprogrammer at konfigurere de enkelte komponenter (som det 
også er muligt med trapper, altaner, loftssystemer med flere).
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Digital parametrisk model af en Daltontrappe, udviklet under forskningsprojektet: ‘Produkt-
konfigurering i byggeriet’ af David Kjøller og Jakob Laang, stud arch. AAA
Støttet af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (2003 - 2006).

Brugerinterface i ArchiCAD, til 
konfigurering af den digitale 
model af Dalton trappen. - en 
række faneblade giver adgang 
til konfigurering via indtastning 
af data

http://www.velfac.dk/Erhverv

http://www.unoform.dk
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Der er heller ikke tvivl om, at kunder (menigmand) i stigende grad vil gøre 
brug af konfiguration af deres ønskede produkter. Dette er allerede en 
tendens indenfor en række konsumprodukter (Volvo, LEGO, Dell-com-
putere, Nikesko, etc.). - Og udgør en stærk konkurrenceparameter for de 
pågældende firmaer. 

Forskellige former for konfigurering via internettet (i nogle tilfælde kon-
figureres via billeder andre gange direkte i en 3D model):

Det er dette idékatalogs påstand at denne tendens, til brugerdreven 
elektronisk konfigurering, vil brede sig til skalamæssigt større og større 
produkter: hele rum, sommerhuse, typehuse, produktionsbygninger med 
videre.

Vedr. konfigurering af enfamilehuse se hjemmesiden :  http://boligtyper.
aarch.dk/ - forskningsprojekt støttet af Boligfonden KUBEN

Opgaven hos Modulbad
Fokusemner, som reultat af opgaveforløb hos Modulbad var flerstrenget:

•	 Markedssituationen	/	globaliseringen
•	 Opgør	med	traditionen	i	design	og	produktion
•	 Badeværelsesfirmaerne	må	gå	i	offensiven	og	tilbyde	markedet		 	
 nye, spændende og gode produkter - produktsortimenter
•	 Badeværelsesfirmaerne	må	nyudvikle	deres	produkter
•	 Tiden	er	”moden”	for	nytænkning	af	badeværelset
•	 Konfigureringsmetoder	skal	anvendes	som	præmis	for	design-
 arbejdet og tages i anvendelse

Ovenstående punkter er her efterfølgende søges udfoldet:

Idekatalog
salgsorienteret produktkonfigurering på internettet

Volvo HTH Lego NIKEiD

- konfigurering 
via billeder

- konfigurering 
via 3D model

- konfigurering 
via drag and drop
3D model

- konfigurering 
via indtastning af 
data

Konfigurering af boliger - 
Se forskningsprojektet: “Boligtyper 
og konfigureringsmetodikkker” 
støttet af Boligfonden KUBEN
se og konfigurer på hjemmesiden : 
http://boligtyper.aarch.dk/ - 

Kunderne / forbrugerne vil 
i stigende grad efterspørge 
medindflydelse på ud-
formningen af de produk-
ter, de anskaffer sig.
Dette redegøres der for på 
overbevisende vis i 
“Creative Man”
Bog, udgivet 2004, Gylden-
dal af Instituttet for Frem-
tidsforskning
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Markedssituationen / globaliseringen
Det er i dag et faktum, at der ses en øget import af præfabrikerede 
badeværelser fra østlandene. Især fra Tjekkiet. De nye EU-lande mestrer 
den relativt simple teknologi, som skal til for at producere badeværelser, 
arbejdslønningerne er lave osv.
Alle de parametre, der knytter sig til ”globaliseringens” udflytninger af 
danske og svenske arbejdspladser, er her til stede.
Den seneste tendens er begyndende import fra Kina af et større antal 
præfabrikerede badeværelse. Ganske vist med mange fejl og kvalitets-
svigt. Men blot eksemplet viser, hvilken vej udviklingen peger.

Skal denne internationale konkurrence besvares, er der kun en vej:  
produktudvikling og procesudvikling i vore lande.

Opgør med traditionen i design og produktion
Vi arkitekter ved hvordan badeværelset bliver til i vores designprocesser. 
Sagt lidt provokatorisk bliver badeværelsets form og størrelse bestemt 
af, ”hvad der er til overs”, når opholdsrummene har fået deres placering, 
udformning og proportioner.
Badeværelset bliver ofte minimeret - og i lejlighedsbyggeri ofte suppleret 
med bryggerslignende funktioner som vaskemaskine og tørretumblere.

Vi arkitekter har ligeledes ”badeværelsesdispositionen” – så at sige – 
‘liggende i hånden’: håndvask + bruser eller wc ved siden af hinanden, 
resten på modstående væg.
Evt. håndvask nedsænket i en bordplade og stort spejl over, bruser og wc 
på modstående væg.
Installationsskaktens placering bestemmer ofte herefter disponeringen.

Hele vores tilgang bygger på traditionen.
Badeværelser udformes – groft sagt - som siden 30´erne, da man be-
gyndte at indføre moderne installationer i vore boliger.
Det fortsatte op gennem 50´erne. Og især i 60érne, hvor industrialise-
ringen af byggeriet tog fart, begyndte badeværelser at blive fremstillet 
industrielt.
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Forslag til hustype, hvor badevæ-
relset ligger frit påmonteret 
huskroppen. Udformningen af 
badeværelset er således frigjort og 
kan antage en hvilken som helst 
form. Når badeværelset er nedslidt 
og blevet “utidssvarende”, kan det 
udskiftes via “Plug & Play” - “Replug 
& Replay”
Projekter: ERA BUILD, Erhvervs- og 
Byggestyrelsen
Og “Adaptable House 1 og 2” ,NICe, 
Nordic Innovation centre

Vi arkitekter har ”badeværelsesdis-
positionen” – så at sige – ‘liggende i 
hånden” = tradition
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Via industrialiseringen opstår tankerne om industriel fremstilling af 
badeværelser	på	fabrik,	suppleret	med	en	effektiv	montageteknik	på	
byggepladsen. Men de industrielt fremstillede badeværelser disponeres 
fortsat traditionelt, tegnes traditionelt og produceres traditionelt (nu blot 
under tag på fabrik).

Tiden er ”moden” for nytænkning af badeværelset
Livsstilsblade, boligmagasiner og fremtidsforskere med flere påpeger, at 
badeværelset er den rumkategori, der nu står for tur til en nyudvikling.
Nu har danske familier gennem de seneste årtier fået udestuer, alrum og 
samtalekøkkener. 

Nu er det badeværelsernes tur.

Der tales allerede i blade og boligmagasiner om velværerum, sundheds-
rum, fitnessrum mv., og man ser nye trends indenfor badekar og diverse 
armaturer osv.

Visionen er, at når bygherren skal bygge, uanset om det er den en-
kelte familie, der skal bygge sit hus, entreprenøren der skal opføre 
et større lejlighedskompleks eller arkitekten, der sidder og tegner 
på en boligbebyggelse, skal det straks falde vedkommende ind, 
at han/de skal have et badeværelse af et særligt fabrikat, et stærkt 
og visionært ”brand” med god kvalitet. På samme vis, når der skal 
anskaffes	ny	bil:	”det	skal	i	alt	fald	være	en	Volvo”	–	Eller	tv:	”det	skal	
i alt fald være et B&O” el. a.

Der skal knyttes særlige og nye kvaliteter og et ”brand” til bade-
værelset.

Det er dette idékatalogs påstand, at markedet nu er modent til en 
fremtidsorienteret nytænkning og nyfortolkning af badeværelset.
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Forslag til hustype “Plug & Play”, forskningsprojekt: ERA BUILD, - Erhvervs- og Byggestyrelsen

Hustype baseret på “Plug & Play”
Facadeelemeneter “Plugges på” 
konstruktivt system.
Når elementerne bliver utids-
svarende “unplugges de” og nye 
tidssvarende påmonteres.
Projekter: ERA BUILD, Erhvervs- og 
Byggestyrelsen
Og “Adaptable House 1 og 2” NICe, 
Nordic Innovationcenter
Inspiration: Ch. og R. Eames House
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Badeværelsesfirmaerne må gå i offensiven og tilbyde markedet nye, 
spændende produkter i form af præfabrikerde rumløsninger.

Forudsætningen, for at visionen kan realiseres, er at badeværelsesprodu-
centerne bliver udfarende, produktudvikler løbende og stiller kvalitative 
produktsortimenter til rådighed for markedet, samt at der etableres en 
markedsføring. 
En sådan tilgang og procedure vil give muligheder for løbende produkt-
optimeringer i virksomhederne.
Inspirationen kan i høj grad hentes fra køkkenfirmaerne, som i dag 
producerer kvalitet og sammenhængende løsninger (dog ikke præfabrik-
erede rum, hvilket formodentligt også vil  blive virkelighed en dag).
Produktionen bliver løbende rationaliseret, og der foregår løbende 
produktudvikling. Nogle af de elementer, der bliver udviklet til køkkenløs-
ningerne, bliver i mindre udgaver også anvendt til baderum.
Men dette katalogs vision er, at badeværelsesfabrikanterne så at sige 
“overhaler inden om” og opstarter udviklingen af produktsortimenter for 
præfabrikerede badeværelser, som entreprenører, arkitekter eller almind-
elige bygherrer kan vælge imellem og meddesigne på.
          
Lad os starte ”helt forfra”
Udgangspunktet for tankerne i dette idékatalog er, at vi starter 
tankemæssigt ”helt forfra”:
Vi har i dag IT - teknologier, hvor vi via konfigurering kan automatisere 
produktionen af tegninger som grundlag for produktionen. På sigt kan 
vi videreudvikle og anvende teknologier til automatiseret produktion via 
robotteknologi og 3D-printning.
Vi har viden, som kan overføres fra andre industerier om modularisering 
og “platformsarkitektur” som kan billiggøre produkterne og dog fastholde 
en høj grad af variationsmuligheder.
Ved den “nye start” vil det være nødvendigt at være opmærksom på de 
ændrede forretningsmodeller, der her vil komme i spil. De sidste års 
forskning indenfor dette felt peger i inspirerende retninger.

Kravene fra kunderne har ændret sig med ønskerne om meddesign, men 
allerede i dag har vi teknologierne til at indfri disse ønsker og krav om 
meddesign og individualiserede løsninger. 
(se: http://boligtyper.aarch.dk/) 
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http://www.hth.dk

Køkkenfirmaerne har tradi-
tion for at udvikle et produkt-
sortiment og produktudvikle 
det.
Firmaerne er også i stigende 
grad begyndt at inddrage 
meddesign fra brugerne via 
firmaernes hjemmesider.
Badeværelsesfirmaerne kan 
her lade sig inspirere og tage 
springet mod at produkt-
udvikle på sortimenter af 
færdige badeværelser / well-
nessrum, som kunden kan 
konfigurere.

VOLVO - et produktsortiment
Konfigurer selv din egen udgave af Volvo
http://www.volvocars.com/dk/tools
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Bruger / 
Kunde
Menigmand 
Tekniker 

Arkitekt 
Designer 

Web

Producenter
Forretnings-
modeller
Markedsføring

Brugerdreven
Konfigurering

Konfigurerbare modeller:
Bygningsdele 
Rum (badeværelser) 
Systemer 

Automatik
Produktion 
Fabrik

Meddesign

Valg Data 

Udveks.
af viden 

Udveks.
af viden 

Design og programmering Ny 
industrialisering 

Badeværelsessortimenterne skal basere sig på mass customization 
(individuel masseproduktion), hvor kunden (arkitekt, entreprenør eller 
privatkunde) ved hjælp at konfigurationsteknologier, kan få indfriet sine 
ønsker og præferencer.

I begrebet mass customization ligger der et oplæg til diskussion omkring 
kundens medbestemmelse og det overordnede design.
I hvilken udstrækning skal kunden således kunne meddesigne sit eget 
badeværelse – hvilke designmæssige begrænsninger og hvilke mulighe-
der / begrænsninger vil arkitekten lægge ind i det mulige ”løsningsrum”?
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” Verdensbilledets” procedurer indenfor udvikling og brug af præfabri-
kerede badeværelser / wellnessrum bygger på et spænd - som går fra kun-
dens meddesign (via konfigurering), hvad enten kunden er menigmand, 
som skal have sit eget badeværelse, eller det er teknikeren, der anvender 
prædesignede komponenter / systemer - til automatisk overførsel af data 
til producenternes mere eller mindre automatiserede produktion.
Som en central spejlingsakse for disse procedurer, ligger udfordringerne 
hos arkitekterne og designerne i  høj grad i de arkitektoniske overvejelser 
fra koncept til design og udarbejdelse af konfiguratorer.

Når vi ”starter forfra” 
menes der her, at vi 
ny – og gentænker 
hele organiseringen 
af design, produktion 
og markedsføringen 
af præfabrikerede 
badeværelse ved 
inddragelse af de nye 
teknologier – og med 
et ændret og fremtids-
orienteret designmæs-
sigt indhold.
Vi taler således om en 
”integreret designpro-
ces”, der fra start ind-
drager alle relevante 
parametre i oven-
stående verdensbillede

Og de traditionelle 
forretningsmodeller vil 
blive reviderede.

Verdensbilledet
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Hvad er et produktsortiment?
Et produktsortiment er en række forskellige produkter, der indgår i et 
familieskab i én eller anden sammenhæng og derved udgør en helhed.

Et køkkenfirmas produktsortiment udgøres af en række forskellige køk-
kenelementer, der kan sammenstilles i en række kombinationer. Uanset 
kombinatorikken skal elementerne udgøre en designmæssig helhed.

Volvos produktsortiment udgør en helhed i den forstand, at det rummer 
udgaver af bilstørrelser for enhver pengepung.
Eva Trio´s produktsortiment indgår i et familieskab i den forstand, at det 
samlede sortiment udgør en omfattende helhed af køkkenværktøj. Et 
formmæssige familieskab er indlysende.

Et klart familieskab, og en stærk HELHED indenfor mindst ét - for bruge-
ren vigtigt aspekt - , er en forudsætning for et stærkt brand.

Et produktsortiment af badeværelser?
Forslag til HELHED og identifikation (det specielle) for et produktsorti-
ment af badeværelser:

										•	 Fokus	på	lejligheder	(helheden)	–	variation	af	”typen”	fra	mindste		
 til største lejlighed.  Identifikationer kunne være eksklusivitet i   
 design og materialer,  bæredygtighed, spækket med automatisk   
 styring, osv.
										•	 Fokus	på	enfamiliehuse	(helheden)	–	variation	af	”typen”	fra	
 mindste gæstetoilet til største badeværelser – forskellige kombina- 
 torikker ved 2 badeværelser i enfamiliehuset. Identifikationer (stil)  
 kunne være inddragelse af uderum og ”åben” plads til individua-  
 lisering, via indplacering af individuelt inventar.
										•	 Fokus	på	ældreområdet	(helheden)	–	en	gennemtænkning	af		 	
 sortimentet, så der er udgaver, der kan anvendes til senior   
 boligbyggeri – og udgaver, der kan anvendes til institutioner. 
										•	 Bæredygtighed
 OSV:

Hvor stort er ”et sortiment” – minimum 3 varianter? 
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Badeværelsesmodul, “Villa Alive”, arkitekt: Ivar Moltke  Arkitekt MAA
Forskningsprojekt:
Adaptable House 1, NICe, Nordisk Innovation Center

Eksempel på et udsnit af et produkt-
sortiment

http://www.volvo.com

Eva Trio - et eksempel på et sorti-
men af køkkenredskaber med 
gennemgående formmæssigt
familieskab
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Eksempel på modularisering af 
en badeværelseskerne (inventar-
niveau).
Konfigureret i forskellige udgaver
Ill: Arkitekt MAA Marie-Sofie Larsen

Designidéer / oplæg

- Adskillelse af wc funktioner og badefunktioner (se senere)
- Kobling af baderummet og en lille udendørs gårdhave. Om sommeren      
kan døren stå åben til eksteriøret, om vinteren kan kontrasten mellem det 
varme baderum og det kolde eksteriør opleves og nydes. (se senere eks.)
- Udendørs beplantning (blomster og løvets skiftende farve) opleves fra 
interiøret gennem året.
- Det eksotiske velværerum.
- Fitness i rummet / fitnessrum med bad
- Ny teknologi i baderummet: varmegenindvinding, vandgenanvendelse, 
styringsteknologi af varme, ventilation og lys.
- Frit areal til individualisering: Træbadekar, lænestol, briks under 
højfjeldssol, massagebænk, tv, kondicykel. (se senere eksempler)

Modularisering / foreløbige tanker
Det er en præmis for arbejdet – beskrevet i dette idékatalog – at der er 
tale om præfabrikerede baderum, der ankommer til byggepladsen fuldt 
apterede, og klar til tilslutning af de tekniske installationer (vand, varme, 
afløb mv.) - = Plug & Play. Baderummet kan senere demonteres og et nyt 
og mere moderne kan opstilles: REPlug & REPlay). – Dette kræver dog, at 
husets disponering er planlagt herfor, det kan være en salgsparameter for 
huset ved køb, at det løbende kan opgraderes (”after sales services”).

Det er ligeledes en præmis, - og forslaget og konklusionen i kataloget - at 
producentvirksomhederne udvikler produktsortimenter som bygherren 
vælger i, - og konfigurere fra - som grundlag for sin bestilling af et konkret 
baderum.

Det er ligeledes en præmis at kunden/bygherren (i en eller anden ud-
strækning) skal have designmæssig indflydelse på udformningen af 
baderummet via elektroniske konfigureringsmetodikker (mass costumiza-
tion).
For, at de forskellige præmisser kan indfries, er det nødvendigt, at produ-
centens design af sortimenterne bygger på tanker om produktplatforme, 
“systemarkitektur” og modularisering af de forskellige sortimenter.

Nedenstående er søgt opstillet tanker om forskellige modularisering-
sprincipper, som bygger på præmisserne. Tankerne/forslagene bygger på 
skalamæssige overvejelser, startende med modularisering i den mindste 
skala: Modularisering på inventarniveau.
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Modulariseret og konfigurerbar 
facade.
Afgangsprojekt: Respondable House
David Kjøller Arkitektskolen Aarhus
se: http://boligtyper.aarch.dk/ 
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Modularisering på inventarniveau
Hvis modulariseringen tager udgangspunkt i sanitetselementerne (wc, 
håndvask, bidet, badekar osv.) foreslås der udviklet et eller flere instal-
lationsmodul/er, hvorpå sanitetsenhederne kan monteres (evt. i form af 
en halvmur med spejl over) – herpå kan sanitetsenhederne monteres i 
forskellige kombinationer.

Fordelene ved en modularisering på inventarniveau efter ovenstående 
principper er, at baderummet vægge holdes uafhængige af sanitetsele-
menterne og kan således have deres egen form og geometri, hvilket giver 
en række arkitektoniske og planmæssige muligheder.

Konfigureringsmetoden kan være ”Drag and Drop” – man så at sige byg-
ger sin egen konfigurering op efter Legoklods - princippet (se side 36).

Modularisering på rumniveau
Hvis udviklingen af sortimentet tager udgangspunkt i udviklingen af en 
række af forskellige rumstørrelser, bør der rettes fokus på forskellige 
rumstørrelsens forskellige funktionelle muligheder, og en evt. separa-
tion af baderummenes/wellnessrummenes forskellige funktioner til 
optimering af funktioner og oplevelse: Wc rum separeres fra baderum og 
kan hver især forefindes i forskellige udgaver.
En modularisering på rumniveau bør rette fokus på en modulariseret 
geometri, så formarbejdet i produktionsvirksomheden kan optimeres.

Konfigureringsmetoden kan bygge på ”afvinkling” og hotspots, hvor 
man på baggrund af en størrelsesangivelse af baderummet afvinkler de 
ønskede funktioner. Herefter genererer computeren en model, der kan 
efterdesignes ved at flytte sanitetselementer manuelt med musen.

Hele rummet som én unit:
Hvis udviklingen af produktsortimentet retter sig mod én eller meget 
få forskellige rumstørrelser, hvilket kan have store produktionsmæs-
sige fordele, bør fokus rettes på funktionernes indbyrdes samspil og 
kundernes særlige behov og muligheder for meddesign/indretning.
Besparelserne og produktionsfordelene ved kun én, eller meget få forskel-
lige rumstørrelser, kan resultere i et større rumareal og en større place-
ringsfrihed af rummets forskellige funktioner/sanitetselementer.
Konfigureringsmetoden kan bygge på ”afvinkling” og hotspots, hvor 

Eksempel på samling af forskellige 
funktioner i et modul, fritstående i 
rummet.
http://www.duravit.dk/

Badeværelseskomponenter samlet i 
et modul
http://www.badendesign.nl/
documentatie/Sanitair/Alape/Alape-
Magazin

Modulariserede facader:
Ray og Charles Eames´eget hus
Forslag til hustype “Plug & Play”

Sanitetsenheder monteret på et 
modul
Forskellige konfigurationer
Ill: Arkitekt MAA Marie-Sofie Larsen

Se i øvrigt: http://www.designodys-
sey.co.uk
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kunden afvinkler de ønskede funktioner, hvorefter computeren genererer 
forskellige alternative modeller, der kan efterdesignes ved at flytte funk-
tionerne/inventaret manuelt via hotspots.
Konfigureringsmetoden kan også ligge i et prædesignet rum, hvor 
”højreklik og valg” bestemmer rummets indhold efter kundens ønske. 
(se side 36 vedr. konfigureringsmetodikker)

Byggeteknik / formarbejde / samlingsteknikker
Ved en nytænkning af badeværelset, som foran beskrevet vil det være 
afgørende at indgå i en dialog med en producent / flere producenter.

Hensigten hermed vil være at få optimeret de øvrige problemstillinger, 
der knytter sig til udviklingen af et sortiment:

•	 Optimering	af	formarbejdet.	Formarbejdet	udgør	også	ofte		 	
 en ”flaskehals” i produktionen. Ved en bevidst modularisering   
 af formene må kunne opnås en rationalitet, som både sparer   
 tid og økonomi
•	 En	automatiseret	produktion	af	forme	bør	undersøges	og	
 anvendes
•	 Forskellige	kombinatorikker	af	modulariserede	støbeforme		 	
 må kunne give en række af forskellige ønskede geometriske   
 løsninger
•	 Kort	sagt	bør	en	tæt	dialog	med	produktionen	foregå	side-	 	
 løbende – og i en integreret proces – med udviklingen af det   
 arkitektoniske sortiment

Foreliggende arbejde
Det er Idékatalogets konklusion (og påstand), at vi i de kommende år vil 
begynde at se udvikling af sortimenter af badeværelser / wellnessrum 
baseret på tanker om Plug & Play og Replug & Replay.
Ikke alle boligtyper, plandisponeringer og arkitektoniske principper er 
velegnede hertil. Derfor forestår der et yderligere udviklingsarbejde med 
afklaring af ”Hvilke arkitektoniske principper der er særligt velegnede til 
Plug and Play – baseret på elektronisk brugerdreven konfigurering”.

Dette idékatalogs arbejde vil fra side 38 tage udgangspunkt i udarbej-
delse af forslag til badeværelsessortimenter i relation til etagebyggeri - 
nybyggeri såvel som renovering af eksisterende etagebebyggelser.

“Wall House”
- konfigurering via Drag & Drop.
Forskningsprojekt: “Boligtyper og 
konfigureringsmetodikker”.
Støttet af Fonden KUBEN
http://boligtyper.aarch.dk/
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Badeværelsets status er ved at ændre sig fra et backstage rum til et 
præsentabelt frontstage rum. Der er fokus på bekvemmelighed og 
nydelse. Badekaret er blevet symbol på rekreativitet. 

Udviklingen ses dels i boligmagasiner, der ofte indeholder ‘badeværelset’ 
som tema, dels i konsumenternes øgede investeringer i netop dette rum, 
samt tendensen til flere og større badeværelser i boligen. Flere og flere 
funktioner knyttes til badeværelset;  afslapning, kropspleje, fitness, medi-
tation...

I takt med denne udvikling bruges mere tid på badeværelset, der er med 
til at højne badeværelsets status som opholdsrum.

De efterfølgende sider illustrerer forskellige inspirerende forslag på nuti-
dige og fremtidige badeværelser, formidlet af producenter af sanitet og 
øvrigt inventar til badeværelser.
Med udgangspunkt i disse vil vi søge at kortlægge de arkitektoniske 
trends der forekommer relevante og attraktive for udviklingen af de 
næste 10 års badeværelsessortimenter.

Trends og virkemidler

Eksempel på elegant badeværelse 
der har fokus på oplevelsen - 
herunder samspillet med uderum-
met.
Man vil året igennem løbende 
kunne nyde farvernes vekslen på 
hækken mv.
http://www.villeroy-boch.com

Boligmagasinerne fokuserer i 
stigende grad på badeværelset
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fordybelse
lysindfald
tæt kontakt til uderum
badekar/afslapning  i fokus

http://www.villeroy-boch.com

De efterfølgende sider illustrerer forskellige inspirerende forslag på nuti-
dige og fremtidige badeværelser / wellnessrum.

Det er vores klare fornemmelse, at de efterfølgende viste interiører i inspi-
rationsoversigten primært er ”reklamer” for diverse sanitetssortimenter, 
sat ind i spændende og inspirerende rumlige sammenhænge, snarere end 
en markedsføring af præfabrikerede rum.
De viste rum forekommer enten, at være ”build on location” eller være 
opstillinger i reklamefotografens atelier. Derfor afspejler de - og formidler 
- på mange måder de drømme og de tendenser, der netop rører sig i dag 
og som vil være gældene i årene fremover.

Med udgangspunkt i disse vil vi søge at kortlægge og beskrive de arkitek-
toniske trends, der forekommer relevante og attraktive for udviklingen af 
de næste års badeværelsessortimenter.

Disse trends, skal således gøres til grundlaget for designet af præfabri-
kerede rum.

(I parentes skal blot nævnes, at skal markedsmæssige procedurer, hvor 
kunden bestiller et helt nyt præfabrikeret badeværelse, til umiddelbar 
erstatning af det gamle, blive en realitet, kræver det, at hustyperne er 
indrettede hertil.
Det er umuligt, at udskifte med et præfabrikeret badeværelse, hvis det 
gamle ligger indesluttet i lejligheden eller huset.
 Der ligger i dette aspekt en stor udfordring hos arkitekter og husprodu-
center til, at udvikle hustyper og tekniske løsninger, hvor dele løbende 
kan skiftes ud og opgraderes efterhånden som teknoligi og andet ud-
vikler sig.) 

Trends og virkemidler
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Natural aesthetics designed by Conran & Partners. The egg as a source of creativity and 
inspiration, a symbol of security and wellbeing. AVEO: the ideal setting in which to relax.
A wide range of other models available.

1 Washbasin 
2 WC and bidet, floor-standing back-to-wall
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afslapning
flere samtidige brugere 
adskildelse af bad og toiletdel
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iscenesættelse af en stemning
teater
eventyr
drømme
oplevelse

Opsummering på arkitektoniske trends:

Følgende er karakteristiske arkitektoniske trends:

- Oplevelse og større sanselighed knyttes til rummet (oplevelse / oplevelsesøkonomi)
- Så vidt muligt inddrages oplevelsen af et eksteriør (altan, gårdhave, haverum)
- Beplantning ses inddraget (natur – bedre klima?)
- Øget rumlighed
- Ændrede – og nye - kombinationer af bade/wc funktioner og opholdsfunktioner
- Indføjelse af nye funktioner (helse, fitness, ophold, pejs!)
- Flertydighed i funktionerne: muligheder for isoleret afslapning - såvel som familiemæssigt socialt    
samliv i rummet
- Større arealer medfører mulighed for individualisering via individuel indplacering af møbler / 
inventar = individualisering af masseproducerede rum.

Trends og virkemidler
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Valg af materialer samt bearbejdening af lys har stor betydning for op-
levelsen og stemningen i rummet. Udviklingen går i retningen af større 
diversitet samt ændrede kombinationer af funktioner i rummet  - dristige 
badeværelser og dristige kombinationer.
Af eksemplerne fremgår ikke aspekter om bæredygtighed og ressourcer, 
som vi dog finder vil blive ganske væsentlige parametre i fremtidens ud-
formning af badeværelser.  - Og uden tvivl kunne indgå som væsentlige 
konkurrenceparametre (se i øvrigt senere).

na
tu

r

Inddragelse af natur udstråler ro 
og ballance. Dette virkemiddel 
er derfor oplagt hvis man ønsker 
at skabe en stemning af af-
slappethed - wellness.

immiteret natur, planter, visuel 
kontakt til uderum.

ly
s

Lyset har stor betydning for 
hvordan vi oplever rum og 
materialer. Lyset er meget 
stemningsgivende, og kan 
anvendes målrettet til at skabe 
fokus fx på  badeoplevelsen.

m
at

er
ia

le

Materialernes fremtræden har 
ligeledes stor betydning for 
oplevelsen af rummet. 
Herunder: 

overflade, farve og struktur, 
glans, transperans/translysens.

http://www.duravit.dk

Generelt om trends
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Badeværelset har fået tilknyttet nye funktioner i forbindelse med øget 
fokus og bevidsthed om sundhed og velvære. Forbrugernes øgede 
købekraft bevirker, at det nu er økonomisk muligt at relalisere sine 
drømme. Målgruppen for mere ekstravagante løsninger er således 
stigende.

På trods af disse nye funktionaliteter er hensynet til funktionalitet stadig 
vigtigt. Badeværelset er et af boligens dyreste rum, kvadratmeterne og 
indretningerne skal være disponeret “fornuftigt” i relation til forholdet 
mellem funktion og målgruppe.  
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- dampbad
- sauna
- spabad
- massage
- yoga
- ...

Nye funktioner i badeværelset

- motionscykel
- romaskine
- løbebånd
- stepmaskine
- vægtløftning
- ...

op
ho

ld

- sofa
- pejs
- briks/bænk
- bøger
- fjernsyn/playstation
- planter
- altan/terrasse
- ...

http://www.duravit.dk
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Målgrupper

Kunder med fokus på badeværelser
Kunderne (ejere, lejere, købere, ombyggere, tilbyggere ...) kan aldersmæs-
sigt og med deres sociale status være meget forskellige, og derfor efter-
spørge forskellige funktioner, stemninger, prislejer.....

Fælles for målgrupperne (måske os alle i forskellige sammenhænge) er, at 
vi fremover prioriterer badeværelset - har har fokus på den positive ople-
velse af badeværelset. Vore behov er forskellige og ændrer sig over tid - 
hvilket må indtænkes i udviklingen af produktsortimenterne.

Par                                   Venner

Enlige forældre   seniorer ældre          børnefamilier      

http___www.villeroy-boch
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Delkonklusion på baggrund og teori

 Følgende punktvise opstilling lister de parametre, der foreslås gældende 
for en fremtidsorienteret nyindustriel produktion af præfabrikerede 
badeværelser/wellnessrum

Udgangspunktet ligger i de overordnede trends, der kan spores og aflæs-
es i samfunds-udviklingen:

								•	Brugermeddesign	(creative	man)	
								•	Individualisering
								•	Resurcebevidsthed
								•	Kropspleje	og	helse
								•	Skiftende	behov	over	tid
								•	Oplevelse	(oplevelsesøkonomi)

Parametre gældende for præfabrikation af badeværelser/wellenessrum:

        • Forretningsmæssige aspekter
 - produktionsfirmaerne udvikler et produktsortiment. 
 - produktionsfirmaerne stiller sortimenterne til rådighed for   
   markedet (dvs. en ændret forretningsmodel)
 - sortiment skal/kan opdateres løbende (løbende optimering).
 - Udvikling af “after sales” ydelser
 - udvikling af faste leverance-teams
 - læring af brugerens valg og anvendeste af produkterne
 - udvikling af standarder fælles for branchen.
 - branding af produkt - markedsføring

        • Markedet
 - markedsføring (TV, film, blade, udstillinger, prøverum)
 - mulighed for brugerinflydelse - brugermeddesign
 - identifikation af målgruppe (hvem, smag, økonomi, behov, 
    livsfase)
 - aftersales ydelser (service, vedligehold, opgradering, udskiftning)
 - læring via brugerens valg og anvendelse af produkterne
	 -	ændrede	anskaffelsesmåder:	leasing,	løbende	opgradering	etc.
 - ændrede ejerforhold, badeværelset stillet til rådighed af ??

Delkonklusion på baggrund og teori
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        • Produktionstekniske aspekter
 - nyindustrielle produktionsmåder: IT, robotteknologi
 - bevidst formgeometri og formgenanvendelse
 - from file to factory - via konfigurering - og dataoverførsel -  
 - logistik og kvalitetssikring
 - materialeoptimering
 - miljøhensyn - livscyklus

        • Teknologiske aspekter
 - IT- styring, sensorer, varme, vand, brugerprofiler ...
 - materialeteknologi - bl.a nanoteknologi
 - miljøhensyn
 - resurceforbrug, opgradering og genanvendelse

        • Arkitektoniske aspekter
 - æstetik/produktion - lys, materialevalg, proportioner, organi-  
   sering, helhed og detalje, arealforbrug
 - funktionsmæssige forhold
 - systemdesign/systemleverance
 - konfigureringsmetoder/arkitektur
 - målgruppefokus/funktion
 -

        • Konfigurering
 - specifisering af regelsæt for produktion og design
 - brugermeddesign - brugerinterface
 - læring fra brugers meddesign
 - teknologi
 -forskellige konfigureringsmetoder
 - grad af brugermeddesign
 - konfigurering/arkitektoniske designs
 - dataflowet ved konfiguring? patent, forretningshemmeligheder

Delkonklusion på baggrund og teori
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Designprocessen mod et sortiment
Idékataloget er tænkt til at påpege, demonstrere og danne grundlag for 
en videreudvikling af præfabrikerede badeværelser som industri, hvor 
forskellige firmaer udvikler og markedsfører badeværelseskoncepter 
med forskelligt fokus, rettet mod forskellige kundesegmenter, via design, 
branding, sortiment mm.

Ved planlægningen af en designproces mod udviklingen af et produkt-
sortiment er det afgørende / vigtigt, at der etableres en integreret design-
proces, hvor forskellige ekspertiser bringes sammen i et udviklingsteam.
Følgende ekspertiser bør være til stede i udviklingsprocessen:

 - Teknikere fra forskellige dele af produktionen
 - IT-ekspertise (ang. konfigurering og ”from file to factory”)
 - Arkitekter / designere
 - Ingeniører
 - Markedsføringsekspertise
 - Fokusgruppe af potentielle kunder
 - Fremtidsforskere / trendsforskere

Følgende aspekter bør indgå i udviklingsarbejdet i udviklingsteamet:

•	 Klarlæggelse	af	kundemålgruppen
•	 Analyse	af	-	og	beslutning	om	-	hvilken	bygningsmæssige	sam-	 	
 menhænge konceptet skal udvikles til – herunder diskussion om   
 forretningsmodel - og snitflader / interfaces
•	 Klarlæggelse	af,	hvad	der	har	”værdi”	for	de	forskellige	aktører	(fra		
 produktion til kunde – alle aktører så at sige)
•	 Udvikling	og	beskrivelse	af	hvilke	principper,	der	skal	være	gæld-		
 ende for det færdige sortiment (hvilken ”branding” skal bære det  
 færdige sortiment)
•	 Udvikling	og	design	af	konceptet	med	løbende	input	fra	alle		 	
 ekspertiserne i udviklingsteamet.
•	 Sikring	af,	at	alle	aktørernes	”værdikrav”	kan	indfries
•	 Diverse	tests
•	 Markedsføring
•	 Implementering
•	 Tilbageførelse	af	viden	fra	alle	aktørernes	erfaringer
•	 Fortsat	produktudvikling	og	produktoptimering

Designprocessen mod et sortiment
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Designet bør overordnet tage udgangspunkt i en ”systemtankegang”, der 
er egnet til konfigurering. Der bør lægges vægt på funktion i bredeste 
forstand, nytænkning, indtænkning af produktionsmetode, beregnet for 
hvilke bygningskategorier, branding, markedsføring samt brugermedde-
sign.

Som grundlag for udviklingen af konceptet vil det være vigtigt at klarlæg-
ge hvilken forretningsmodel konceptet udvikles til. Bygger forretnings-
modellen på, at kunden er arkitekter og entreprenører, der skal anvende 
badeværelserne i forbindelse med opførelsen eller renoveringen af større 
boligbebyggelser – eller bygger forretningsmodellen på, at kunden er 
menigmand, der gerne skulle vælge det konkrete koncept til sit nye en-
familiehus, og som derfor skal integreres heri – eller udvikles konceptet 
i	samarbejde	med	et	typehusfirma,	således	at	synergieffekter	mellem	
badeværelsessortimentet og typehusfirmaet opstår?
Flere modeller kunne nævnes.

Et badeværelseskoncept bør udvikles til generering af minimum 3 forskel-
lige typer. Disse kan have forskellig størrelse og derved egne sig til for-
skellige boliger / størrelser / brugere. Størrelsesspringene bør forholde sig 
til formarbejde og derved danne sammenhæng mellem produktion og 
design. Udviklingen af typerne kan rettes mod følgende temaer:

 SMALL        – et rum med de funktioner der hører til i ét rum
 MEDIUM    – opdeling mellem toilet og baderum / velværerum
 LARGE        – baderum / velværerum med disponibelt areal til egen  
            disponering - wellnessrum 
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Det er dette idékatalogs påstand, at ved et succesfyldt udvikling-
sarbejde, kan nye og ændrede design - og produktionsprocedurer 
slå igennem i byggeriet.

Ser vi frem i tiden, er forestillingen i dette idékatalog, at vi har en 
markedsmæssig situation, hvor forskellige producentfirmaer hver 
især markedsfører et ”brand” der netop tilfredsstiller forskellige 
veldefinerede kundesegmenter.

Projekt: “Adaptable House” NICe, Nordic Innovationcenter
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Kunderne vil igennem en sådan produktudvikling få mulighed for, via 
baderummet, at identificere sig med et scenarium, der enten passer til 
deres livsstil eller til den, de ønsker at have.
Design og konfigurering vil således imødekomme fremtidens kunder.

Badeværelsessortimenterne bør tilgodese forskellige behov alt efter livs-
stil, økonomi og familiestatus. Badeværelseskoncepter til nedenstående 
typer vil afstedkomme meget forskellige udformninger af badeværelser:

								•	Det	unge	forelskede	par
								•	Børnefamilien
								•	Det	aktive	liv
								•	Livsnyderen
								•	Seniorer
								•	O.a.

Et badeværelsessortiment kunne endeligt være udviklet efter “generelle 
rumlige og funktionelle kvaliteter”, som kan tilgodese alle. Her vil den skit-
seringsmæssige og kreative fordring blot være anderledes, måske større. 
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Udvikling af et badeværelseskoncept/system

Design af badeværelseskoncept/system
Nedenstående analyse tager udgangspunkt i etageboligbyggeri: nybyggeri 
samt gennemgribende renovering af eksisterende etageboligbyggerier. 
Overordnede præmis i forhold til ‘plug and play’:

 - badeværelset skal være placeret i forbindelse med facaden, så der 
    er mulighed for montage/udskiftning

Denne præmis medfører muligheden for en kontakt til et uderum, hvor en 
kvalitativ bearbejdning af relationen mellem ude og inde kan bidrage positivt 
til oplevelsen i badeværelset. (se ”Trens og virkemidler” tidligere)

 - tilknyttet uderum (gårdhave, altan, vinterstue mm.)
 - dagslys
 - udsigt/udsyn
 - indkig

Præmisser i forhold til etagebyggeri:

 - lodret forbindelse mellem bygningens badeværelser, af hensyn til  
   teknik og faldstamme
 

Tekniske installationer vil blive 
etableret i den eksterne unit der 
plugges på bygningen.
konfigureringsmuligheder:
 - indretning
 - uderum (altan)

Planløsningerne af lejlighederne 
bør selvsagt tages i 
betragtning og studeres nærmere! Re

no
ve

rin
g

N
yb

yg
ge

ri

Mulighed for individuel placering 
af badeværelses plug-in’et. 

Uden på, midt i eller i flugt med 
facaden (se senere).

Lodret installation i forbindelse 
med facaden.
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Typificering af badeværelset kan have forskellige tilgange, og dermed 
give forskellige muligheder for brugermeddesign/ konfigurering. 

Præmisserne for designarbejdet i dette projekt har været følgende:

 - mulighed for ‘plug and play’
 - præfabrikation
 - brugermeddesign - konfigurering
 - åben forretningsmodel
 - ændrede forbrugsmønster
 - etablering af frontstage rum samt velværerum

Det har været grundliggende arkitektoniske, rumlige, funktionelle og 
oplevelsesmæssige aspekter, der er bearbejdet frem for stillingtagen til 
æstetik, stil og smag.

Plug and Play
Badeværelset ligger i forbindelse med en facade. Mindst én væg er yder-
væg med dagslysindtag. Ved placering i flugt med facaden vil der være 
adgangsmulighed fra 3 sider.
Delvist udkragende placering kan give mulighed for 1 eller 3 adgangssi-
der alt efter udkragningen.
Placering uden på facaden giver mulighed for 1 adgangsside.
Lejlighedrene, hvori badeværelserne er beliggende skal måske redesignes 
og planmæssigt justeres.

Præfabrikation
Ved præfabrikation har rummets ydre dimmensioner stor betydning for 
fragtmulighederne, herunder omkostninger ved levering.  Max størrelsen 
for transport uden følgevogn og særtilladelse er:
 

  

Design tilgang

  Sverige         Danmark                          
Bredde  4,5 m  4,5 m  
Højde         4,5 m  3,6 m 
Længde     30  m  13 m 
kilde:  www.w.se - vägverket i Sverige 

- forskellige placeringer i facaden 
åbner forskellige muligheder i 
forhold til udsyn og adgang.
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Brugermeddesign - konfigurering - konfigureringsprincipper
Brugeren skal i betydelig grad have mulighed for at være med til at med-
designe badeværelset. Dette kan imødekommes bl.a ved hjælp af digital 
konfigurering, hvor forskellige konfigureringsprincipper imødekommer 
forskellige designmæssige tankegange. Følgende konfigureringsprincip-
per er de mest kendte;

     

     

 
    Hotspot

- fx mulighed for via musen at trække i enden af en væg og derved forlænge og 
ændre den. 
”Arkitektonisk Designproces og Produktmodellering – konceptdesign med sy-
stemorienteret tilgang”, afsluttet Ph.d. projekt v. Nikolaj Knudsen, Arkitekt MAA 

  Nikolaj Knudsen - se: http://www.ctrl3.dk

Højreklik
- modificering af prædefinerede forslag ved højreklik. Der klikkes på et element, 
højreklikkes - og vælges et alternativ.
Adaptable House 1 - (udarbejdelse af tilpasningsdygtige boligtyper – nordisk 
projekt NICe, Nordic Innovationcenter – http://adaptablehouse.vtt.fi

Adaptable House 1 - se: http://adaptablehouse.vtt.fi

Drag and drop
- det ønskede objelt (her en Legoklods) trækkes ind på arbejdsfladen med 
musen.
Via Lego´s hjemmeside kan man bygge sit eget projekt med elektroniske lego-
klodser, og efterfølgende elektronisk bestille en pakke med netop de klodser, 
som indgår i projektet.

LEGO Digital Designer  - se: LEGO http://www.lego.com

Afvinkling
- brugeren præsenteres for en række valg og afvinkler ønskerne, der visualiseres 
direkte. (ex.: 2 værelser / 3 små værelser / soveværelse / stue?)
Via vores hjemmeside http://boligtyper.aarch.dk/ får man adgang, til den af os 
fremstillede konfigurator, hvor kunden selv kan meddesigne sin udgave af Preg-
nant House via “afvinkling” - Arkitekt Exners Tegnestue, Århus.

Pregnant House - se: http://boligtyper.aarch.dk/

Det selvkonfigurerende hus: “Respondable House”
Huset indretter sig selv afhængig af placering på grunden, efter parametrene: Topografi, udsigt sol og ankomst. Flyttes og ro-
teres huset på grunden, omindretter huset sig automatisk. Efterfølgende kan kunden selv konfigurere videre: antal værelser og 
øvrige indretning mv.
Afgangsopgave 2007, David Kjøller. - se http://boligtyper.aarch.dk
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- Den visuelle præsentation vil have stor betydning for brugerens inter- 
aktion med geometrien. 

- Overvejelser om, i hvilken grad og i hvilken udstrækning brugeren skal 
have mulighed for indflydelse, vil være væsentlig. 

Via den amerikanske hjemmeside http://www.fabprefab.com får man ad-
gang til en sammenslutning af typehusfabrikanter, som alle arbejder med 
individuel konfigurering af boliger.

En række store japanske husfabrikker har udviklet produktionsprocesser 
med relativ høj grad af automatisation via Plug & Play principper (inspi-
ration: bilfabrikation). Samtidig ses nye forretningsmodeller udviklet i 
Japan, hvor boligproducenterne knytter kunderne til sig ”livslangt”, via 
”after sales ydelser” i form af vedligeholdelse, udskiftninger af kompo-
nenter og opgraderinger (Replug & Replay).
Se: Sekisui Chemical, Industry i Japan (http://www.sekisuichemical.com/
product/housing/index.html)

“Respondable House” - konfigurering via afvinkling. Kunden afvinkler ønskede antal værelser 
og øvrig indretning.
Kunden kan se konsekvenserne af valgene i visualiseringerne
Afgangsopgave: David Kjøller, Arkitektskolen Aarhus 2007 - 
se forslaget og konfigurer på: http://boligtyper.aarch.dk

“Respondable House”

Facader konfigurer sig afhængig 
af, hvilke rum der ligger bag
“Respondable House”
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Ændrede forbrugsmønster
Badeværelset skal i sin disponering/planprincip imødekomme badeværel-
sets ændrede præmisser - brugerenes øgede fokus på velvære, 
badeværelset som et opholdsrum - frontstagerum.

Vi har identificeret 4 forskellige planprincipper for udvikling af fremtid-
sorienterede konfigurerbare badeværelser/wellenessrum.

Alle bygger på en systematisering, forskellige modulariseringer og bru-
germeddesign.
Det er de arkitektoniske planprincipper, med dertil hørende rumlige og 
arkitekoniske oplevelser, der har været i fokus, frem for specifikt design 
byggende på æstetik, smag og stil.

De 4 principper er følgende:

  

2

1

3

4 Wall of opportunities

Sanitetskerne    

Fast rumgeometri

Perler på snor

Rumarkitektoniske principper
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>Badekar
>
>Bruser
>
>Vask
>Toilet

Brugeren får med denne tilgangsmetode mulighed for at sammensætte 
et antal moduler på forskellig vis. Modulerne vil i udgangspunktet alle 
have have samme dybde, mens der er mulighed for at varierer bredden 
alt efter hvilken funktionalitet modulet skal indeholde.  

Den modulariserede geometri giver god mulighed for optimering i 
produktionsprocessen, samt mulighed for udvikling af standard samlings-
detaljer ved abtering af sanitet eksempelvis.

Størrelsen er variabel i én retning. Brugeren har mulighed for meddesign i 
forhold til antallet og rækkefølgen af moduler, valg af inventar - fabrikat.

Konfigurering
Drag and drop er en oplagt konfigureringsmetode til dette princip.
Konfigureringsmetoden er ikke nødvendigvis identisk med de produk-
tionsmæssige processer.

Fordele: Meget enkelt og forståelig konfigureringsmetodik for 
  brugeren.

Ulemper:   Risiko for, at begrænsningerne i systemet skinner for tydligt  
  igennem.

1
Perler på snor

>ENDE 2<

>ENDE 1<
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>ModulerneEt  forslag til nytænkning af 
præfabrikerede badekabiner 
til nybyggede etageboliger. 

Badekabinerne er modulært 
opbygget.

Systemet består af 11 mo-
duler der kan kombineres på 
forskellig vis. Alle moduler 
har i dette eksempel målene:

      Højde   2,5 m
      Bredde 2,5 m
      Dybde  0,90 m m
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>Bruser
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>Vask
>Toilet
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Kombination af rum, der hver har 
deres funktion.  Mulighed for op-
deling mellem gang, 
toilet, brus/bad. 

Mulige til-valgsrum:
sauna, dampbad, udebad, spabad, 
walk-in closet...

Basismodul

Basismodulet kan benyttes i sammenhæng 
med tillægsmoduler eller bruges alene. Her 
vises eksempel hvor det fungerer som privat 
toilet mellem feks 2 børneværelser.

Small+Basismodul

Small er badeværelset der indeholder det 
mest basale. I eksemplet er det i direkte 
forbindelse med soveværelset og med ud-
gang til terrasse eller altan.

Basismodul

Basismodulet kan benyttes i sammenhæng 
med tillægsmoduler eller bruges alene. Her 
vises eksempel hvor det fungerer som privat 
toilet mellem feks 2 børneværelser.

Small+Basismodul

Small er badeværelset der indeholder det 
mest basale. I eksemplet er det i direkte 
forbindelse med soveværelset og med ud-
gang til terrasse eller altan.

Basismodul (toilet med håndvask) 
hvorpå der tilknyttes andre 
moduler.

Valgfrihed mellem vægelementer 
med integreret installationer.
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Kombination af forskellige plan-
moduler, der hver især tilgode den 
enkelte funktions’ pladsbehov.

Variation af placering i forhold til 
facaden.

Samspil mellem badeværelse og 
uderum.
Valg af moduler der zonedeler 
badeværelser:

 - toilet
 - privat bade/fitnessdel
 

Perler på snor
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Rummets ydre dimmensioner er fastlagte ud fra analyse af forskellige 
indretningsmuligheder, samt i forhold til målgruppens behov og ønsker. 
Brugeren har således mulighed for at indrette sit badeværelse med stor 
frihed.

Fast geometri medfører store potentialer for optimering i produktions-
fasen. Der er således god basis for et økonomisk særdeles konkurrence-
dygtigt produkt. 

En mulig konfigureringsmetode kunne være:

Afvinkning er oplagt til konfigurering af døre, vinduer samt tekniske 
installationer. Herefter vil drag and drop og hot spots være oplagte, da 
det giver brugeren mulighed for intuitivt at flytte rundt på indretningen.

Fordele: Produktionen af rummet optimeres - gentagelse - gen-
  anvendelse af forme, rutiner, processer...

Ulemper:  Mangelende fleksibilitet hvad angår dimmensioner.
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Forskellige placeringer 
af skærmvægge i et fast 
afgrænset rum med-
fører forskellige indret-
ningsmuligheder.

Zonedeling i rummet

Addition af uderum
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Fast rumgeometri
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3
Sanitetskerne 

Anvendelse af sanitetskernen medfører stor frihed i forhold rummets afgrænsning 
og form, herunder relationen til andre rum. Kernen fremstår radikalt anderledes 
end det traditionelle badeværelse, hvor møblementet apteres på væggene.
installationskernen kan anvendes som rumdeler og fx adskilde badezone og toi-
let.    

En mulig konfigureringsmetode kunne være:

1)  - brugeren starter med at vælge hvilken grundstruktur uniten skal have
      - højreklik ud for hver side og vælge, hvilken funktion der skal placeres  
        der, herunder også fabrikat og model.

2)   - modificering af prædefinerede forslag ved højreklik

Fordele: Mulighed for aptering af kerne i eksisterende rum, rum der   
  er forberedet hertil => gode fragtmuligheder. 
  Fri rumdannelse og let opgradering
Ulemper:  ?

Sammensætningen af et badeværelse 
består her af et valg af kerne og et valg af 
skærmvægge.

Kernen fåes i flere størrelser.

Den lille er velegnet til kontor, gæstetoilet 
eller	offentlige	steder.	Mellemstørrelsen	
er beregnet til en bolig, med begrænset 
plads til et badeværelse. De sidste to er 
luksusudgaver.

Derudover er der mulighed for at benytte 
alle muligheder i etagebebyggelser, hvor 
kernen går helt til loft. ur
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Kombinationen af enheder, giver 
mulighed for at tilpasse uniten 
brugerens behov. 

Uniten tager udgangspunkt i ‘ryg 
mod ryg’. Dette medfører en opdel-
ing/afskærmning i rummet.
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To-deling af rummet.

Flere brugere samtidig - privathed i 
samme rum.

Mulighed for opdeling mellem 
badeværelse og toilet - privat/
velvære og fælles.
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Zonedeling af rummet. 

Mulighed for etablering af 
forskellige stemninger.

Flere brugere samtidig - privathed i 
samme rum
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Badeværelset findes i 2 størrelser, 
begge med mulighed for at 
addere en ‘luksus’-enhed. (sauna, 
udebad etc.) 

Uniten indeholder installations-
kerne med badeværelse på den 
ene side, køkken på den anden og 
toilet særskilt i enden.

3
Sanitetskerne 

http://www.designboom.com
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4
Wall of opportunities

Princippet i tilgangen ‘Wall of oppotunities’ består af, at alle tekniske 
installationer og amaturer monteres i én væg, der præfabrikeres. Dette 
medfører, at det rumdannende, som udgangspunkt tilpases den enkelte 
brugers ønske, og udføres på stedet (in situ).
Tilgangen muliggør kombinationen af et standardiseret, modulariseret, 
præfabrikeret produkt med en iregulær geometri, fx organiske former.  
Ved kun at give væggen ‘skabs’ tykkelse, opnåes muligheden for at  ‘låne’ 
areal af et allerede eksisterende rum/tilstødende rum. 

Systemet er velegnet til konfigurering via højreklik. Via højreklikket 
vælges hvilke sanitetselementer, der skal placeres hvor. Den nærmest 2 
dimmensionelle struktur gør det lettere for brugeren at overskue kompo-
sitionen i sin helhed.

Fordele: Let at fragte. Optimering af produktion
  Mulighed for fri rumgeometri for badeværelset.

Ulemper: Begrænsede konfigureringsmuligheder, da der ‘kun’ er tale  
  om én væg.
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Badeværelset findes i 2 størrelser, 
begge med mulighed for at 
addere en ‘luksus’-enhed. (sauna, 
udebad etc.) 
Badeværelset åbner sig som et 
skab og ”låner rum” fra - i dette 
tilfælde soverummet

kurvede former - eksempel på 
stedsspecifikt badeværelse. 
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http://www.duravit.com/
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Ud fra de analyserede arkitektonisk rumprincipper er eksemplet neden-
stående udvalgt med baggrund i den rige variationsmulighed, der ligger i 
modultilgangen.

De efterfølgende sider illustrerer denne tilgangsvinkel i forhold til sorti-
ment og kombinationsmuligheder.

Modulernes størrelse er fremkommet af forskellige funktioners areal-
behov, samt ud fra ønsket om at udvikle nogle arealkombinationer der 
muliggør mange forskellige indretninger og sammenstilling af funktioner.

De efterfølgende eksempler er alle sammensat af et lille og et stort mo-
dul. Modulernes udformning muliggør en række flere kombinationer end 
de gennemgåede eksempler. Eksemplerne skal ses som inspiration til  
designmodulernes potentialer.

Ud fra etagebyggeriets præmisser vil der være mulighed for at konfi-
gurere badeværelset i 3 niveauer

 1)  badeværelsets placering i forhold til facaden
 2)  badeværelsets størrelse ud fra det udbudte sortiment
 3)  inventarets fabrikat

Designtilgangen ovenfor er på de efterfølgende sider foldet ud, i forhold 
til sortiment og kombinationer.

Udvalgt design
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Kombination af forskellige plan-
moduler, der hver især tilgode den 
enkelte funktions’ pladsbehov.

Variation af placering i forhold til 
facaden.
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Sortiment
I det udfoldede eksempel er sortimentet delt op i 4 kategorier:

 - Bad - der omfatter brusebad samt badekar
 - Toilet - mindste areal ud for toilettet er angivet med et blåt felt.
 - Wellness
 - Tilvalgsmodul - med fri disponering af arealet

Mulige adgangsveje er angivet ved røde pile.

Sortimentet vil kunne videreudvikles og optimeres i forhold til givne 
produktionforhold. Graden af brugermeddesign er afhængig af, dels hvor 
stort sortimentet er, dels hvor mange valg brugeren har mulighed for at 
træffe.

Kombinationer - mulighed for brugermeddesign
Badeværelseseksemplerne tager udgangspunkt i kombinationen af et lille 
og et stort modul (samme areal og proportion for alle badeværelser, der 
optimere produktionsvilkårne). Modultilgangen giver mulighed for andre 
sammensætninger, fx 2 små og 1 stort modul (brus, toilet, fitness). 
Alt efter fleksibiliteten i produktionen, vil det antageligt være rentabelt at 
fastsætte hvilke kombinationsmuligheder man vil udbyde:

 1 lille + 1 stort  6,67 m2   (2,9 m x 2,3 m + vægge)
 2 store   8,28 m2       (3,6 m x 2,3 m + vægge)
 2 små + 1 stort 9,2 m2          (4 m x 2,3 m + vægge)
 1 lille + 2 store 10,8 m2      (4,7 m x 2,3 m + vægge)
 2 små + 2 store 13,34 m2  (5,8 m x 2,3 m + vægge)

Udvalgt design
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Hvert badeværelse er illustreret med 3 forskellige placeringer i forhold til 
facaden; 

  Uden på facaden

  Midt i facaden

  Flugter med facaden

Placering af vinduer, altan og hvilke muligheder der er for altandør, ud-
sigt, lysindfald etc. i badeværelset er afhængig af badeværelsets placering 
i facaden.

Konfigurering
Som beskrevet under afsnittet om “perler på snor”  er  “drag and drop” en 
oplagt konfigureringsmetode til dette princip.

Som suplement eller alternativ kan tilgangsvinklen også være en række 
spørgsmål til brugeren, hvorudfra en række forslag gives.

Udvalgt design
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Sortiment

Bad:  1100 x 2300 cm og 1800 x 2300 cm

Toilet:  1100 x 2300 cm og 1800 x 2300 cm

pilen angiver mulige ad-
gangsplaceringer/døre

zonen angiver den minimal 
anvendte zone i forbind-
else med  toilettet. 
I de tilfælde, hvor zonen 
går uden for modulet, er 
det der en forudsætning, at 
der tilkobles et modul med 
friareal.
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Wellness:  1800 x 2300 cm

Tillægsmodul/gangmodul: 1100 x 2300 cm og 1800 x 2300 cm

Uderum: Altan, lysgård...

So
rt

im
en

t

Tillægsmodulet tilføjer frit 
disponibelt areal. Det lille 
modul giver mulighed for at 
etablere en gang på tværs af 
badeværelset - fx ved ønske 
om at adskille bad og toilet.

dampkabine  sauna   spabad  fitness   fitness 
            og hvile

Sortimentet kunne udvides med forskellige typer uderum, fx altan, 
balkon, ‘vinterhave’ , væksthus lysgård med videre. Tilføjelsen af disse rum, 
kan udvide brugen af badeværelset samt bidrage til - og have direkte 
indflydelse på stemningen i badeværelset.
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Perspektiver 
- i forhold til teknologi 

I det følgende er der peget på nogle indsatsområder, som anses for cen-
trale ved en viderbearbejdelse af dette idékatalogs indhold.

Perspektiver i forhold til teknologi
En teknologisk udvikling, der er på forkandt i forhold til samfundsud-
viklingen, bør integreres i det videre udviklingsarbejde. Dette betyder 
blandt andet, at ændrede brugerønsker hurtigst muligt skal kunne inte-
greres. 

Indsatsområder:

  - Samlinger/snitflader
  En af de afgørende parametre for implementeringen   
  af nyindustrialiseringen i byggeriet er en afklaring af   
  snitfladerne/interfaces.  
  En standardisering af snitfladerne / samlingerne vil   
  desuden være ønskelig for at etableringen af en ændret   
  forretningsmodel, hvor forskellige producenter kan   
  byde ind kan etableres.

  - Teknologi til læring af brugsmønstre - brugerprofiler
  Ved øget anvendelse af teknologi, herunder; varmestyring,  
	 	 solafskærmning,	musik,	digitale	og	visuelle	effekter	etc.		 	
  kan brugerprofiler der aktiveres ved entre til badeværelset 
  være med til at personliggøre rummet. - personlig konfi-  
  gurering af brug.
  
  Ved en evt. ‘tilbagekommunikation’ af de anvendte   
  brugsmønstre til producentfirmaer kan disse mønstre ind- 
  gå i den videre udvikling af sortimentet = brugerdreven 
  innovation / læring.

  - Materialeudvikling i forhold til: energiforbrug (varme-
  absorberende), skridsikkerhed, hygiejne
  Kendskab til samt udvikling af materialer kan optimere   
  badeværelset yderligere. Varmeabsorberende overflader   
  vil kunne sænke energiforbruget til opvarmning af rum-  
  met, skridsikre overflader vil øge sikkerheden i vådzoner  
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  - særlig vigtigt for ældre og handikappede, hygiejniske  
  overflader vil mindske mindske brugen af rengørings-  
  midler...

  - Intelligent styring af badeværelset, så opvarmningen  
  følger brugernes brugsmønster. 
  Mulighed for dvale - styring i forhold til døgnet/ugen/året.
  Muligheden for dvale vil kunne være energibesparende i   
  forhold til opvarmning af rummet, vand...  
  Styringen kan også optimeres i forhold til fugt i rummet og  
  derved forlænge konstruktionernes levetid.

  - Interaktion mellem komponenter - styring.
  sammenhæng mellem varmtvandsforbrug, ventilator,  
  varmvandsbeholder, fugtmåling... til optimering af res-  
  sourceforbrug - varmegenindvinding
  

  - Software, konfigurator 
  udvikling af software der er brugervenligt, indeholder   
  regelsæt for design, produktionstekniske begrænsninger,   
  pris, varmeforbrug...

  - Produktion:
   - IT - datavidergivelse fra design til produktion 
   (from file to factory)
   
   - Design ud fra logistik, produktionsmuligheder...

   - Produktionsmetode:
    - formgenanvendelse
    - robotanvendelse
    - 3D print

- i forhold til teknologi
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Miljø og energiforbrug har gennem de seneste år vakt stadig størrer inter-
esse. Teknologisk udvikling er i den forbindelse et af midlerne til at sikre 
en mere miljømæssig ansvarlig udvikling.
Nedenstående er eksempler på teknologisk energimæssige tiltag der 
kunne have relevans for badeværelser.

Energi:

  - Solceller (kunne være monteret som facade på    
  badeværelsesunit).
  - Solvarme (kunne være monteret som facade på    
  badeværelsesunit).
  - Jordvarme -opvarmning af badeværelset
  - Placering af vinduer mod syd varmer rummet op
  - Vand - regnvand til toiletskyld
  - Resurcebesparende foranstaltninger
  - Varmegenindvinding ved brusebad
  - Genvex - varmegenindvending
  - Materialer der absorberer varme - fliser eller overflade-
    behandlinger

Der anvendes idag primært vandskyllende toiletter. 
Der ligger et teknologisk udviklingsarbejde i at innoverer alternative løs-
ninger, der ikke er væsentligt mere omstændige i brug end de vandskyl-
lende, der anvendes idag.
Der findes idag flere alternativer til vandskylletoilettet. Disse anvendes 
primært i husholdninger, der ikke har kloakering, eksempelvis; sommer-
huse, huse i bjerglandskab og lign. eller husholdninger, der af miljø-
mæssige hensyn, har valgt et andet toilet.

Kendte alternativer:
  kompost toilettet
  urinseperationstoilettet
  vakum toilettet
  
  

- i forhold til teknologi
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Perspektiver i forhold til kulturændring og lovgivning
Med øget fokus på resurceforbrug vil fremtiden byde på ændrede krav fra 
såvel forbrugerene som lovgivningsmæssigt.

I Danmark ses en politisk debat om muligheden for at øge grønne afgifter 
på bl.a el og varme. En markant omkostningsstigning på disse områder vil 
kunne fordyre badeværelset i produktion såvel som i brug.  

Ved at være på forkant med udviklingen giver det mulighed for at påvirke 
politiske processer og lovgivninger. Denne position vil medføre øget krav 
om dokumentation samt nytænkning i forhold til test af løsninger.

Indsatsområder:

  Energiforbrug
  Dokumentation
  Standardisering

Ventilation i våderum er et af de områder, hvor der i Danmark er kommet 
ny lovgivning. Det er nu et krav at have mekanisk ventilation. Denne ud-
vikling kunne skærpes, i forhold til krav om varmegenindvinding. GENVEX 
er et eksempel på en virksomhed der arbejder med denne problematik.

Perspektiver 
- i forhold til kulturændring og lovgivning 

‘Huset skal også kunne ånde’
Lavenergihuse eller bygninger, som er bygget eller renoveret i henhold til 
de regler om energibesparelse, der er vedtaget i de europæiske lande, skal 
være udført med tætte fuger. Kun på den måde kan man sikre, at energita-
bet til omgivelserne kan holdes på et lavt niveau, at der bruges mindre 
energi, og at dine udgifter til energi kan mindskes. Til gengæld forhindrer 
man derved også et naturligt luftskifte gennem sprækker, fuger, utætte vin-
duer og døre. Konsekvensen er, at man får et dårligt indeklima med for høj 
luftfugtighed, for store mængder kuldioxid (CO2) og andre sundhedsskade-
lige	stoffer	samt	skimmelvækst.’

Citat: GENVEX hjemmeside:  www.genvex.dk
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COMBI 185
Konstruktion
Hovedmål:
(h x l x d) excl. kanaltilslutning
2014 x 600 x 664 mm

Kabinetopbygning:
Dobbeltkapslet varmtgalvaniseret plade med 30 mm 
isolering, og beholder med PU-skum.
Udvendig pulverlakeret hvid RAL 9010

Kanaltilslutning:
160 mm (nippelmål) med gummiringstætning

Låge:
6 mm skruer samt snapbolte i filterlåge

Modstrømsvarmeveksler: 
Søvandsbestandig aluminium

Kondensvandsbakke:
Rustfrit stål

Kondensafløb:
Kunststofslange 15 mm (indvendig)

Beskyttelse af beholderen
Indvendig emalieret og magnesiumanode

Beskyttelse af varmespiral
Udvendig emalieret

Filtre:
Indblæsning
F7 posefilter
Udsugning:
G4 planfilter

Vægt uden/med vand:
210/395 kg

Funktionsdiagram

Boligventilationsanlæg med:
 
  Passiv varmegenvinding
  Modstrømsveksler
  Aktiv Varmegenvinding 
  Luft/luft varmepume
  Krydsveksler + luft/luft 
  Combi varmegenvinding 
  Modstrømsveksler + luft/luft varmepumpe 
  Brugsvand + luftopvarmning

Varmepumpe overfører varmen fra udsugningsluften til opvarmning af brugsvand.

Har du nogensinde tænkt på, om det ikke kan lade sig gøre at udnytte den fugtige 
og relativt varme luft fra køkkenet, badeværelset eller vaskerummet i stedet for 
bare at lade den strømme ud i det fri? Det kan lade sig gøre! Og til det formål er 
Vanvex-varmepumpen til opvarmning af brugsvand - af udsugningsluften fra boli-
gen - det helt rigtige valg.

Varmepumpen til udsugningsluft til opvarmning af brugsvand har en tredobbelt 
nyttevirkning:

	 	 •	Ventilation	af	boligen	
	 	 •	Affugtning	af	boligen	
	 	 •	Økonomisk	aflastning

Billigt brugsvand
Vanvex-varmepumpen forsyner boligen eller lejligheden med varmt brugsvand 
uafhængigt af varmesystemet. Den store fordel ved det er, at man fremover nøjes 
med at betale ca. en trediedel af de energiudgifter, som man f.eks. har betalt til 
en fastinstalleret elvandvarmer. Dette opnås ved at varmepumpen optager den 
nødvendige varmeenergi til opvarmning af brugsvandet fra udsugningsluften fra 
de våde rum. Varmepumpen kan bruges til ventilation af bruttoarealer på op til 
200m2.

Vanvex-varmepumpen er lige velegnet til indendørs installation i nybyggeri og 
ældre byggeri og sørger hele året for, at der er varmt brugsvand til dig og din fami-
lie,	som	er	opvarmet	både	miljøvenligt	og	omkostnings-effektivt.	Det	slanke	og	
kompakte aggregat kan komme igennem enhver dør. Det kan hurtigt og enkelt in-
stalleres af en professionel installatør, uden at kælder eller opholdsrum omdannes 
til en byggeplads. 

Nedenstående er uddrag fra Genvex hjemmeside: www.genvex.dk 
november 2007

- i forhold til kulturændring og lovgivning
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Perspekti ver 
- i forhold til fremtidsforskning

Perspektiver i forhold til fremtidsforskning
Samfundet, familiestrukturen og individets udvikling vil præge markedet. 
Det vil derfor være væsentligt at være på forkant med udviklingen for at 
kunne indoptage disse behov.

I følge bogen ‘Creative Man’ - Fremtidsforskningsinstitutet ... er der intro-
duceret en ny logik, der omhandler 

 - industri logikken  - Tilfredsstillelse af brugerønsker, via stan-  
 dardiseret masseproduktion

 - dream society logikken - Tilfredsstillelse af brugerønsker via   
 branding og storytelling.

 - creative man logikken - Tilfredsstillelse af brugerønsker via 
 brugermeddesign

Nedenstående er uddrag fra Institut for fremtidsforsknings hjemmeside: 
kilde http://www.cifs.dk/doc/kursus/2007a.pdf

‘The return of CSR’
Corporate Social Responsibility vender tilbage som afgørende parameter i jagten 
på markedsandele. Flere og flere medarbejdere og købere ser på virksomhedens 
evne og lyst til at være miljømæssigt og socialt ansvarlig.

‘Global value chains’
Danske virksomheder outsourcer produktion, og det næste vil være, at man 
begynder at udnytte forskellen inden for landene. Det betyder, at din virksomhed 
- med de globale værdikæder - kan placere bestemte funktioner, hvor det er mest 
hensigtsmæssigt.

‘Polarisation’
Markedet er bestemt af, om du udbyder til High-end- eller Low-end-segmentet. 
Det er en af forudsætningerne for at være en del af markedet, at du erkender 
hvilken del af markedet, du er på.

‘Prosumers’
En sammensætning af konsumenter og producenter. Forbrugerne ønsker i stigen-
de grad at være med til at designe og producere det, de køber. Der er masser af 
eksempler på det, og det er en del af det Instituttet for Fremtidsforskning kalder 
for ‘Creative Man’
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Indsatsområder:

 Livsstile.
 Med samfundets udvikling opstår nye livsstile, som bør inkorpo-
 reres i virksomhedernes udviklingsstrategier. Nye livsstile  og   
 trends påvirker målgruppernes forbrugsmønster og har dermed   
 indflydelse på badeværelsernes markedsgrundlag.
 
 Forbrugernes opholdstid i badeværelset.
 En forøgelse vil medføre stigende status for badeværelset, rummet  
 vil således skulle være kvalificeret som opholdsrum - som stue og  
 køkken er idag.

 Velvære
 Hvilken udvikling sker der inden for velværebølgen - hvad opfatter  
 forbrugerne som velvære?   
 Kan badeværelset optage nogle af disse funktioner?
 Er ‘velvære’ et varigt fænomen?
 
 Økonomiske råderum
 Hvilken udvikling tager forbrugernes økonomiske råderum?
 Hvad prioriterer forbrugerne at bruge deres penge på? 

‘Goodbye Europe’
Europas vækstrate er faldet, og der er mange arbejdsløse. Hvis man sidder og 
udvikler en skandinavisk virksomhed, er man nødt til at finde nogle alternativer 
til Europa. De nye vækstmarkeder findes i Asien og måske på sigt i Afrika.

‘Goodbye youth’
Antallet af unge er faldende. Der tegner sig et billede af en businessverden og 
et samfund, hvor unge mennesker er i mindretal. Derfor giver det kun mening af 
udvikle produkter og arbejdspladser, som er interessante for den del af befolknin-
gen, der er mellem 20 og 65 år og måske endda ældre.

Fremtidens kunderelationer
Opmærksomhedsøkonomien gør det nødvendigt for enhver, der vil ændre noget, 
at gøre din kommunikation ikke alene flerspors - men også tovejs. De unge gider 
ikke reklamen, de midaldrende søger sammenhængskraft, og de ældre er velhav-
ende og krævende. Hvordan opnår vi gode og vedvarende relationer til frem-
tidens kunder? Virksomheden må simpelthen lade sine kunder komme til orde.

- i forhold til fremtidsforskning
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Perspektiver
- i forhold til kundesegmenter, firmaer, brands

Perspektiver i forhold til kundesegmenter, firmaer, brands
Markedet deles idag mellem mange firmaer, der tiltaler forskellige mål-
grupper. Dette vil også være tilfældet i fremtiden. Kundernes forskellige 
præferencer vil være basis for udvikling af forskellige designkoncepter. 
Nedenstående kunne være fokusområder for forskellige virksomheder:

Forskellige foki:
 - oplevelse
 - velvære
 - miljø - energi - nulenergi - svanemærke 
 - luxus - ekstravergance
 - minimalisme
 - teknologi
 - interaktivitet

Byggebranchen har endnu ikke udnyttet mulighederne for et ‘efter-
marked’. Kunder ses ofte som engangskøbere, frem for langvarige samar-
bejdspartnere. Ved at tilbyde services over længere tid, fx vedligehold, 
opgradering, udskiftning, leasing, financiering etc. skabes en tættere kon-
takt til kunden. Denne giver bedre mulighed for feed-back, såvel i forhold 
til produkter som i forhold til services. 

Et eksempel på denne tilgang er typehusmarkedet i Japan, hvor præfabri-
kation ses som en kvalitets-sikring for kunden. Hovedparten af kunderne 
er således ikke middelklassen men overklassen.

Markedsføring
 ‘Eftermarked’ (aftersales)
 Brugermeddesign
 Serviceordning - opgradering - udskiftning efter 10 år...
 Leasing, financiering

“Jeg ved halvtreds procent af mine reklamekroner er spildt, jeg ved bare ikke hvilke’. 
Det siger et ældgammelt reklamecitat. Hvis vi holder fast i den etablerede og vel-
kendte reklamekommunikation, vil denne procentsats formodentlig nærme sig de 
hundrede inden for ti år. Men samtidig med denne konstante erodering af de gam-
melkendte kanaler og virkemidler, opstår der konstant eksempler på det modsatte.”

Citat: The Copenhagen Institute for Futures Studies 
http://www.cifs.dk/doc/kursus/2007a.pdf 19.11.07
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Perspektiver i forhold til markedsføring
Udviklingen i samfundet samt den øgede integration af teknologi på-
virker naturligvis også gundlaget for markedsføring, som det også spåes i 
nedenstående citat:

Præfabrikerede typehuse i Japan kunne være en inspirationskilde i for-
hold til markedsføring af præfabrikerede badeværelser. Typehusene har 
der opnået en højere status end andre steder, da de er testet igennem på 
en lang række områder: jordskælv, termisk komfort, luftskifte... Kunden 
har derfor større sikkerhed for pris og kvalitet af deres bestilling 

Nye faktorer på markedet med denne tilgang:

 Gennemtestede koncepter via masseproduktion
  - særlig interessant i forhold til komplicerede detaljer. Anvendelse  
 af best pratice. Sammenligning med computerindustrien, hvor fx  
 computere fremstillet hos Dell anses for at være god kvalitet i for   
 hold til tanken om den lokale elektriker som producent.

 Genbrug/eftermarked. 
 Med Plug and play er der mulighed for etablering af et efter-  
 marked, hvor brugte  badeværelser ikke destrueres som idag, men  
 kan genanvendes, opgraderes og / eller vidersælges. Mulighed for  
 styrket miljømæssig profil.

 Virtuelt - fx Second life
 Virtuelle verdener som Second life, kan være forbrugernes første 
 møde med et givent produkt. Denne brandingværdi, og mulig-  
 heder for markedsføring herigennem bør overvejes.

Perspekti ver 
- i forhold til  markedsføring

‘Virtual Living er mange ting. Det er rum for udveksling af information og viden. 
Det er rum til kommunikation, kreativitet og udvikling. Det er rum for idéer, fiktion 
og oplevelser. Det er rum for eksperimenter og sanser. Det er rum for personlig ud-
foldelse og tidsfordriv. Det er rum for markedsføring af produkter og virksomheder. 
Og så er der stadig noget helt jomfrueligt over den virtuelle verden.’ 

Citat: The Copenhagen Institute for Futures Studies www.cifs.dk FO #3/2007: Virtual living
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Udviklingen af IKT samt generel øget brug af teknologi medfører behov 
for udvikling inden for følgende områder:

IT - konfigurering
 
 Udvikling af konfiguratorer der; 
  - er brugervenlige, 
  - kommunikerer visuelt med brugeren 
  - rummer regelsæt for designmæssige tilgang
  - kan kommunikere med produktionen, 
  - indeholder know how fra produktion, design og lovgiv-  
  ning, herunder muligheder og begrænsninger ved   
  produktionsudstyret, lovgivningsmæssige begrænsninger
  ...

 Konfigurering til individuel brug af badeværelset - 
  Brugerprofiler - hver enkelt bruger kunne have sine per-  
  sonlige præferencer lagret. Det vil således blive registreret  
  hvem der træder ind i badeværelset og badeværelset vil   
  indstille sig i forhold til burgerens ønsker. Fx, gulvtempera- 
  tur, solafskærmning, lysintensitet, vandtemperatur, musik...
  - eller brugeren kunne direkte “indtaste” den ønskede til-  
  stand badeværelset skulle være i ved indtræden i rummet.

  Konfigureringsmetoder
  - udvikling af forskellige konfigureringsmetoder, med 
  mulighed for forskellige tilgange samt niveauer af bruger-  
  meddesign.

 Nytænkning af markedsføringsmetoder
  - konfigurering som del af markedsføringen
  - brugermeddesign. (I hvilken grad skal kunderne kunne   
  konfigurere?)
  - opmærksomhed mod forskellige typer kunder med for-  
  skellige behov: forhandler, arkitekt, ingeniør, tekniker,   
  slutbruger...

Perspektiver i forhold til anvendelsen af konfigurering i markedsføringen

- i forhold til  markedsføring
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Perspekti ver 
- i forhold til businessmodels 

Perspektiver i forhold til businessmodels
Ved udvikling af nye forretningsmodeller, der muliggør, at flere/mange 
producenter og virksomheder kan byde ind med produkter og services, 
kan skabes en stor variations- og valgmulighed for brugeren/kunden og 
en ny dynamisk situation i byggebranchen - fomodentlig til fordel for alle.

Etablering af nye forretningsmodeller bør bygge på - og resultere i:
 - netværkssamarbejder på tværs af brancher
 - samarbejder indenfor brancher (klyngedannelser)
 - nytænkning og innvation
 - international konkurrencedygtighed
 - blue ocean strategi

Problemstilling
Byggesektorens idag understøtter ikke opførelse af bygninger, der byg-
ger på tanker om ‘plug and play’ - og udskiftelighed - og heller ikke på 
bygninger, der i sit udgangspunkt bygger på elektronisk brugermedde-
sign.

For at imødekomme disse problemstillinger er der behov for nytænkning  
- og en vision:

 - Tilgang til arkitekturen: modularisering og mass customization
 - Udvikling af bygningssystemer / systemleve-
   rancer der bygger “plug and play”
 - Udvikling af fælles standarder for snitflader / interfaces
 - Udvikling af nye forretningsmodeller
 - Etablering af organisation til understøttelse af ændrede forret-  
   ningsmodeller
 - Vedvarende samarbejder/klyngedannelser
   
 - Stimulering af den teknologiske udvikling
 - Øge graden af brugermeddesign
 - Integrere IT i hele processen - fra design til produktion - til op-  
   førelse
 - Betragte initiativerne i international sammenhæng -    
   / konkurrencedygtighed
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Inspirationen for etablering af ændrede forretningsmodeller og udvikling 
af de nødvendige tekniske løsninger kan hentes fra andre brancher 
- måske især computerindustrien. Udviklingen af standardíserede sam-
lingsstandarder har her været gennemgribende. USB stik anvendes af alle 
mærker og er de facto en verdensstandard, som alle har glæde af.
Brugeren kan selv konfigurere sin Dell computer på nettet - world wide - 
og den bygges af standardiserede komponenter. Kunden kan via en hjem-
meside følge produktionen af den, såvel som den efterfølgende transport 
af computeren.
Det klassiske eksempel er legoklodserne snitflader, som er tidsløse og 
gennem tiderne har virker perfekt - og dannet grundlaget for koncernens 
succes. Snitfladerne / klodsernes interfaces virker både i den reelle verden 
og nu i den virtuelle verden via LEGO Digital Designer. Via Legos hjemme-
side kan kunden bygge sin egen Legokonstruktion, få prisen oplyst på de 
klodser, der er anvendt - og bestille den helt specielle samling af klodser, 
og få dem tilsendt. Ud over det forretningsmæssige, ligger der hos Lego 
her samtidig en enestående læringsmulighed om kundernes ønsker og 
præferancer.
Kundevenligheden i dette system er forbilledlig. 

Byggerbranchen er naturligvis mere kompleks end det at bygge med le-
goklodser. Men forskellen på ovenstående eksempler og byggeriet er, at i 
ovenstående eksempler er det altid snitfladerne mellem komponenterne, 
der er i fokus. Det har det aldrig været i byggeriet - ingen har nogensinde 
haft fokus på fugen / snitfladen / interface´et - jo måske lige Velux, som 
tager ansvaret på sig med hensyn til inddækningerne til de forskellge 
tagløsninger.
Det er dette idékatalogs påstand, at udviklingen af nye forretningsmod-
eller inden for byggeriet - og udviklingen af nye tekniske løsninger - især 
relateret til snitfladeproblemstillingen kan blive en afgørende faktor for 
effektiviseringen	af	byggeriet	og	konkurrencedygtigheden	internation-
alt. Der må i højere grad tænkes i systemløsninger - hvor der udvikles 
løsninger, med færdige, sammensatte og monterbare bygningskompo-
nenter , frem for opførelse med det enkelt byggemateriale som udgang-
spunkt.
Og det er i høj grad via læring og inspiration fra andre brancher, forskning 
og udvikling, at vi kan iværksætte denne bevægelse af nytænkning og 
innovation.

LEGO Digital Designer
Modeller dine egne Legokonstruk-
tioner, få prisen på klodserne oplyst 
straks og bestil dem online i special-
æske til netop dig - de kommer med 
posten.
Brugervenlighed ! 
Fornemt !

http://www.lego.com
- i forhold til businessmodels
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Efterskrift og samlet konklusion

Dette idékatalogs indhold og synspunkter er blevet udviklet over en år-
række - bl.a. på Arkitektskolen Aarhus, Institut V, hvor vi har beskæftiget 
os med nyindustrialiseringen i byggeriet, konfigurering og parametrisk 
design.

En af de igangsættende faktorer var forskningprojektet: “Produktkonfi-
gurering i byggeriet” (2003 - 2006, se: http://www.konfigbyg.dk) -  Projek-
tet var støttet af Den Jysk- Fynske IT - korridor under Ministeriet for Viden-
skab, Teknologi og Udvikling.

Gennem dette projekt blev en række samarbejder med produktionsvirk-
somheder i byggeriet etableret - bl. a. Modulbad i Ringsted.
I dette samarbejde blev en konfigurator af badeværelser udarbejdet. 
Fra denne konfigurator udplottedes automatisk de ca. 24 tegninger, der 
skulle anvendes i produktionen.

Samarbejdet klarlagde, at tiden var moden til at “trække en streg i sandet” 
og  udvikle nogle badeværelsestyper, der dels byggede på brugerdreven 
meddesign via konfigurering og dels byggede på modulariseng og “syste-
markitektur”, som kendt fra eksempelvis bilproduktion.

Denne udvikling blev foretaget som studeteropgaver på Arkitektskolen 
med fokus på tidens trends mod wellness og sundhed, og resulterede i en 
række nyskabende forslag, hvoraf flere er gengivet her i idékataloget.

Med iværksættelsen af ERAbuild projektet “Plug & Play” var det naturligt 
at fortsætte udviklingen og søge at bringe den frem til et punkt, hvor 
næste skridt må være afprøvning i konkret praksis, bl.a. i forbindelse med 
Adaptable House 2 (NICe - Nordic Innovation Centre).

Det er således dette idékatalogs overordnede konklusion, at vi i dag står 
med teknologierne, tankerne, forslagene og ikke mindst kompetencerne 
til at iværksætte initiativer, der kan resultere i en nyindustriel produktion 
indenfor byggeriet, som kendes fra mange andre produktionsbrancher, - 
brancher, som produktionsmæssigt i dag i forhold til byggeriet er førende.
Forslaget er således at starte ud med produktionsvirksomheder, som 
producerer præfabrikerede badeværelser. Initiativer kunne både rette 
sig mod udvikling af badeværelsestyper beregnet for enfaliehuse, eller 
mod de mange renoveringsopgaver af 60´ernes montagebyggerier vi står 
overfor. En udfordring af dimensioner, både på nationalt men ligeså på 
internationalt plan. 

http://www.konfigbyg.dk
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Titel:   Creative Man
Forfatter:  Institut for fremtidsforskning
Forlag:   Gyldendal
Udgivelsesår:  2004
ISBN:   9788702032437

Title:    Blue Ocean Strategi
Forfatter:  W. Chan Kim og Renée Mauborgne
Forlag:   Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts
Udgivelsesår:  2005
ISBN:    1-59139-619-0

Titel:   ‘Kultur i badeværelset - en undersøgelse af kulturelle hin- 
   dringer og potentialer for recirkulering af urin og fæces’
Ph.d projekt af:  Majbritt Quitzau, ph.d
   Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Produktion og   
   Ledelse
   2007
Citat fra:   http://orgprints.org/5826/ 15. oktober 2007

Titel:   ‘Arkitektonisk Designproces og Produktmodellering 
   – konceptdesign med systemorienteret tilgang’. 
Ph.d projekt af:   Nikolaj Knudsen, Arkitekt, Ph.d ,
   Arkitektskolen Aarhus, 
   2007
Hjemmeside:  www.ctrl3.dk 
Samarbejdspartner: David Kjøller, Arkitekt, Forksningsassistent, 
   Arkitektskolen Aarhus

Transport:
Sverige   www.w.se
   http://publikationswebbutik.vv.se/upload/1825/88170_
   Dispenstransporter_tunga_breda_och_langa_transporter_  
   utg_3.pdf

Kildehenvisning
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Konfigureringseksempler:
LEGO    http://www.lego.com 
Pregnant House   http://www.pregnanthouse.dk
Adaptable House 1  http://adaptablehouse.vtt.fi
Nikolaj Knudsen   http://www.ctrl3.dk
VOLVO    http://www.volvocars.com
Livinghomes   http://www.livinghomes.net
NIKEid   http://nikeid.nike.com/nikeid
ZAPPO    http://www.zappo.com
Wall House  http://boligtyper.aarch.dk/
Respondable House http://boligtyper.aarch.dk/

Links:
Atlantis   www.atlantis.dk 
Aubo   www.aubo.dk
Bad og Design  www.badogdesign.dk
Bad og stil  www.badstil.dk
BIGACONCEPT  www.bigaconcept.dk
CELEBERT  www.celebert.dk
DANSANI  www.dansani.dk
DESIGNA  www.designa.dk
Duravit   www..duravit.com
Flisestudiet  www.flisestudiet.dk
GROHE   www.grohe.dk
Hansgrohe Group www.hansgrohe.com
HTH   www.hth.dk
IFÖ   www.ifö.com 
INVITA   www.invita.dk
JKE DESIGN  www.jke-design.dk
MULTIFORM  www.multiform.dk
New York Home Design http://nymag.com/homedesign/greatrooms/16549/
Svane Køkkenet  www.svane.com
SVEDBERGS  http://www.svedbergs.dk/s0_skonabadrum.asp
UNOFORM  www.unoform.dk
VOLA   www.vola.dk
Produktkonfigurering http://www.produktmodeller.dk/

Illustrationer:

side 43:  alberta magris, italy
designboom, 
http://www.designboom.com/wc/1266.html
www.dell.com
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Inspirationskilder

http://www.fabprefab.com
amerikansk hjemmeside med adgang til en sammenslutning af typehusfabrikanter, som 
alle arbejder med individuel konfigurering af boliger.

http://www.sekisuichemical.com/product/housing/index.html
eksempel på ”after sales ydelser” i form af vedligeholdelse, udskiftninger af komponenter 
og opgraderinger (Replug & Replay).
Sekisui Chemical, Industry i Japan 

Div. badeværelsesproducenter og forhandleres hjemmesider samt fysiske kataloger.

Bøger:

Titel:  Bathroom
  Private & Public Bathroom
  Holistic Design for Bathroom
  Showroom for Bathroom
Forfatter: Jeong. Ji-seong
Forlag:  ca press
Udgivelsesår: 2004

Titel:  New Bathroom Design
Forfatter: Eva Dallo
Forlag:  daab
Udgivelsesår: 2004
ISBN:  3-937718-14-1 

Titel:  Spa: The Sensuous Experience
Forfatter: Robert D. Henry & Julie D. Taylor
Forlag:  The Images Publishing Group
Udgivelsesår: 2005
ISBN:  1-920744-40-1

Titel:  Badeværelset - hjemmets reneste rum
Forfatter: Terence Conran
Forlag:  Aschehoug
Udgivelsesår: 2005
ISBN:  87-11-18272-5

Inspirationskilder
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Titel:  Complete Bathroom Desing
  30 Floor Pland, Plus Fixtures, Surfaces, and Storage 
  Ideas from the Experts
Forfatter: Holly Harrison & Sarah Lynch
Forlag:  Quarry Books
Udgivelsesår: 2004
ISBN:  1-59253-040-0

Titel:  Ultimate Bathroom Design
Forfatter: Paco Asensio
Forlag:  teNeues
Udgivelsesår: 2004
ISBN:  3-8238-4596-9

Titel:  50+ Great Bathrooms by Architects
Forfatter: Aisha Hasanovic
Forlag:  Imagess Publishing
Udgivelsesår: 2005
ISBN:  1-86470-144-7

Titel:  Hot Tubs, Saunas, Steam Baths 
  - A guite to Planning and Designing your home health spa
Forfatter: Alan E. Sanderfoot
Forlag:  Storey Publishing
Udgivelsesår: 2005
ISBN:  13: 978-1-58017-549-4
  10: 1-58017-549-X

Titel:  The bathroom design planner
Forfatter: Vinny Lee & Maggie Stevenson
Forlag:  Ryland Peters & Small
Udgivelsesår: 2003
ISBN:  1-84172-393-2

Titel:  Small Environments - Contemporary Design in Detail
Forfatter: Yenna Chan
Forlag:  Rockport Publishers 
Udgivelsesår: 2007
ISBN:  13: 978-1-59253-231-5
  10: 1-59253-231-4

Inspirationskilder
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Baggrundsresearch

Ålborg Universitet, Center for Industrial Production
Samtale med:  Lektor Peter Lindgren
Konference: ‘Udnyt de globale muligheder nu!’ 
 

Aarhus School of Business
Artikel: ‘En overlegen forretningsmodel baseret på innovation’
 Månedens klumme: november 2006, 
 af Anders Drejer, Strategy-Lab
 http://www.asb.dk/research/centresteams/projects/strategy-lab/nyhedshjoer  
 net/klumme/maanedens_klumme_nov_2006.aspx

Byg og Bolig   
Tema: køkken og bad
 http://www.bygogbolig.dk/sektionvistema.php?vistema=142
Artikel: ‘Danske mænd vil forkæles i badet’ 
 http://www.bygogbolig.dk/artikelvis.php?id=1427&katid=29&temaid=142&ove 
 rskrift=Danske%20mænd%20vil%20forkæles%20i%20badet

Centre for Research on Innovation and Competition
Artikel: Sustainable Domestic Technologies: changing practice, convention and   
 technology
 http://www.cric.ac.uk/cric/projects/susdomtech/default.htm

Artikel: Markets for Creativity: Design Services & Innovation
 http://www.cric.ac.uk/cric/projects/design/default.htm

Artikel: Kitchens and bathrooms: Changing technologies, practices and social   
 organisa tion - implications for sustainability
 http://www.cric.ac.uk/cric/events/kitchens/default.htm

My Home Renovation 
Artikel: BATHROOM TRENDS - NEW YORK CITY 
 (A Bathroom Is More Than a Functional Space, Bathrooms: A Historical 
 Perspective ,Bathroom Trends)
 http://www.myhomeus.com/home-improvement-tips/article-08-10-2005-1.php

Boligmagasinet  
Artikel: Gun-Britts plejezone
 http://www.boligmagasinet.dk/article/16479
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reddot
Artikel: Trend report for bathroom design 2007
 http://en.red-dot.org/2255.html

Designboom
Konkurrenceresultater fra : ‘inside the bathroom’ competition results
 http://www.designboom.com/wc/results.html

BMA (Bathroom Manufacturers Association)
 http://www.bathroom-association.org/

Badeværelsesprodukter 
Geisler Bordplaser: http://www.geisler.dk/
Imperial Bathrooms http://www.imperial-bathrooms.co.uk/intro_sm.html
Intra Juvèl   http://www.intra-group.com/Intra_Produkter/Bad/Wings/dk
Bodytime  http://www.pharobodytime.com/dk/
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