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”Boligtyper og konfigureringsmetodikker” 

- brugerdreven konfigurering af boliger på Internettet 

Forord 

”Boligtyper og konfigureringsmetodikker - brugerdreven konfigurering af boliger 
på Internettet” er et projekt, støttet af Boligfonden Kuben. 

Projektet har haft til formål at udarbejde en oversigt over forskellige kvalitative 
boligtypologier, som er velegnede til kundedreven konfigurering samt at 
udarbejde en konfiguratorer til et af eksemplerne. 

Projektet ligger i forlængelse af en række tidligere gennemførte projekter af både 
forskningsmæssig og studiemæssig karakter1. 

I nærværende projekt er boligkonceptet ”Wall House” udviklet - og parallelt 
hermed, er en konfigurator blevet bygget hertil. 

De erfaringer, der er gjort i dette arbejde, redegøres der for i denne publikation, 
ligesom publikationen søger at videregive indhentede erfaringer fra tidligere 
projekter vedrørende samspillet mellem arkitekturskabelse og anvendelse af 
konfigurering. 
Publikationen kan downloades i PDF format i sin fulde længde fra projektets 
hjemmeside.). 
 Konfiguratoren for Wall House, og de øvrige, i publikationen omtalte projekter, 
ligger på projektets hjemmeside med adressen: http://boligtyper.aarch.dk/. 
 

 

Projektets hjemmeside: http://boligtyper.aarch.dk/. 

 

Per Kortegaard, lektor, Arkitekt MAA 
David Kjøller, Cand. Arch. Ph.d.-studerende 
 
Arkitektskolen Aarhus, februar 2011 

                                            
Primært i forlængelse af følgende projekter: 
”Produktkonfigurering i Byggeriet”: 2003 - 2006 (http://www.konfigbyg.dk) 
”Adaptable House 1”: 2005 – 2007 - Udarbejdelse af tilpasningsdygtige boligtyper 
(http://www.adaptablehouse.vvt.fi) 
”Pregnant House”: 2005 – 2008 Udarbejdelse af konfigurator for modulariserede boliger 
- tegnet af Exners Tegnestue, Århus 
“Respondable House” Afgangsopgave, Arkitektskolen Aarhus 2007, David Kjøller 

 

 

 

http://boligtyper.aarch.dk/
http://boligtyper.aarch.dk/
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Indledning 
Når der tales om brugerdreven konfigurerbar arkitektur, tales der om 
arkitektonisk og funktionel tilpasningsdygtighed til både lokalitet og individuelle 
brugerbehov. 

Der er således tale om fleksibelt, typificeret og konceptuelt arkitektonisk design 
frem for design af unika. 

Øvelsen i nærværende projekt (og tidligere projekter) er en søgning efter hvilke 
arkitektoniske hovedgreb, der er velegnede til bestemte konfigurerings-
metodikker. 

Dette kunne formuleres anderledes: 

For at noget er konfigurerbart, vil der være tale om en eller anden form for 
arkitektonisk modularisering. Man kunne således formulere øvelsen som: 
Søgning efter hvilke modulariseringsprincipper, der er velegnede til hvilke 
konfigureringsmetodikker, og en afdækning af hvilke arkitektoniske potentialer 
hvert modulariseringsprincip har at byde på. 

Hvad er brugerdreven konfigurering? 
- og hvad er en konfigurator i denne sammenhæng? 

En konfigurator i denne sammenhæng er et elektronisk værktøj, med hvilket 
brugeren / kunden selv kan ”designe” sin bolig – efter de af arkitekten indlagte 
regler:2 
Dvs. arkitekten har udviklet og tegnet et boligkoncept, der er tilpasningsdygtigt til 
individuelle behov og forskellige landskabelige omstændigheder. 

Arkitekten har på traditionel vis, via skitsering på papir og via udarbejdelse af 
diverse modeller, afklaret de arkitektoniske regelsæt, der skal være gældende for 
konceptet. 
Det er i et sådant skitseringsarbejde, arbejdet med de vanskelige samspil mellem 
arkitektonisk kvalitet, modularisering, kombinatorikker og konfigureringsmetode 
ligger. 
Frem for at tænke i entydige unika, som er traditionelt for arkitekter, skal der her 
tænkes i valgmuligheder, alternativer og forskellige løsningsmuligheder indenfor 
et overordnet koncept. 
Arkitekten har i programmeringen af konfiguratoren indskrevet de mulige udfald 
som hustypen kan antage - dvs. de forskellige kombinatorikker af rum som er 
mulige og ønskelige ud fra et arkitektonisk og funktionelt synspunkt. Ligeledes 
kan der i konfiguratoren være indprogrammeret, at uønskede udfald bliver 
udelukket. 
Boligkonceptet kan være udviklet som et traditionelt typehuskoncept, hvor det 
enkelte hus tænkes indplaceret på en enkelt byggegrund, eller som et 
boligkoncept beregnet for en samlet bebyggelsesplan. 

I projektet ”Pregnant House” er boligtyperne udviklet til en samlet 
bebyggelsesplan, hvorfor det er en specifik bolig i en konkret plan, der 
konfigureres3, hvorimod i dette projekts tilfælde er konceptet Wall House tænkt 
både som et selvstændigt hus, men det er også tænkt som et boligkoncept, der 
med arkitektonisk fordel vil kunne indgå i en samlet bebyggelsesplan. 

                                            
2
 Se ”Produktkonfigurering - Kundetilpasning af produkter” s. 157, Lars Hvam, et al, DTU 

3
 Konfigurer via: http://boligtyper.aarch.dk/ 
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Hvorfor konfigurering? 
Der er en række grunde til, at vi skal arbejde med konfigurering, modularisering 
og typificering. 

Der er de tekniske og økonomiske grunde, der ligger lige for: billiggørelse, 
effektivisering, teknisk kvalificering og optimering, stigende automatiseret 
produktion mv. 

Og der er markedsmæssige begrundelser: den moderne forbruger og kunde 
ønsker i stigende grad indflydelse på udformningen af sine produkter og 
omgivelser4. 

Der er ligeledes teknologiske grunde, som bunder i de seneste års teknologiske 
udvikling, som i høj grad drives af udviklingen i Internettet og dermed 
globaliseringen. 

Og der kan være arkitektoniske og æstetiske begrundelser. 
Ved et bevidst designarbejde af et konfigurerbart koncept kan frembringes 
spændende relationer mellem helhed og detalje / mellem helhed og variation / 
mellem familieskab og individualitet ved sammenstillingen af forskelligt 
konfigurerede enheder.  

”I arkitekturens verden kan man også opleve indtagende eksempler på noget, der 
er levende varieret indenfor en klar regelmæssighed. Det kan være en husrække 
i en gammel by, hvor huse af samme type og fra samme kulturperiode er opført 
individuelt indenfor en klar helhedsplan. Også de er anbragt på en snor som 
variationer over et tema.” (Rasmussen, 1957, s. 129) 

Slutteligen kan man sige, at der for så vidt ikke er noget nyt i at arbejde med 
typificeret, modulariseret og fleksibelt tilpasningsdygtigt design, hvor brugeren 
optræder som ”meddesigner”. 
I 60´ernes og 70´ernes store lav tæt bevægelse forefindes en række eksempler 
på, at arkitekterne udviklede typificerede og modulariserede arkitektoniske 
forslag indenfor hvilke, de kommende beboere selv kunne ”meddesigne”. 

 
karlsruhe - baufeld 2 - 2008 

”Målet er at betjene sig af repetitionen uden at skabe ensformighed. Det er 
kombinationen af meget få elementer, der giver projektet den store variation. De 
indrammede kig mod landskabsrummet, de intime gårdrum, de indre 
pladsdannelser, de solbeskinnede opholdsterrasser osv., er alt sammen direkte 
følger af byggesystemet og dets basismoduler.” (Vandkunsten, 2004)  

                                            
4
 Bogtitel: ”Creative Man” Instituttet for Fremtidsforskning, oktober 2004 

http://www.vandkunsten.com/dk/Projekter/Projekt/karlsruhe---baufeld-2/171-7.p
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Det nye i arbejdet med typificeret og modulariseret byggeri er, at redskaberne i 
dag er elektroniske og ikke analoge i form af papmodeller og træklodser. 

Bestræbelser på at afdække og klarlægge arkitektoniske regelsæt for et givent 
konfigurerbart koncept og udvikle brugeranvendelige redskaber til brugerens 
”meddesign” er således gennem årtier kendt af stort set alle arkitekter. 

Projektets overordnede ”Verdensbillede” 
Arbejdet i foreliggende projektet bygger på følgende verdensbillede / 
helhedsbillede: 

 

Projektets ”verdensbillede” ser fremtidens procedurer indenfor byggeriet – efterhånden som 
nyindustrialismen vinder stadig mere frem - som gående fra brugerens meddesign (via konfigurering), 
hvad enten brugeren er menigmand, som skal have sit eget hus, eller developeren, der planlægger en 
samlet bebyggelse - til automatisk overførsel af data til producenternes mere eller mindre 
automatiserede produktion. 
Som en central spejlingsakse for disse procedurer (brugeren / kunden, der konfigurerer, på den ene side 
(venstre) - og producent / håndværkeren, der opfører boligerne på den anden side (højre)), ligger 
udfordringerne hos arkitekten i de arkitektoniske overvejelser fra udvikling af koncept til design og 
udarbejdelse / programmering af konfiguratoren. 

En dækning af hele verdensbilledet – vil fordre en tværfaglig indsats, via et 
samarbejde mellem forskellige forskningsprojekter og virksomheder indenfor 
byggeriet. 
Dette vil involvere fagligheder indenfor: 

1- Arkitektur og design – herunder moderne byggeteknik (bl. energioptimering) 
2- Platformsbaseret produktudvikling, produktarkitektur og modularisering 
3- Udvikling af forretningsprocesser / nye forretningsmodeller 
4- Ændret designmetodik (fra design til konfigurering via parametri) 
5- Produktkonfigurering 
6- Programmering / webløsninger 
7- Interfaceudvikling 
8- Automatisation og robotteknologi 
9- Udvikling af ændrede og nye forretningsmodeller 
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Arkitektens arbejde, med udviklingen af selve boligkonceptet, er angivet ved 
pilen: ”Design og programmering”, og ligger som den centrale lodrette akse i 
”verdensbilledet”. Og designarbejdet, når det foregår ideelt, foregår det parallelt 
med programmeringen af konfiguratoren. 
De arkitektoniske valg, som arkitekten træffer, skal således kunne 
programmeres i konfiguratoren, ligesom konfiguratoren skal understøtte kunden 
– og give kunden mulighed for - og fornemmelse af - ”reelt” meddesign: 

“Mass customization does not mean everything to everybody but doing only and 
exactly what each one needs. It is getting rid of all the waste in the system of 
doing things that people do not want and need. You create a customer unique 
value chain.” (Pine II, 2007) 

Følgende er fundamentale problemstillinger i dette arbejde og i disse 
overvejelser: 

1- Arkitektonisk hovedgreb i forhold til konfigureringsmetode 
2- Hvilke arkitektoniske kvaliteter rummer hovedgrebet? 
3- Hvordan fastholdes de arkitektoniske kvaliteter ved konfigureringen? 
4- Omfanget af valgmuligheder 
5- Som følge af 3 og 4: Modulariseringsstørrelser i forhold til indkapsling af 

arkitektonisk kvalitet. 
6- Evt. kombinatorik af forskellige konfigureringsmetoder? 

Disse forhold redegøres der detaljeret for senere i publikationen. 

Arbejdet i dette projekt fokuserer således på den ”centrale lodrette akse” – dvs.: 
dialektikken mellem arkitekten, udviklingen af et konfigurerbart boligkoncept og - 
konfiguratoren – og de dertil knyttede arkitektoniske og modulariseringsmæssige 
problemstillinger. 

Relationerne mellem den centrale akse i verdensbilledet og venstre side 
(Brugeren / kunden og dennes konfigurering) – og højre side (Produktion, 
forretningsmodeller, automatisk dataoverførelse og opførelse af boligerne) må 
behandles i andre projekter. 

Centrale spørgsmål i venstre side af billedet er: 

1- Udformning af det konkrete brugerinterface 
2- Brugerinterfacets indhold i forhold til opførte prøvehuse / ikke prøvehuse 
3- Konfigurering i samarbejde med sælger eller alene 

Og centrale spørgsmål i højre side af billedet er: 

1- Overførsel af data fra konfigureret model til automatiseret 
produktionsudstyr 

2- Produktionsudstyr / formater 
3- Arkitektur / byggeteknik / modularisering 

På sigt er visionen, at kunden / brugeren konfigurerer sin ønskede bolig (evt. 
bistået af en sælger), enten via Nettet eller hos boligproducenten i en ”stand 
alone” konfigurator. 

Ideelt set bør konfiguratoren været opbygget på en sådan måde, at de data, der 
skabes via konfigureringen automatisk anvendes i et automatiseret normerisk 
styret produktionsanlæg. Inden længe vil vi se dette. 
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For at ”verdensbilledet” kan fuldt realiseres på effektiv og kvalitativ vis, kræver 
det gennemførelse af en række forsknings- og udviklingsprojekter. Teknologierne 
er til stede hver for sig (Internettet, datagenerering via konfigurering, 
dataoverførsel til produktionsudstyr mv.). Men de sammenkittende og 
kvalificerende – mere ”bløde aspekter” – omkring validering af modulært design, 
kundepsykologi i bredeste forstand, erfaringsopsamling omkring brugerdreven 
design og innovation mv. savner stadig udfoldelse.  

I det store hele er det et spørgsmål om, at få samlet alle delaspekterne i ét 
samlet og målrettet tværfagligt forskningsprojekt. 

Netop i et land som Danmark, med traditioner indenfor opførelse af kvalitativt 
typificeret og modulariseret boligbyggeri og en højtudviklet teknologi både, hvad 
angår produktion og konfigureringsmetodikker – bør man politisk satse på dette 
område. Der ligger her store kommercielle muligheder og potentialer, især i 
forhold til eksport af knowhow til den stadig mere globaliserede verden. 

Entydige sammenhænge mellem boligtyper og 
konfigureringsmetodikker? 
Hovedsigtet i foreliggende arbejde er at søge at klarlægge og beskrive de 
optimale samspil, der muligt kan siges at være mellem bestemte arkitektoniske 
boligprincipper og bestemte konfigureringsmetoder, - hvis sådanne eksisterer? 

Endvidere er et af hovedsigterne at analysere, hvordan de arkitektoniske 
kvaliteter, som måtte være knyttet til et givent arkitektonisk hovedgreb, i videst 
muligt omfang kan fastholdes ved en digital konfigurering. 

I forbindelse med dette projekt og tidligere projekter har vi søgt at identificere de 
arkitektoniske hovedgreb / modulariseringsprincipper, der forekommer brugbare 
ved forskellige konfigureringsmetodikker. De skal således inddrages, beskrives 
og diskuteres i dette projekt. 

Nogle konfigureringsmetodikker er bedre end andre – og falder lige for - i relation 
til givne arkitektoniske hovedgreb. 
 

Men det skal ikke skjules, at vi ved indledningen af dette udredningsarbejde 
havde den opfattelse eller hypotese, at der ville kunne identificeres entydige 
sammenhænge mellem specifikke konfigureringsmetodikker og bestemte 
arkitektonisk hovedgreb / modulariseringsprincipper. 
Arbejdet med de forskellige arkitektoniske hovedgreb og 
konfigureringsmetodikkerne har nuanceret denne opfattelse – og arbejdet har 
påvist, at forskellige konfigureringsmetodikker med fordel kan bringes i spil i det 
enkelte projekt. 
Projektet har i forlængelse heraf til gengæld kunnet opstille optimale rækkefølger 
mellem de forskellige konfigureringsmetodikker. 
 

Mere om dette senere i publikationen. 

I arbejdet har det til tider været selvstændige tanker om et arkitektonisk 
spændende koncept, der var det startende punkt i designprocessen af et givent 
boligkoncept - andre gange kom et konkret studium og kendskab til et konkret 
konfigureringsprogram først som inspiration til udviklingen af det arkitektoniske 
koncept med tilhørende konfigurator. 
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Konfigurering 
Vi kender alle til at konfigurere på den ene eller anden måde. 
Man kunne oversætte det til at vælge eller bestemme, hvilken udgave af et givent 
komponerbart produkt, man ønsker. 

Fra den banale dagligdag kan siges, at vi konfigurere vores pizza, når vi vælger, 
hvad vi ønsker at få lagt på den. Vi komponerer den ud fra de valgmuligheder, 
der nu er givet. 

Vi konfigurerer vores DELL computer, når vi på internettet sammensætter dens 
komponenter – nogle valg udelukker andre valg, og nogle valg åbner for andre 
valg osv.  

Kort sagt at konfigurere er at bestemme (”meddesigne” - komponere) en konkret 
og speciel udgave af det produkt, man er ved at anskaffe sig – en individualiseret 
og personlig bestemt udgave af et produkt, der ofte produceres i store antal = 
mass customization.  

Med masseproduktionens mange økonomiske, effektivitets- og kvalitetsmæssige 
fordele, bliver det i stigende grad muligt at individualisere produkterne = mass 
customization og mass individualization. 
Tænk blot på samlebåndet hos Volvo, hvor alle bilerne på samlebåndet er 
forskellige i farve og udstyr – altså individualiserede - ”customized” - hver enkelt 
bils udformning, farve og bestykning er bestemt af den enkelte kunde – måske 
hos en volvoforhandler i en anden verdensdel, end hvor den produceres5. 

 

 Startbillede på volvos konfigurator 

Mass Customization og visuel / ikke visuel konfigurering 
Mass customization er et begreb, der er udviklet i forbindelse med udviklingen af 
moderne masseproduktion og anvendelsen af ”ny teknologi” - i bredeste forstand 
Det drejer sig om, ved udnyttelsen af masseproduktionens fordele med den ”nye 
teknologi”, via logistik og kommunikation, at etablere og fastholde produktionen 
af emner, der kan betragtes som et unika. 

Der findes en række forskellige metoder og redskaber til elektronisk 
konfigurering. De spænder lige fra klik på forskellige billeder med forskellige 
farver eller overflader til avancerede 3D modeller, hvor man afvinkler ens valg, og 
man løbende følger tilblivelsen af ens ønskede produkt. 

                                            
 
5
 http://www.volvocars.com/dk/sales-services 
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Skal du vælge farven på indtrækket i din kommende bil, er det formodentligt blot 
forskellige fotos af bilen med forskellige farver, der ligger bag visningen på 
skærmen. 

Skal man konfigurere sin nye Dell-computer på nettet, er det en række 
spørgsmål og valg man successivt træffer i en konfigurator, måske bygget op af 
”fly out menuer”. Og det er ikke sikkert, der er illustrationer af de elektroniske 
komponenter, du bygger din computer af. 
Men ved de endelige valg og bestemmelse af det udvendige chassis, er det 
måske rart at få en fotorealistisk gengivelse af computerens fremtræden. 

Vil du konfigurere dine egne Montanareoler, foregår det via klik på billeder, der 
angiver reoltype med de forskellige hylde- og skuffekombinationer. 
Et Ikea-køkken konfigureres stort set på samme måde, dog med nogle 3D 
visualiseringsmåder, hvori der også kan arbejdes mv. 

Skal installatøren konfigurere et teknisk elskab, er det også unødvendigt visuelt 
at blive præsenteret for skabets komponenter, men skabets endelige størrelse, 
mål, vægt og effekt - og evt. farve kan være vigtige parametre at få oplyst. 

Konfigurere man en rejse på nettet forventer man ej heller billeder af 
destinationen eller toget, men man har en berettiget forventning om at få en 
køreplan at se – til udprintning. 

I andre sammenhænge er konfiguratoren bygget op over en avanceret 
parametrisk 3D computermodel af det givne objekt. 

Der findes således en række mulige konfigureringsmetoder og måder, og det er 
afgørende at klarlægge metoder og ønskeligt output af konfigureringsprocessen 
inden man går i gang med at udarbejde et konkret system. 

 

Eksempel på en konfigurator: ”Design din egen Montanareol” – via ”Drag and drop” 

Konfigurering af boliger, hvilke parametre er relevante? 
Taler vi om konfigurering af boliger, vil en række centrale spørgsmål således 
rejse sig om, hvad der forekommer relevant i den givne situation. 

Har kunden i forvejen kendskab til den boligtype vedkommende gerne vil 
anskaffe sig, og evt. har besøgt et prøvehus af typen, vil kunden fra besøget i 
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prøvehuset være bekendt med en række forhold vedrørende det pågældende 
hus, og har derfor et helt anderledes behov i konfigureringssituationen end den 
kunde, der forsøger sig med flere forskellige firmaer og forskellige typer på nettet. 

Foregår konfigurationen hos forhandleren eller typehusfirmaet / arkitekten, hvor 
der måske er konkrete vareprøver på køkken og sanitet vil situationen igen være 
anderledes og behovene forskellige fra de andre situationer. 

I udgangspunktet taler vi om visuel konfigurering, når vi taler om konfigurering af 
boliger, Kunden vil ved konfigureringen gerne kunne se hvordan familiens 
forskellige behov kan tilfredsstilles, forestille sig hvordan huset tager sig ud, 
fornemme hvilke stemninger der er i rummene, hvilke rumlige sammenhænge, 
der er kvalitative, og evt. hvordan lyset falder i rummene, og udsigtsforhold etc. 

Efter en arkitektonisk konfigurering (disponering af huset) melder ønsket sig 
straks vedr. de mere hårde facts: hvad koster denne udgave af huset, hvordan 
kan det finansieres, hvad bliver den månedlige ydelse – hvornår kan man i givet 
fald flytte ind? osv. 

Konklusionen er, at de ønskværdige konfigureringsaspekter vil være stærkt 
afhængig af den givne situation. Og er aspekter, der bør overvejes nøje. 

I dette projekt - og andre projekter – har vi valgt at arbejde med digitale 
parametriske konfigurerbare 3D modeller af boligtyperne. 

Begrundelserne herfor er: 

1- At det i stadig stigende grad, med stigende kvalitet er muligt at formidle 
rumlige indtryk og oplevelser via 3D modeller. Der er i dag udviklet 
software, som på enkel kvalitativ vis kan formidle dette på meget 
brugervenlige måder6 

2- Arkitektur er 3dimensionel, og vi ønsker i videst muligt omfang at formidle 
dette 

3- Og det forskningsmæssige aspekt: Ved at arbejde 3dimentionelt tvinges vi 
ind i en stillingtagen til snitflader og modularitetsstørrelse, som er 
afgørende parametre, når vi taler konfigurering af boliger og fastholdelse 
af arkitektonisk kvalitet gennem konfigureringen. 
Kort sagt: Alle centrale problemstillinger i samspillene mellem: ”Boligtyper 
og konfigureringsmetodikker” - bliver synlige ved denne metode. 

Mere om det senere ved gennemgangene af de enkelte eksempler 

Og nu til en beskrivelse af konfigureringsmetodikkerne. 

Konfigureringsprincipper / Konfigureringsmetoder: 
Vi vil starte med at klarlægge og beskrive de forskellige 
konfigureringsmetodikker, vi finder relevante og anvendelige i denne 
sammenhæng, hvor vi taler om brugerdreven konfigurering af boligtyper. 

Konfigureringsprincipperne / Konfigureringsmetoderne 
Nedenstående er listet de forskellige 3D konfigureringsprincipper/metoder, vi har 
identificeret som relevante i denne sammenhæng, hvor det er visuel 
konfigurering af boligtyper, der er det centrale – vi vil fokuserer på 
konfigureringsmetodernes virkemåde, deres fordele og ulemper: 

                                            
6
 Eksempelvis softwaren Turn Tool: http://www.turntool.com/ 
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Drag & Drop 
 

 

”Drag & Drop” – måske bedst kendt fra ”LEGO Digital Designer”, hvor man kan bygge med 
virtuelle LEGO klodser 

”Drag & Drop” – måske bedst kendt fra ”LEGO Digital Designer7”, hvor man på 
hjemmesiden kan bygge med virtuelle LEGO klodser, ved simpelt hen at tage fat 
i de ønskede klodser med musen og trække dem ind på byggepladen. 
Præcist som ved leg med reelle Legoklodser. 

Et sådant ”Drag & Drop” princip kan man med fordel anvende ved nogle 
arkitektoniske planprincipper (se senere). Det er i høj grad dette princip - denne 
metode - køkkenfirmaer og reolfirmaer o.a. anvender – og stiller til rådighed for 
deres kunder. 
 

   

 

Drag and Drop er anvendt som startende konfigureringsmetode ved konfigureringen af 
konceptet Wall House. Ved en senere finjustering af rummenes proportioner konfigurerer 
kunden ved at trække i ”Hot Spots” (se senere) 

Til venstre ses den umiddelbare vision i 2D for brugerinterfacet - inspireret af LEGOs 
Digital Designer. 
Til højre ses den konkrete udformning, som interfacet har pt. Ved konfigureringen 
trækker man dog ikke rumelementerne ind, men man klikker på rumbetegnelsen øverst, 
og modulet bringes automatisk ind på sin plads i modellen. 
Når musen køres hen over rummet i den konfigurerede model, aktiveres rummenes Hot 
Spots - og rummene kan finjusteres i proportionerne ved at der trække i Hot Spot´ene. 

                                            
7
 www.lego, digital designer .com 

http://www.lego/
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Ved metoden ”Drag and Drop” ”bygger man” så at sige sit hus ved at trække de 
ønskede rum ind på byggepladen og placerer dem i de kombinationer, man 
ønsker. 

Fordelen ved metoden er, at den er umiddelbart forståelig og intuitiv. 

Ulempen er, at denne serielle opbygning - i denne version - har sine 
begrænsninger i, at det kun er det sidst indbragte rum, der kan slettes. Man kan 
ikke i denne udgave af konfiguratoren slette et rum inde midt i rækken – og 
efterfølgende få de øvrige rum til at ”rykke sammen”. 

Umiddelbart ligger det lige for at modularisere en hustype som Wall House efter 
rumopdelingen, når konfigureringsmetoden er Drag and Drop. Ved denne 
opdeling lægges snitfladerne i overgangene mellem rummene. Da der samtidig 
knytter sig afgørende arkitektoniske kvaliteter til disse overgange, kan denne 
placering af snitfladerne være problematisk – herom senere. 

I afsnittet ”Erfaringerne fra arbejdet med Wall House” side 48 er denne og andre 
fundamentale problemstillinger om samspillene mellem konfigureringsmetode og 
arkitektonisk hovedgreb / modularisering beskrevet og diskuteret. 

 

Afvinkling 
 

 
 

Fra Dells hjemmeside: 
http://configure.euro.dell.com/dellstore/config.aspx?b=&c=dk&cs=dkbsdt1&kc=NIIPNB4&l=da&oc
=N0137044&rbc=N0137044&s=bsd 

”Afvinkling” er måske den mest udbredte konfigureringsmetode, hvor man med et 
”tickmærke” markerer, hvad man ønsker 

 

 

 

http://webmail.aarch.dk/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://configure.euro.dell.com/dellstore/config.aspx?b=%26c=dk%26cs=dkbsdt1%26kc=NIIPNB4%26l=da%26oc=N0137044%26rbc=N0137044%26s=bsd
http://webmail.aarch.dk/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://configure.euro.dell.com/dellstore/config.aspx?b=%26c=dk%26cs=dkbsdt1%26kc=NIIPNB4%26l=da%26oc=N0137044%26rbc=N0137044%26s=bsd
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I konfiguratoren for Pregnant House er metoden med ”Afvinkling” anvendt som startende 
konfigureringsmetode. 
I det viste eksempel er afvinklet, at man ønsker at se boligløsningen i 2D (alternativt kan 
man skifte til 3D). 
Der ønskes kun ét tårnmodul (alternativt 0 og 2). 
Det er stueetagen, der pt. ønskes visualiseret. Der ønskes arbejdsø i køkkenet etc. 

Metoden ”Afvinkling” kan rumme få, flere eller mange valgmuligheder - og kan 
være mere eller mindre detaljeret, afhængigt af det konkrete koncept og den 
gældende bagvedliggende forretningsmodel. 

Det ligger så at sige i metoden, at den er velegnet til et koncept som er ”stramt 
styret”. 
Hvor metoden ”Drag and Drop meget hurtigt giver et meget stort antal 
kombinationsmuligheder, hvoraf nogle kan være uheldige, - og som arkitekten 
ikke har forestillet sig -, ligger det i metoden ”afvinkling” at arkitekten på forhånd 
har taget konkret stilling til om dette eller hint skal være en mulighed. 
Dvs. at det i højere grad ligger i denne metode at kunne fastholde - og indkapsle 
- den arkitektoniske vision / kvalitet end eksempelvis i Drag and Drop. 

”Pregnant House” er et boligkoncept som er beregnet for en samlet 
bebyggelsesplan og ikke tænkt som et selvstændigt hus på en selvstændig 
grund, som eksempelvis et ”normalt typehus”. 

I projektet ”Kvalitetssikring og værdiskabelse i ”Pregnant House”8 blev udarbejdet 
et eksempel på en bebyggelsesplan, hvor landskabelige og kontekstuelle hensyn 
dikterede hvor mange etager de konkrete huse i planen kunne have. 
Eksempelvis skulle nogle huse have 3 tårnmoduler og andre kun ét - disse 
begrænsninger var lette at indprogrammere i konfiguratoren - se modellen på 
http://boligtyper.aarch.dk/ 

 

 

                                            
8
 Forskningsprojekt støttet af Videnskabsministeriet under ”IT korridoren” 2005 - 2007 

http://boligtyper.aarch.dk/
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Roll Over, højreklik og valg i ”fly out menu” 
 

 

Valg via ”Fly out” menuer er kendt fra en række forskellige computerprogrammer. Her i 
illustrationen vises et eksempel fra CAD-programmet Rhino. 
Valgene i Rhino foretages via tekst, men kunne også være valg via små illustrationer. 

Valg via ”Fly out menu” kan foregå på følgende måde: Når man kører musen hen 
over bygningsmodellen skifter cursoren til en ”finger”, når der ligger 
valgmuligheder bag det påpegede element. Et sådant cursorskifte er alment 
kendt fra hjemmesider - og vil derfor være umiddelbart forståeligt. 

Når cursorskiftet har synliggjort den bagved liggende valgmulighed, aktiveres fly 
out menuen via et højreklik. Menuen, som fremkommer, angiver 
valgmulighederne, enten i tekstform eller via små ikoner. Et valg foretages og det 
ønskede element indlejres i bygningsmodellen. 

I nedenstående eksempel er blot illustreret en fly out menu med 3 
valgmuligheder for det udpegede facadeelement: Massive element, window 1 
eller window 2. 

 

I modellen er på enkelt vis søgt illustreret, hvordan denne konfigureringsmetode kan 
fungere: cursoren skifter karakter (til finger), når cursoren kører over et element, hvor 
bag der ligger alternative muligheder. Man højreklikker og kan vælge alternative 
muligheder. Eksempelvis kan man klikke på et vindue og vælge et fast facadeparti i 
stedet – et andet sted: klikke på et facadeparti og vælge et vindue eller andet. - 
Relationerne mellem inde og ude kan herved manipuleres. 
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En fly out menu kan selvsagt være omfattende, have flere lag og være designet 
på mange forskellige måder. En designvariant af en fly out menu kan være det 
brugerinterface, man ser anvendt i stadig flere almindelige computerprogrammer: 
det ”kontekstbestemte interface”. I mange CAD-programmer, ja selv i Word, ses 
dette. 

 

 

Bag de forskellige faneblade (her ”Sidelayout”) gemmer sig forskellige knapper med eller 
uden fly out menu. 
”Sidelayout” giver her konteksten og bestemmer, hvilke knapper, der skal fremkomme 
som valg i interfacet. Klikkes på næste faneblad vil ”Referencer” udgøre konteksten og 
knapperne i interfacet vil skifte. 
Overføres dette princip for et interface til et interface for boligkonfigurering, kan man 
forestille sig at et klik på et facadeelement i boligmodellen fremkalde knapper og ikoner 
for alternativerne. Man kan forestille sig, at forskellige rumkategorier og forskellige 
alternative rumudformninger kan fremkaldes på tilsvarende vis ved klik inde i 
bygningsmodellen. 

Vi har ikke haft lejlighed til at teste denne konfigureringsmetode i praksis, men 
der ligger oplagt en opgave her, som venter på at blive taget op. 

Konfigurering via kontekstbestemte Fly out menuer kan med fordel anvendes ved 
omfattende meddesign med mange valgmuligheder og være velegnet til 
koncepter, som – trods de mange muligheder - er ”stramt designet”, hvor hvert 
alternativ er vel gennemtænkt, og hvor den overordnede bygningskomposition er 
stringent disponeret. 
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Hot Spots 
 

 

”Hot Spots” er punkter, der er indlejret i modellen og viser sig som de små hvide 
kvadratiske firkanter, der ses i modellen. 

Når cursoren køres hen over et Hot Spot, ændrer den form til en vinkel - og med denne 
kan man trække i Hot Spottet, og derved ændre i modellen. 

Ved træk i de på illustrationen viste Hot Spots, kan vinduernes størrelser ændres og Hot 
Spot´et yderst til venstre har endvidere den funktion, at det lægger et ”cut plane” ind i 
modellen, som kan gennemskære modellen, så man kan se ind i den for at studere den 
indvendige konfigurering. 

 

Ved træk i de Hot Spots, der er indlejret i den illustrerede model (Respondable House9) 
kan planens størrelse ændres, walk in closet kan ændres til et badeværelse og 
rummene kan ændre karakterer fra et soveværelse med altan til to børneværelser i 
stedet. 

Hot Spots er således punkter i hvilke, man kan trække. Punkterne viser sig som 
små prikker i modellen. Via træk i givne Hot Spots kan man omproportionere 
vinduer, gøre rum større, skifte rumtype og alt andet, som måtte være indlejret af 
alternativer og variationsmuligheder i modellen. 

Hot Spots er primært velegnede til finjusteringer af en model - og ikke til 
”hovedkonfigureringen”.  

                                            
9
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Hvis man taler om en konfigureringsrækkefølge eller et konfigureringshierarki, 
kan man hævde, at Hot Spots er særligt anvendelige sidst i rækkefølgen eller 
”nederst” i hierarkiet. 

Det skal dog bemærkes, at Hot Spots kan programmeres, så de kan ”overrule” 
en tidligere liggende konfigurering, som er foretaget via afvinkling eller drag and 
drop. 

Har man eksempelvis konfigureret antal værelse til 3 ved afvinkling, kan et Hot 
Spot programmeres til at ændre et værelse til en tagterrasse (eller andet), som 
eksempel.  

Selvkonfigurering 
”Selvkonfigurering” er ikke specielt udbredt indenfor arkitekturskabelsen eller 
byggeriet. 

Der er dog medtaget et eksempel i rapporten her, for at gøre billedet af 
konfigureringsmetodikker komplet. Endvidere er det medtaget for at pege på, at 
udviklingen går i retning af, i stigende grad at anvende intelligente modeller. 

Når vi i dag ser en stigende anvendelse af simulering (brand, statik, 
energiforbrug, dagslys osv.), bygger det på indbygget intelligens i digitale 
modeller. 
 

 

Selvkonfigurering: I projektet ”Respondable House” var der udarbejdet en elektronisk 
model af et terræn på Mols. Når den ”intelligente” model af boligen (det ”selvindrettende” 
hus) blev bragt ind på terrænmodellen og flyttet og evt. roteret reagerede husets 
indretning på terrænets informationer om topografi, skyggefulde træer og grundens 
konkrete afgrænsning. 

Med ”selvkonfigurering” er der ikke tale om et bestemt konfigureringsprincip, som 
det er tilfældet med eksempelvis Hot Spots, afvinkling eller fly outs.  
Mere præcist kunne man sige, at der her er tale om ”indirekte” konfigurering i 
modsætning til ”direkte” konfigurering.  

Tager man eksempelvis fat i et Hot Spot ved et vindue, er det åbenlyst for 
enhver, at det kan anvendes til at ændre vinduets dimensioner - der er altså en 
åbenlys relation mellem Hot Spottet og vinduet. På lignende vis vil man forvente, 
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hvis man holder markøren over et facadeelement, at den fly out menu, der viser 
sig, kan anvendes til at træffe et valg omkring det pågældende element.  

Ved selvkonfigurering kan flere forskellige konfigureringsprincipper anvendes, 
men forskellen er, at der her ikke er en åbenlys relation mellem det, som man 
tager fat i (eller angiver for den sags skyld), og det der sker. 
 

 

I titlen for projektet ”Respondable House”10 ligger, at huset ”svarer på (responderer på)” 
omstændighederne (konteksten). ved at indrette sig efter dem  
Ser man på huset i sig selv, isoleret set, er der i huset indlejret Hot Spots for følgende 
”ydre parametre”: Arrival (dvs. en angivelse af, hvorfra man ankommer til huset) - View 
(angivelse af i hvilken retning, der er et smukt udsyn) - og Orientation (en angivelse af, 
hvordan huset skal være placeret i forhold til verdenshjørnerne). 
Disse Hot Spots trækkes rundt, så de passer til de omstændigheder, der er gældende på 
en given grund, og huset indretter sig derefter. 
Husets disponering (indretning) tilpasser sig automatisk omstændighederne. Ændres 
positionen for Arrival eksempelvis omindretter huset sig efter denne nye position - i dette 
tilfælde er det entré og gæste wc, der flytter sig, så det altid ligger i retning af Arrival. 
 

Når man ændrer udsigtsretningen med et Hot Spot, er det eksempelvis ikke 
åbenlyst, hvor og hvilke ændringer der præcist vil finde sted.  
På lignende vis kan man ved et enkelt tryk på en knap - der viser en potentiel 
målgruppe, heller ikke forudse, hvilke konsekvenser dette vil have for placeringen 
af rum, antallet af rum m.m. 

Der er med selvkonfigurering altså tale om en indlejring af viden eller erfaring, 
som brugeren alternativt selv skulle være i besiddelse af, og effektuere ved flere 
efterfølgende direkte konfigureringer.  

Man kan forestille sig selvkonfigurende boligtyper anvendt i forbindelse med 
planlægning af større samlede bebyggelsesplaner: 
Èn efter én bringes de enkelte selvkonfigurerende boligmodeller ind på den 
elektroniske model af terrænet – og bringes på plads, hvorefter de indretter sig 
selv efter omstændighederne. Den næste boligmodel bringes ind og indretter sig 
både efter de topologiske forhold, men også de allerede indbragte boliger. 

                                            
10  
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I forbindelse med projektet ”Respondable House” var der endvidere udarbejdet 
en digital model af en konkret smuk landskabelig grund på Mols. (se illustrationer 
side 18 og 19). 

Landskabet have både en ret vandret del og en stærkere skrånende del. Disse 
geometrier samt ydre omstændigheder, som ovenfor nævnt, blev indmodelleret 
og indprogrammeret i den digitale landskabsmodel, på en sådan måde, at 
bygningsmodellen kunne ”læse” disse data.  

Når bygningsmodellen blev ”sat ned” i landskabsmodellen indrettede den sig 
efter de givne omstændigheder. Blev bygningsmodellen flyttet og roteret 
omindrettede den sig, da relationerne til omstændighederne nu var ændrede. 

Endvidere var der indprogrammeret 2 fundamentsløsninger i bygningsmodellen: 
et almindeligt randfundament - og en punktfundering. Bygningsmodellen 
konfigurerede sig automatisk med randfundamentet, når den blev placeret på 
den vandrette del af grunden og med punktfundamenterne, når den blev placeret 
på den skrånende del. 

Der var endvidere et arkitektonisk betinget aspekt indprogrammeret i modellen: 
At den på den skrånende del altid skulle lægge sig parallelt med - eller vinkelret 
på - koterne. Hvor i mod huset kunne roteres frit på grundens vandrette del. 

Prøv selv at konfigurere ”Respondable House” og de andre nævnte hustyper på 
hjemmesiden http://boligtyper.aarch.dk/ 

Boligtyper, Arkitektoniske rumlige hovedgreb / 
modulariseringsprincipper 
Ovenstående er konfigureringsmetoderne beskrevet, i det følgende skal der 
redegøres for de arkitektoniske rumlige hoveddisponeringer, vi har fundet 
anvendelige i forbindelse med de forskellige konfigureringsmetoder. 

Det skal dog her nævnes, at dette sammenfald mellem modulariseringsprincip og 
rumlig disponering vil blive problematiseret i afsnittet ” Snitfladers placering i 
forhold til arkitektonisk kvalitet” side 58. 

Hovedgreb / Modulariseringsprincipper 

Modulariseringsprincippet: ”Perler på snor”  
 

 

Modulariseringsprincippet i ”Perler på snor” bygger på en seriel placering af bygningens moduler, 
som perlerne på en snor. Hvorvidt modulerne tænkes som rum eller konstellationer af rum eller 
andet skal afgøres i det konkrete arkitektoniske design. 

Den rumlige disponering af boligtypen kan i dette eksempel umiddelbart 
betragtes som værende identisk med boligens modulariseringsprincip. 

http://boligtyper.aarch.dk/
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Modulerne placeres ét efter ét efter hinanden. 
Når der tales om moduler i denne sammenhæng, er et modul den enhed, der 
konfigureres med - og ikke en byggeteknisk præfabrikeret enhed (hvilket normalt 
forstås som et modul) 
Forholdet mellem modularitet - både konfigureringsmæssigt og byggeteknisk -, 
snitfladers placering og fastholdelse af arkitektoniske kvaliteter vil blive diskuteret 
i afsnittet” Snitfladers placering i forhold til arkitektonisk kvalitet” side 58. 

For at sikre kommunikationen / ganglinjerne i et boligkoncept, som bygger på 
”Perler på snor”, må der i den konkrete boligudformning enten planlægges med 
gennemgangsrum eller en fordelingsgang. 
En fordelingsgang kan have rum på én side eller på to sider. 
 

 

 
Eksempel på plan af en bolig med fordelingsgang med rum på begge sider 

Konfigurationen af ”Perler på snor” kan umiddelbart foregå som ”drag & drop”. 
På skærmen trækkes de ønskede moduler (rum eller rumkonstellationer) 
umiddelbart ind og placeres i rækken efter den ønskede komposition. 
Indbyggede ”snapfunktioner” skal få modulerne til at snappe til hinanden, så de 
hænger sammen efter de regler, som vil være gældende for det aktuelle koncept. 

Kunden kan vælge mellem forskellige størrelser rum med forskelligt inventar, 
forskellige størrelser badeværelser og forskellige størrelser værelser mv. 
Der ligger således ikke i udgangspunktet noget fastlåst ”familiebillede” 
(eksempelvis: 2 forældre og 2 børn o. lign.) indskrevet i boligtypen. 

Ønsker 4 voksne at bygge en ”ældreboligudgave” af boligtypen, hvor hver person 
får sit eget store værelse/stue og badeværelse, ligger denne konfiguration lige 
for. 
Brugerinterfacet kan opbygges meget enkelt og letforståelig som et visuelt 
interaktivt konfigureringssystem, hvor modulerne umiddelbart trækkes ind, og 
ønsker man dem slettet igen, kan de blot trækkes ud af rækken og dumpes (som 
LEGO). 
Hvert enkelt modul kan således tilgås og slettes, hvorefter modellen automatisk 
opdaterer sig i en reduceret form. Eller modulet kan umiddelbart erstattes af et 
andet. 
Brugerinterfacet kan selvfølgelig udvikles til et mere omfattende, med indskrevne 
regler for, hvilke rumkategorier, der kan eller ikke kan ligge ved siden af hinanden 
mv. 
Mens man konfigurerer følger en prisberegner, som angiver, hvad prisen er for 
den givne konfiguration (jf. Pregnant House). 
På lignede vis kan en energiberegner informere om konfigurationens 
energimæssige konsekvenser. 
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”Wall House” er udviklet efter princippet ”Perler på snor”. Der redegøres 
detaljeret for dette arbejde i afsnittet ” Erfaringerne fra arbejdet med Wall House” 
side 48. 

Hvor store, de enkelte moduler bør være, vil være op til den givne planlægning, 
logistik og byggeteknik for konceptet. 

Der er ikke nødvendigvis overensstemmelse mellem konfigureringsmodulerne og 
de optimale byggetekniske moduler. Ved udviklingen af et boligkoncept indenfor 
princippet ”Perler på snor” vil det være hensigtsmæssigt i udviklingsfasen, at 
afklare relationen mellem opbygningen af konfiguratoren og den byggetekniske 
opbygning af hustypen. 

Modulariseringsprincippet: ”Påkobling af betjenende rum”  
 

 

               

 

De lyseblå rektangler symboliserer de betjenende rum (køkken, brygger wc / bad mm.) 
af forskellige størrelser og geometrier - påkoblet ”ryggen” med de betjente rum (stue, 
soveværelse, børneværelset etc.) 

Som grundlag for dette modulariseringsprincip skelnes der mellem boligens 
betjenende rum, dvs. køkken, badeværelse, bryggers og andre eventuelle 
tekniske rum (rum som kræver særlige installationer) - og boligens opholdsrum 
(betjente rum) så som stuer, soveværelser og børneværelser mm. 

Konceptet disponeres, så opholdsrummene placeres i den centrale ”ryg” i boligen 
og boligens betjenende rum så at sige påkobles denne ryg (” Plug & Play”). 

Tanken bag konceptet er ønsket om at opnå en stor fleksibilitet i forbindelse med 
disponeringen og brugen af boligens betjenende rum. 

Det er de betjenende rum, der nedslides og går af mode - og fornyes 
(badeværelser og køkken). Det er ligeledes de betjenende rum, der gennem 
generationerne har undergået de største forandringer med installationer af 
løbende fornyet teknologi. Hvorimod de rene opholdsrum stort set står uændret. 
Boliger, som er opført for et par hundrede år siden, som blev bygget uden andre 
installationer end skorstene til kaminerne, har løbende gennem årene undergået 
store ombygninger, for at kunne honorere de ændrede krav, vi som 
boligforbrugere løbende har haft. Disse omfattende ombygninger, har alle 
primært været relaterede til de betjenende rum efterhånden, som teknologien i 
installationer og boligudstyr moderniseredes. 
Og denne udvikling ser ikke ud til at stoppe. Sidste skud på stammen er wellness 
rum som eksempel. 

De betjenende rum er endvidere de dyreste i anlæg og byggeomkostninger. Ved 
at indbygge en fleksibilitet for denne rumkategori kan endvidere opnås en vis 
økonomisk fleksibilitet. 
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De betjenende rum tænkes og indgår som moduler i både byggeteknisk og 
konfigureringsmæssig forstand. I byggeteknisk forstand tænkes modulerne udført 
som præfabrikerede enheder på fabrik. 

Dette giver en række muligheder: 

1- Det enkelte modul vil kunne udskiftes, relativt let, når det er udtjent, eller 
hvis man ønsker et større modul, eller et modul med en nyere teknologi 
osv. 

2- Den funktionelle belastningen i boligen i øvrigt, ved udskiftning af et 
modul, vil være begrænset i forhold til en traditionel ombygning på stedet. 
Udskiftningen af et modul kan udføres på få timer, hvor en ombygning 
inde i huset vil støje og være til anden ulempe i uger. 

3- En nybygget bolig, efter dette koncept, ville kunne konfigureres og bygges 
med minimale og skrabede udgaver af nogle af de betjenende rum, for 
senere, når økonomien tillader det, at blive opgraderet. 

4- I en samlet bebyggelse kan man forstille sig udviklet et mindre marked for 
brugte moduler. 

5- mm. 

I forbindelse med projektet ”Plug and Play”11 blev tankerne til et boligforslag efter 
dette modulariseringsprincip udviklet. 
Boligkonceptet blev kaldt E - House, da det har hentet en god del inspiration fra 
Eames House i Californien12 
 

 

 
Skitse til E House. Skitseforslaget blev udarbejdet i forbindelse med projektet 
 ”Plug & Play” ERABUILD. 

I sammenhæng med nærværende projekt er skitsen blevet detaljeret og 
diskuteret i relation til konfigurering (se nedenstående). 

                                            
11

 ”Plug and Play”,EraBuild 2007 - 2009, Erhvervs og Byggestyrelsen  
12

 Charles and Ray Eames house (Case Study House No. 8), Los Angeles, California 

http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_and_Ray_Eames
http://en.wikipedia.org/wiki/Case_Study_Houses
http://en.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles,_California
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Det konkrete boligforslag bygger på, at ”ryggen” - det centrale rum - tænkes som 
et dobbelthøjt rum med 2 indskudte etager – en i hver ende – og dobbelthøjde i 
midten. 

Konstruktionen kan være en rammekonstruktion med facadeelementer 
påmonteret – eller boligkonceptet kan bygge på bærende dobbelthøje elementer 
- lette eller tunge. 

Tanken er, at udføres det konkrete boligkoncept med en rammekonstruktion, 
skulle de forskellige facadeelementer - eller nogle af dem - kunne udskiftes 
relativt let, hvilket dog vil stille store krav til snitfladeløsningerne mellem ramme 
og element. 

Installationer og føringsveje placeres i de præfabrikerede fundamenter og 
trækkes via søjlerne op til 1. Salen. 

Der har været arbejdet med boligtypen i forskellige sammenhænge - bl. a. i 
forbindelse med januarkurset 2010 ”Den parametriske bolig”13. 

Under kurset blev udviklet en konfigurator i programmet ”Grasshopper” til 
konfigurering af antal rammer, afstande mellem dem, bredde mv. 
 

 

Illustration af projektet E – House. 
Programmeret som en parametrisk model i Grasshopper. 
Ved at trække i sliderne i illustrationen til højre, kan alle elementerne i husets opbygning ændre 
geometri og størrelser mv. 

Forhåbentligt får vi mulighed for engang at videreudvikle en konfigurator til dette 
koncept, da konceptet rummer en række spændende muligheder arkitektonisk, 
som forretningsmodelmæssigt. Fokus for en sådan videreudvikling skulle være at 
anskue hele boligkonceptet som en samlet systemleverance. 

Nedenstående skal beskrives, hvordan vi ser konfigurationen foretaget. 

                                            
13

 Januarkursus, Arkitektskolen Aarhus 2010 ”Den parametriske bolig”. 
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Konceptet ”E - House” er tænkt bygget op over en rammekonstruktion, hvori monteres 
forskellige facadeelementer. Hovedvolumenet (”ryggen”) disponeres med et dobbelthøjt 
rum i midten og 2 etager i hver ende af huset. Som det ses af illustrationen påmonteres 
boligens betjenende rum via ”Plug and Play”. Disse kan relativt let udskiftes (”Replug 
and Replay”) 

     

Konfigurationen: Udpeg et 
facadeelement, højreklik – og 
vælg alternativt. 
Der kan vælges forskellige 
vinduestyper eller massive- 
elementer i eksemplet 

I dette tilfælde er valgt påmon- 
teret et stort badeværelse / 
wellnessrum i umiddelbar 
forbindelse med en 
valgt swimmingpool og et 
skyggeelement (pergola) 

Der kan vælges frit blandt 
forskellige facadeelementer 
og de kan i udgangspunktet 
komponeres frit 

 
Konfigurationen 
Det dobbelthøje hovedrum ligger i princippet fast, men facadeelementerne 
kan/skal konfigureres afhængig af, hvilken rumkategori, der ligger bag facaden, 
hvilken udsigt der er givet, og hvordan orientering er etc. 

Ligeledes kan de tekniske rum placeres og konfigureres efter størrelse, indhold 
og ønsket om kvalitet etc. 

Konfigureringen kan foregår som ”Drag and Drop”, men al den stund at designet 
og hoveddisponeringen er givet i konceptet, - og det i princippet drejer sig om 
individuel og lokal tilpasning samt udfyldning af en rammestruktur, - forekommer 
det oplagt, at modellen præsenteres i en ”færdig” udgave, som justeres. 
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På hvilken måde modellen indledningsvist skal præsentere sig er et spørgsmål. 
Skal hvert konfigurerbart element fremtræde ”neutralt” eller skal konfiguratoren 
give et første ”bud” - og i givet fald, hvad skal dette første bud bygge på - 
Eventuelt en konfigurering baseret på svar / afvinkling af en række spørgsmål om 
familiestørrelse og behov, orientering / verdenshjørner - udsigt etc.? 

Konfigureringen tænkes at forgå via ”Roll Over” og højreklik. Man udpeger et 
facadeelement på den genererede model, og højreklikker. Herved kommer de 
mulige alternativer frem i grafisk eller tekstmæssig form. 

Ved konfiguration af de tekniske rum klikker man i markerede zoner på terrænet 
udenfor hovedrummet, som angiver placeringsmulighederne. Man højreklikker og 
vælger. 

Mens man konfigurerer følger en prisberegner, som angiver, hvad prisen er for 
den givne konfiguration. 
På lignede vis kan en energiberegner informere om konfigurationens 
energimæssige konsekvenser. 

Fleksibilitet og tid 

Afhængig af det konkrete design og de tekniske udformninger, kan man forestille 
sig, at facadeelementer relativt let kan udskiftes, efterhånden som behovene 
ændrer sig. Vinduer kan erstattes af solpaneler, dårligt isolerede vægstykker med 
bedre, efterhånden som teknologien optimeres, en ændret rumbrug indendørs 
kræver måske også en ændret facadeløsning etc. 

Installationer og føringsveje lægges i de præfabrikerede fundamenter, og 
trækkes op gennem søjlerne, som udgør bindeleddet mellem det centrale rum og 
de tekniske rum. 

 

Modulariseringsprincippet: Teknisk ”Ryg” med rumstore Plug Ins 
 

      

 
De lyseblå rektangler symboliserer her de betjente rum (stuer, værelser, kontor, 
opholdsrum mm.) af forskellige størrelser og geometrier - påkoblet ”ryggen” med de 
betjenende rum (køkken, bryggers bad mv.) 

Dette modulariseringsprincip har ikke været underkastet nogen dybere 
systematisk arkitektonisk undersøgelse, men der forekommer at være potentialer 
i det, som kan berettige et nærmere og systematisk studium. 
Nogle bør senere tage dette op. 
Tekniske units (varmesystemer, installationsskakte, varmevekslere, 
ventilationssystemer mv.) ses efterhånden i høj grad udviklet og bygget på fabrik, 
og bliver som samlede units bragt til byggepladsen og monteret. 
De tekniske units, som i dag skabes som fabriksfremstillede enheder, er typisk 
blevet til ud fra en traditionel måde at gøre det på - på byggepladsen:  
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Tidligere udførte man installationen på byggepladsen, med alt det besvær - og 
lav produktivitet -, dette nu medførte. 
Efterhånden fandt man ud af at præfabrikere under tag på fabrik. Men det man 
præfabrikerede var normalt dét, man tidligere udførte på pladsen - man så at sige 
”flyttede blot på fabrik”. Der tales her alene om de bygningsmæssigt integrerede 
installationer - ikke om tekniske installationer, som står som selvstændige 
enheder og således er retfærdiggjorte i sig selv. 

Et par eksempler: 

Eksempel 1: Præfabrikerede badeværelser. 
Det er ganske almindeligt i dag at opføre etageboliger med præfabrikerede 
badeværelser (ofte kaldet badekabiner). De ankommer som fuldt færdige lukkede 
units, rengjorte og svøbt i plastic og klar til at blive åbnet, når den svinende 
byggeplads i øvrigt er ved at være afsluttet. 
Rørene til vand og varme tilsluttes bygningens rørføringer og afløbene tilsluttes 
umiddelbart faldstammen, som er opført i bygningens installationsskakt. 

Fikst og færdigt! 

I forbindelse med forskningsprojektet ”Produktkonfigurering i byggeriet”14 
udarbejde vi en konfigurator i samarbejde med Modulbad i Ringsted - en 
konfigurator til automatisk udarbejdelse af alle de ca. 24 tegninger, der skal til for 
at producere et præfabrikeret badeværelse. 
Konfiguratoren byggede på en fuldt detaljeret 3D model af et badeværelse. 

Dette arbejde klarlagde på flere forskellige planer potentialerne ved at arbejde 
med moderne præfabrikeret modulært byggeri. 
Arbejdet klarlagde også, at processen fra at arbejde traditionelt på byggepladsen 
mod - og til - at arbejde præfabrikeret tilsyneladende er ”konservativ” (lineær og 
evolutionær). 

Det, der karakteriserer denne proces, er, at man løbende finder ud af, at arbejdet 
kan gøres lettere, mere kvalitativ og hurtigere som præfabrikation under tag på 
fabrik end på selve byggepladsen. Og løbende kan man videre optimere 
produktionsgangene. 
Dette er i sig selv en udbytterig proces for alle parter, men spørgsmålet er, om 
man får tilstrækkeligt ud af det? 
Fordi det er karakteristisk, at man alene tager udgangspunkt i - ”som man gjorde 
på byggepladsen” - og nytænker ikke de nye muligheder tilstrækkeligt. 

På et tidspunkt må / kan / skal man revurdere fra bunden, om man gør det 
rigtige, set i lyset af de nye og ændrede omstændigheder, der i dag byder sig til - 
set i forhold til, da man startede præfabrikationsprocessen. 

Efter flere analyser af processen foreslog vi Modulbad ”At vi trak en streg i 
sandet” og begyndte med at tænke ”helt forfra”. 

Vi har i dag en helt anden situation, end da man tilbage i 1930´erne begyndte at 
tænke i præfabrikation: 
Vi har konfigurationsteknikker, nye markedsføringskanaler, automatiseret 
produktionsmuligheder, ny viden om ændrede forretningsmodeller osv. osv. 

Tanker om alle disse ændrede forhold mundede ud i et forslag til Modulbad om, 
at vi med vore studerende prøvede at gentænke og redesigne præfabrikerede 

                                            
14

 ”Produktkonfigurering i byggeriet”, Den Jysk Fynske IT korridor, Videnskabsministeriet 2003 - 2006 
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badeværelser - ud fra disse ændrede præmisser. 
Dette kom der en række spændende og nytænkte løsninger ud af, som peger i 
retningen af potentialer, som bør undersøges nærmere - passende i et Ph.d. 
studium. 

Resultaterne af arbejdet kan studeres i publikationen15: 

”IDÈKATALOG 
Udvikling af et badeværelsessortiment- baseret på brugerdreven konfigurering 
Forslag til producentvirksomheder af præfabrikerede badeværelser” 

 

Idékataloget kan tilgås via dette projekts hjemmeside under ”Artikler” (http://boligtyper.aarch.dk/) 
eller via forskningsdatabasen (Read) Via hjemmesiden: 
http://aarch.dk/forskning/forskning_ved_arkitektskolen/publicering_og_formidling/ 

Eksempel 2: ”Skakten” 

Et andet eksempel er projektet ”Skakten”16, som i dag viderebearbejdes i 
projektet ”Systemleverancer i Byggeriet - et forskningsnetværk”17. 

Formålet med dette projekt er at udvikle en præfabrikeret skakt til etagebyggeriet, 
som fremstilles præfabrikeret i etagehøje moduler - og - som bringes til 
byggepladsen og ”klikkes sammen” (i princippet!). 

Som baggrund for produktionen af de konkrete skakte bygges en konfigurator, 
hvori man skal indtaste antal etager, antal lejligheder pr. etage, deres 
placeringer, antal badeværelser, deres placeringer, køkkenplaceringer, etage- og 
dækhøjder, krævet frit arbejdsrum mm. 

                                            
15

 IDÈKATALOGET er udarbejdet af Per Kortegaard, Lektor, Arkitekt MAA, Charlotte Darre, 
Forskningsassistent. Arkitekt MAA, David Kjøller, Forskningsassistent, Cand. Arch., 
Arkitektskolen Aarhus. 
16

 ”Skakten, udviklingsprojekt under ”Byggeriets Innovation” 
17

 ”Systemleverancer i Byggeriet - et forskningsnetværk” er et 3 årigt samarbejdsprojekt 
mellem Arkitektskolen Aarhus, DTU og Kunstakademiets Arkitektskole, støttet af Realdania – 
se: http://www.sysbyg.dk/ 

http://boligtyper.aarch.dk/
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Konfiguratoren genererer data og optegner skakten. De generede data tilgår 
direkte producenten. Og ingeniør og arkitekt får umiddelbart den geometri 
skakten optimalt skal have, til deres videre projekteringsarbejde. 

Overføres erfaringerne fra de to projekter ”Det præfabrikerede badeværelse” og 
”Skakten” - til dette projekt - peger begge i retning af, at udvikle optimale 
funktionelle samspil mellem den arkitektoniske rumorganisering og de tekniske 
installationers organisering ligger særdeles centralt i moderne bygningsdesign. 

Inspireret af disse projekters erfaringer og iagttagelser, og i erkendelse af at de 
tekniske installationer undergår store forandringer i disse år, og en række nye 
kommer til, kunne det være en idé, at søge at afklare om der ligger muligheder i 
at udvikle hustyper, som bygger på en samlet konfigurerbar ”teknisk ryg”, hvorpå 
der kobles opholdsrum. 

Et præcist og målrette udviklingsarbejde bør sættes i gang med fokus på 
undersøgelse af hvorvidt en samlet teknisk installationsunit - formodentligt stærkt 
modulariseret - kan indgå som en ”ryg” hvorpå rum kan påmonteres. 

Eller formuleret på en anden måde: Når arkitekten tegner huse og bygninger er 
det primære fokus altid rummene og deres arkitektur. Og efterfølgende rettes 
fokus mod installationerne, som oftest opleves, som værende ”til besvær”. Med 
det resultat at installationerne får en stedmoderlig skæbne, og bliver indbagt i 
bygningen på ofte uhensigtsmæssige måder - og med ringe fokus på en fremtidig 
udskiftning, vedligeholdelse og opgradering. 

Med erkendelse af at bygningers tekniske installationer, deres vedligeholdelse og 
løbende opgraderinger - ja og udskiftninger - er én af en bygnings centrale 
livslange variable og fleksible parametre, bør der rettes et primært fokus herpå. 
Ikke blot som et teknisk - men som en arkitektonisk / teknisk problemstilling. 

Den stigende anvendelse af nye installationer: Solfangere, jordvarme, Solceller, 
Kommunikationssystemer i et ofte mikset og konfliktfyldt samspil med de gamle 
og kendte peger i retning af, at der ligger potentialer og uudnyttede muligheder i 
at samtænke disse i et bevidst samspil med de arkitektoniske sammenhænge. 
Med fokus lagt på løbende vedligeholdelse, løbende opgradering og mulighed for 
udskiftelighed - efterhånden som teknologien udvikler sig. 

Udviklingsprojektet skulle bygge på konfigurerbarhed fra meget små boligtype til 
store - og bygge på en stærk modularisering. 

   

Et enkelt studenterprojekt har forsøgt sig med en udformning af et koncept byggende på 
dette princip. Ryggen kan udformes i 1 eller 2 etager med diagonale forbindelser mellem 
opholdsrummene, til etablering af varieret rumoplevelse. De tekniske rum ligger i ryggen 
eller kobles til denne efter på forhånd bestemte arkitektoniske regler. Opholdsrummene 
(værelser og stuer) kobles på ”ryggen” og placeres mest hensigtsmæssigt i forhold til 
orientering, sol, ankomst etc. - Projekt udarbejdet af stud. arch. Urd Nørgård-Nielsen 
2007. 
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Modulariseringsprincippet: ”Base med vertikal udvidelse” 
 

 
 
Modulariseringsprincippet ”Base med vertikal udvidelse” kan have mange 
fordele. 
Hvor de tidligere beskrevne modulariseringsprincipper alle bygger på en 
modularisering i det horisontale plan, bygger dette princip på en modularisering i 
det vertikale plan. 
Én af fordelene er, at udearealerne ikke berøres eller omdannes ved en 
boligudvidelse. Kort sagt: gårdrummet eller haven inddrages ikke ved en 
eventuel udvidelse af boligen. 

En anden fordel kan være at de bærende dele (læs fundamentet) er etableret - 
og et evt. udvidelsesmodul ”blot kan løftes på plads”. 
Det er selvfølgelig afgørende at installationer er forberedte på en sådan 
udvidelse. 

Et boligkoncept som bygger på en vertikal modularisering vil kunne anvende 
både ”Drag and Drop” og ”Afvinkling” som konfigureringsmetode. 

Om den ene eller anden vælges, vil afhænge af det konkrete koncept. 

   

Konceptet ”Pregnant House”18 består af forskellige størrelser gårdhavehuse. 
Modulariteten og fleksibiliteten i konceptet ligger i det vertikale plan. Gårdhavehuset er i 
sin mindste version i kun i 1 plan. I mellemversionen i 2 plan - og i den største version i 3 
plan. Boligerne er bygget op af præfabrikerede rumstore moduler. De forskellige moduler 
kan indrettes / konfigureres forskelligt - se: http://boligtyper.aarch.dk/ 

I det følgende skal konceptet ”Pregnant House” gennemgås som et eksempel på 
modulariseringsprincippet. 

Konceptet er udviklet af Exners Tegnestue A/S, Århus med støtte fra Boligfonden 
Kuben. På Arkitektskolen Aarhus har vi bidraget med udviklingen af 
konfiguratoren for konceptet - se: http://boligtyper.aarch.dk/ 

                                            
18

 Konceptet er udviklet af Exners Tegnestue A/S, Århus med støtte fra Boligfonden Kuben. 
På Arkitektskolen Aarhus har vi bidraget med udviklingen af konfiguratoren for konceptet 
se: http://boligtyper.aarch.dk/ - Støttet af Ministeriet for Videnskab og Udvikling, IT-korridoren, 
via projektet ”Kvalitetssikring og værdiskabelse i ”Pregnant House”. 

 

http://boligtyper.aarch.dk/
http://boligtyper.aarch.dk/
http://boligtyper.aarch.dk/
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En opførelse af konceptet kan både foregår som en traditionel opførelse i 
murværk eller som en opførelse baseret på byggeri med anvendelse af 
præfabrikerede rumstore elementer udført i træ og lette materialer. 

I selve udviklingsfasen af konceptet blev det planlagt til opførelse i rumstore 
elementer i træ, hvilket tydeligt fremgår af den gennemgående modulariserede 
geometri i planerne. 

 

I planløsningens geometri aflæses den byggetekniske modularisering med de 3 
rumstore elementer tydeligt. Denne synlige modularisering i planen vil opleves som et 
harmoniserende træk i boligens rumlighed. Denne vil kontrasteres i den rige rumlige 
variation, som i øvrigt karakteriserer konceptet. 

 

   

 

Boligerne kan konfigureres / indrettes med 1, 2, eller 3 etager fra starten. Det er 
endvidere muligt, hvis man starter med en bolig i 1 eller 2 plan at udvide vertikalt. Der 
kan udvides op til 3 etager. Det er planen, at konceptet projekteres, så udvidelserne kan 
foregå smidigt og lettest muligt. 

Alle modulerne har forskellige indretningsmuligheder, som bestemmes via den 
elektroniske konfigurering på hjemmesiden. 
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Forskellige konfigurationer / indretninger af modulerne på 1. og 2. sal. 
Det ses tydeligt, at den byggetekniske opbygning af en etage foretages via 
sammenstillingen af 2 rumstore moduler. 

 

Pregnant House konceptet er tænkt som et boligkoncept for en samlet 
bebyggelse, og ikke som et koncept for enkelte huse på almindelige grunde i en 
traditionel udstykning. 

 

Bebyggelsesplanen er disponeret med hustyper i 1, 2 og 3 etager. 
Men hvert enkelt hus kan konfigureres enkeltvis af potentielle købere / bygherrer. 
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Der har været arbejdet med projektet i flere faser. 
I den første fase var der alene fokus på den enkelte boligs udformning 
arkitektonisk, modularitetsmæssigt, byggeteknisk og produktionsmæssigt og 
udviklingen af konfiguratoren i denne sammenhæng. 

I den sidste fase har der været rettet fokus på bebyggelsesplanlægningen i 
konceptet. 

Bebyggelsesplanens boligdisponering er udlagt efter landskabets topografi, 
fællesarealer, beplantning og trafikforhold mm. 

Ved arbejdet med konfiguratoren i denne fase er der taget stilling til, om alle 
boligerne i bebyggelsen kan konfigureres frit, eller der skal indbygges krav til 
nogle af boligernes overordnede udformning. 

Sagt anderledes: I visse positioner vil det måske være ønskeligt med boliger med 
2 eller 3 etager - i andre positioner vil det måske være ønskeligt med boliger i 1 
eller 2 etager, for at understrege landskabelige træk eller udnytte særlige 
udsigtskvaliteter eller opnå optimale solforhold for alle konfigurationerne. Særligt 
smukke udsigtsforhold kunne slå igennem ved, at det var forudbestemt, at visse 
af boligerne skulle udformes med store vinduer herimod etc. 

Realiseringen af konceptet og udviklingen af en digital kommunikation 

I 2007 var konceptet udviklet så langt, at det stod foran en konkret realisering på 
Mols. Den økonomiske krise satte en midlertidig stopper for denne. Heldigvis er 
der nu begyndende tegn i sol og måne til, at en realisering er forestående. 

Det var/er hensigten at søge at udvikle konfiguratoren til et samlet digitalt 
kommunikationssystem mellem kunde/bygherre, entreprenør, producent, 
ejendomsmægler og arkitekt. Med følgende overordnede trin i processen: 

1- Vi ser for os at den startende anvendelse af konfiguratoren drejer sig om 
kundens valg af bolig i bebyggelsen og konfigurering af denne konkrete bolig 
(med de arkitektoniske begrænsninger / potentialer, der specielt er lagt ind i 
denne position - (se ovenstående)). 

2- Når slutseddel er underskrevet, markeres det i bebyggelsesplanen, at huset er 
solgt - og i den udstrækning kunden er indforstået, offentliggøres det via klik på 
huset, hvem køberen er mm. - med den hensigt at kommende naboer kan lære 
hinanden at kende - for straks fra planlægningsfasen at kunne danne netværk. 

3- De data, der via konfigurationen er genereret, tilgår producenten med henblik på 
automatiseret produktion. Dataene tilgår ligeledes arkitekt og entreprenør med 
henblik på tidsplanlægningen af byggeriet. 

4- På baggrund af dataene simuleres endvidere visuelt via hjemmesiden opførelsen 
af bebyggelsen med angivelse af de tidsmæssige terminer (rejsegilde, 
klarmelding, færdiggørelsesfase, indflytning etc.) 

5- På fabrikken, hvor huselementerne produceres opstilles kameraer, så kunden 
kan følge den kvalitetsstyrede produktion, ligesom kunden er velkommen til at 
aflægge fabrikken besøg under produktionen af netop deres fremtidige bolig. 

6- På byggepladsen opstilles kameraer, så processen via nettet kan følges - og den 
konkrete progression på byggepladsen kan sammenholdes med den simulerede 
på hjemmesiden. 

7- Når byggeriet er afsluttet, skal der foreligge en justeret og komplet model af de 
konkrete boliger ”as build” - til dokumentation - og gerne med angivelser af de 
kommende års vedligeholdelsesarbejder. Disse services kunne måske ligge som 
after sales muligheder hos husfirmaet? 
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Indskrivning - og fastholdelse - af arkitektonisk kvalitet i konfigurationen 

I arbejdet med især de 3 projektet: ”Pregnant House”, ”Wall House” og 
”Respondable House” har der været rettet fokus på samspillene mellem 
”fastholdelse af arkitektoniske kvaliteter og ønsket om stor konfigureringsfrihed - 
og snitfladernes placering i modulariseringen”. 

I Pregnant House konfigureres i følgende rækkefølge: 

1. Antal etager 
2. Indretning i stueetagen 
3. Indretning på 1. sal 
4. Evt. indretning på 2. sal 
5. Orientering af taghældning 
6. Herefter konfigureres den endelige vinduesudformning 

Snitfladerne i Pregnant House ligger rent byggeteknisk mellem de rumstore 
moduler, men konfigureringsmæssigt i etageadskillelserne, i vægplaceringer og 
øvrige detaljer. 
Den byggetekniske modularitet og den konfigureringsmæssige modularitet er 
altså adskilt. 

De arkitektoniske kvaliteter knytter sig til sammenhængen mellem 
opholdsrummene i stuetagen og den intime gårdhave, samt den lange udsigt til 
fællesarealerne over gårdhavens mure. 
Oppe i etagerne er kvaliteterne knyttet til udsigt til landskab og til udsigt ned til 
det intime gårdhaverum samt til lysindfald og proportionering af forholdet 
vindue/rum. (se tidligere planer af 1. og 2. sals konfigureringsmuligheder - og 
vinduesproportioneringer side 32). 

   

 

De rumlige arkitektoniske kvaliteter i Pregnant House konceptet er: intime relationer 
mellem opholdsrum og gårdhave, kig fra etager ud over landskab og ned i gårdhave, 
spændende vinduesproportioneringer i etagernes rum mm. 
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Følgende er karakteristisk for samspillet mellem konfigurering og arkitektonisk 
kvalitet: 

1- Snitfladernes placering i etageadskillelserne, både konfigureringsmæssigt 
og byggeteknisk interferer IKKE med nogle af de arkitektoniske kvaliteter 

2- Den rumlige og lysmæssige kvalitet, der måtte knytte sig til trappehullet 
berøres ikke - uanset konfiguration – de ligger fast. 

3- De intime og kvalitative relationer mellem opholdsrummene i stueetagen 
og gårdhaven og kvalitative relationer til fællesarealerne ændres ej heller 
uanset konfiguration. 

4- Den ønskelige konfiguration i etagerne (antal værelser og størrelser) kan 
netop suppleres med en konfiguration af vinduerne størrelse i forhold 
hertil. 

5- Der konfigureres direkte på vinduesproportioneringen, som netop er 
bærere af nogle af de formulerede arkitektoniske kvaliteter 

6- Der er indprogrammeret den arkitektoniske regel for disponeringen af 
vinduerne, at 2 vinduer aldrig må sidde ved siden af hinanden omkring et 
hjørne i samme etage, således at der fremkommer en søjlevirkning. 

7- Der er ligeledes indprogrammeret den arkitektoniske regel, at der altid pr. 
etage skal være ét stort vindue - men aldrig mere end ét stort vindue. 

8- Vinduerne i etagerne kan kun forekomme i 3 alternative størrelser og 
proportioner. Disse er bestemt - og proportioneret af arkitekten, for at 
skabe homogenitet og familieskab. 

Konklusionerne er følgende, for at opnå optimale forhold for at fastholde 
arkitektonisk kvalitet ved forskellige konfigureringer: 

1- At det er formuleret,, hvilke arkitektoniske kvaliteter, der er indbygget i 
konceptet, - og som skal fastholdes 

2- At de arkitektoniske kvaliteter holdes borte fra de 
konfigureringsmæssige snitflader  

3- Og at de arkitektoniske kvaliteter holdes borte fra de 
byggetekniske snitflader 

4- At en arkitektonisk kvalitet/udformning fastholdes uanset konfigurering 
(eksempelvis her: trappehullet). 

5- At de elementer, hvortil der er knyttet arkitektonisk kvalitet, kan 
konfigureres direkte - og at arkitekten her har taget stilling til det mulige 
kvalitative udfaldsrum. Dette forhold vil være aktuelt, når en (eksempelvis 
rumlig) konfigurering rykker ved de givne kvalitative relationer mellem 
rumproportionering og vinduesproportionering. 

6- At arkitekten (så vidt muligt) har forudset mulige uheldige udfald, - og taget 
højde for, at de ikke vil forekomme - her elimineringen af søjlevirkning over 
hjørnerne. (dette kan dog være svært) 

Se i øvrigt senere afsnittet ”Konfigurering og fastholdelse af arkitektonisk kvalitet” 
side 48 angående en videre udfoldelse af, hvordan det sikres, at arkitektonisk 
kvalitet kan fastholdes, når der tales om brugerdreven konfigurering. 
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Modulariseringsprincippet: ” Søjle / bjælke / ramme og element” 
 

 

Det næsten ultimative åbne konfigureringsprincip kunne bestå af en (spille)plade 
og søjler og bjælker (eller rammer), vægelementer og rumlige elementer (bad, 
bryggers, viktualierum o.a.). 
 

  
 

Et ultimativt modulariseringsprincip kunne bygge på ganske frie valg og kompositioner 
mellem søjler, bjælker (eller rammer) og elementer 
- Afgangsopgave udarbejdet af stud. arch. Aurora Grøgaard 2007 

Konfigureringen kunne foregå som ”Drag and Drop” eller ved ”Højreklik og valg”, i 
så tilfælde skulle den digitale konfigureringsmodel være følsom overfor klik i 
”hullerne” i (spille)pladen for indsættelse af søjler - for klik mellem søjlerne for 
valg af vægelement og pladens felter skulle være modtagelige for indsættelse af 
de rumlige elementer. 

Nedenstående er illustreret rækkefølgen i hvilken konfigureringen 
ville kunne foregå: 

   

Konfigurering af søjler og bjælker / rammer - efterfulgt af indplacering af rumstore 
elementer (bad, bryggers, toilet o.a.) 
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Konfigurering af vægge mellem søjler og tagelementer 

   
 
Konfigurering af facadeelementer (lameller, persienner, pergula etc.) (til venstre) og en 
principiel illustration af konceptet / systemet / den konkrete konfigurering (til højre). 

Ovenstående koncept er det mest fleksible af de viste koncepter, men måske 
også det vanskeligste. Det er karakteristisk for dette princip, at de 
konfigureringsenheder / moduler, der anvendes er de mindste i forhold til de 
tidligere eksempler, som havde rumstore elementer som mindste 
konfigureringsenheder. 

- Des mindre konfigureringsenheder des større fleksibilitet i designet 
men også øget risiko for dårlige løsninger i udfaldsrummet. 

Konfigureringsenheden behøver ikke være ækvivalent med den byggetekniske 
enhed. I dette tilfælde konfigureres nærmest som et puslespil, hvor den 
bygningsmæssige montage kan være med helvægge og rumstore elementer. 

Dette gode eksempel rejser en del principielle forskningsmæssige spørgsmål set 
i relation til de tidligere eksempler: 

1- Den ønskede frihedsgrad i design, set i relation til kundens behov og 
arbejdet med at udarbejde konfiguratoren, er et væsentligt aspekt. 

2- Produktionsmæssige, byggetekniske og konfigureringsmæssigt forhold 
ved anvendelse af modularisering i denne lille skala. Det er oplagt, at des 
mindre modulenheder des større fleksibilitet, men også øgede muligheder 
for uønskede løsninger – og en række problemstillinger i forbindelse med 
logistik på mange planer. 

3- Dette koncept med mange variationsmuligheder resulterer i mange og 
forskellige snitflader. 

4- Automatiseret produktion via parametri (Mass customization) kan give 
nogle muligheder i dette koncept. 
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Arbejdet med Wall House specifikt 
 

Wall House er disponeret efter modularitetsprincippet ”Perler på snor” 

   

Konfigureringsmetoden er i udgangspunktet planlagt til at være ”Drag and Drop”. 
Denne er så senere blevet suppleret med Hot Spots til manipulering af rummenes 
størrelser (se senere). 
Konceptets forskellige konfigureringsmoduler tænktes placeret ude i højre side af 
interfacet og skal ”drag´es” ind og droppes på ”byggepladen” (Billedet til venstre) 

Til højre ses en færdig konfiguration af konceptet i en aksonometrisk afbildning.  
(se angående ”visualisering i konfiguratoren” side 46). 

 

Som navnet angiver, er konceptet bygget op over en lang lige væg, som også gives en 
markant fremtoning, rent arkitektonisk. 

Når væggen placeres i landskabet / på grunden resulterer den i en klar ”retning” 
og en forside og en bagside. 
Væggen hulles med mindst én stor åbning, som indrammer en udsigt til et smukt 
træ, en udsigt til solnedgang eller andet kvalitativt. 
Vi har nu en hovedretning givet af væggen og en retningen givet af åbningen i 
muren. 
Boligens rum placeres på den ene eller begge sider af væggen (se illustration 
øverst til højre). 
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Det konkrete koncept er udformet med en gang langs væggen. Gangen formidler 
kommunikationen i huset. Fra gangen er der således adgang til husets forskellige rum. 
Og konceptet disponeres med haverum, der ved konfigurationen kan ”trækkes helt ind til 
gangen”, så der opstår en varieret oplevelse, når man bevæger sig gennem gangen. 
Gangen kan evt. forsynes med ovenlys eller højtsiddende vinduer (se snit). 

Stue og køkken er placeret for enden af gangen med terrasse udenfor  

Entréen placeres i modsatte ende end køkkenet og stuen. 

I haven - i tilknytning til boligens rum - og i de haverum, der kan trækkes ind til gangen, 
er placeret en konfigurerbar træterrasse. Terrassen kan ud for hvert boligrum gøres 
større eller mindre med træk i Hot Spot´ene. 
Konceptet udformes med det klassiske snit med muren arkitektonisk markeret og tage 
på hver side af muren, med ensidige fald (se snit). 
 

 

Det klassiske snit med markant central væg, som bærende 
arkitektonisk rygrad, hvorfra der på hver side udgår tage med ensidige fald. 

 

 
 

Huset disponeres med en gang langs væggen. Gangen formidler kommunikationen i 
huse giver adgang til husets rum. 
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Grønne haverum kan ”trækkes ind” til gangen og lægges mellem boligens øvrige rum og 
således give kvalitet til dem. Her er det grønne rum trukket ind til gangen op mod et 
badeværelse. 
Fra badeværelset kan man således nyde solen og blomsterne om sommeren og om 
vinteren det varme baderum som kontrast til det kolde snedækkede uderum 

Fleksibilitet og tid 
 

       

 
Beskeden konfiguration, som senere er blevet tilbygget 2 gange - blot som eksempel. 

Det er karakteristisk for konceptet, at en konkret konfiguration af boligen kan være 
meget beskeden i størrelse, for senere at blive udvidet. 
I starten kan huset konfigureres med eksempelvis: stue, køkken soveværelse og bad. 
Senere kan tilbygges et uderum og et arbejdsværelse. Senere igen 2 børneværelser og 
et badeværelse. (den konventionelle boligstørrelse er således nået). 
Skal en tredje person flytte ind, bygges der blot til igen. Konceptets disponering med 
muren medfører, at tilbygningen kan foregår uden de allerstørste gener i resten af huset 

Konceptet forekommer således ganske fleksibelt ved planlægningen 
(konfigureringen), og kan løbende tilbygges uden større gener. 
Når først huset er færdigbygget, har det færre fleksibilitetsmuligheder end f.eks. 
E- house og Pregnant House. Det vil være vanskeligt at udskifte moduler, når 
huset er færdigbygget. 

I ovenstående eksempel bygger beskrivelsen af konfigurationen på traditionelle 
rumkategorier. 
Konfiguratoren er opbygget, så rummene kan proportioneres individuelt efter den 
konkrete kundes ønsker og behov. 

 

I dette eksempel er konfigureret 
med ”generelt anvendelige rum” 
(illustreret ved ikonet ”spisebord”). 
Dvs. rummene er proportionerede 
ved træk i Hot Spot´ene, så de kan 
anvendes til mange forskellige 
funktioner i forhold til traditionelt 
proportionerede rum. 
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Ønsker eksempelvis 4 seniorer at bygge en ”ældrevenlig” udgave” af boligtypen, 
hvor hver person får sit eget store værelse/stue og badeværelse, ligger denne 
konfiguration lige for. 

Eksempel på arkitektegnet bolig efter princippet ”Perler på snor” 
 

 

 

 

Det arkitektoniske hovedgreb for Wall House er et kendt princip indenfor klassiske 
danske enfamiliehuse. Flere af Friis & Moltkes huse fra 70´erne er bygget over dette. 
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Modelleret i ArchiCAD og programmeret i GDL 
 
Konfiguratorerne på hjemmesiden er alle programmeret i GDL (Geometric 
Description Language). 

GDL, der minder om BASIC, er et parametrisk programmeringssprog udviklet af 
Graphisoft til deres BIM CAD software ArchiCAD. I ArchiCAD anvendes GDL 
eksempelvis i forbindelse med udviklingen af de forskellige parametriske 
bygningskomponenter - såsom døre og vinduer.  

Geometrierne opbygges ved hjælp af de tilgængelige 2D og 3D kommandoer. 
Alternativt kan man modellere geometrierne i ArchiCAD og gemme dem som et 
GDL objekt, hvorved koden automatisk genereres. Herefter kan man så tilrette 
koden og oprette og indarbejde de ønskede parametre/variabler.  

 

Brugerinterfacet i ArchiCAD, hvor man arbejder med opbygningen af de parametriske 
modeller v.hj. af GDL (Geometric Description Language). I venstre kolonne vælges 
arbejdsvinduet, i midterste skrives scriptet – og i højre ses den resulterende model – her 
i et arbejdsvindue med 2D afbildning og et arbejdsvindue med 3D afbildningen. Bagest 
ses den endelige husmodel af samlingen af objekterne i ArchiCAD. 

Når scriptet gemmes, genereres der en prækompileret kode, og det er denne 
kode som GDL fortolkningsmotoren senere anvender, når scriptet eksekveres. 

Fortolkningsmotoren analyserer koden, og gemmer herefter en komplet 3D 
model i computerens hukommelse som binært data.  

Modellen opbygges af geometriske primitiver (punkter, kanter og flader), og 3D 
motoren genererer løbende de geometrier, der svarer til den aktuelle visning.  

Ved hjælp af Graphisofts GDL Web control plug-in er det muligt at indlejre en 
GDL model på en html side. Det er også muligt at udarbejde et html interface 
omkring modellen, idet GDL objektets parametre kan manipuleres ved brug af 
JavaScript.  

Baseret på vores erfaringer i forbindelse med opbygningen af de forskellige 
konfiguratorer kan vi se både fordele og ulemper ved anvendelsen af GDL. 
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Et udsnit af det samlede 38 siders lange script, som genererer Wall House konceptet. 
Det samlede script kan downloades fra projektets hjemmeside under ”Artikler” 

Blandt fordelene ser vi følgende punkter: 

- GDL er let tilgængeligt og hurtigt at lære 
- Modellen kan hurtigt visualiseres i ArchiCAD 
- Der kan trækkes mængder ud fra modellen i ArchiCAD 
- Modellen kan tilgås via hjemmesider 
- Modellen er qua den prækompilerede kode forholdsvis let 

Blandt ulemperne har vi følgende punkter: 

- Det er vanskelig at udbygge og ændre modellen 
- Reglerne er indkapslet i modellen 
- Vanskeligt at genbruge delelementer i andre sammenhænge 
- Delkomponenter kan ikke udvælges (altid en sammenhængende geometri) 
- Geometrier kan kun tilgås interaktivt via Hot Spots (ændre dimensioner mm.) 

Ulemperne knytter sig meget til det faktum, at der ikke arbejdes med 
objektorienteret programmering i GDL.  
Man kan dog sætte spørgsmålstegn ved, om det er et stort problem i denne 
sammenhæng, idet de indlejrede regler er specifikke for de enkelte projekter.  
Det er i den sammenhæng vigtigt at understrege, at der arbejdes med koncepter 
med lukkede udfaldsrum og ikke åbne systemer. 

”On the other hand, the implementation of the current project was specific to the 
given design and building systems and could not be carried on to other systems, 
at least not without manipulating the code.” (Benros & Duarte, 2009, s. 319) 

Det er dog uden tvivl en ulempe, at længdeparametre er de eneste, der kan tilgås 
interaktivt. Det gør konfigureringsprocessen meget mindre intuitiv, at alle andre 
valg skal træffes via interfacet.  
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Konfiguratorens funktionalitet 
 
For at konfigurere: Kald hjemmesiden: http://boligtyper.aarch.dk/ 

 

Hjemmesiden giver adgang til flere konfigurerbare projekter, udarbejdet i forbindelse 
med forskellige forskningsprojekter: Øverst ”Pregnant House” i forskellige versioner, i 
midten: ”Respondable House”19 - og nederst ”Wall House”. Klik på billedet af Wall House 
 

    

                                            
19

 

 

For at kunne anvende de forskellige konfiguratorer, skal GDL 
Web Control 12 være installeret lokalt på egen computer. 
Under ”Projekter” på hjemmesiden findes der i højre side links 
til det pågældende stykke software. 

Ønsker man at installere softwaren online, klikker man  
på ”klik her”.  
Herved linkes der til følgende hjemmeside hos Graphisoft: 
http://www.graphisoft.com/products/gdl-object-
technology/downloads/installwebctrl.html 

GDL Web Control 12 er et gratis stykke software, og 
Graphisoft har derfor ikke ønsket at betale for diverse 
certificeringer. 
Hvis meddelelses ”udgiveren kan ikke bekræftes” vises i 
toppen af browseren, vil det være nødvendigt at klikke på 
denne tekst og vælge ”Kør tilføjelsesprogram”. 

Ønsker man at installere softwaren offline vælges en af de 
nederste tre links ud fra operativsystem samt browser. 
Højreklik og vælg ”Gem destinationen som…”, hvorefter 
programmet gemmes lokalt og kan installeres ved lejlighed.  

Ved alle installationer kan det kræves, at man har 
administratorrettigheder til egen computer. 

De tre konfiguratorer er alle testet ved brug af Internet 
Explorer, og man kan opleve problemer ved anvendelse af 
andre browsere. 

 

http://boligtyper.aarch.dk/
http://www.graphisoft.com/products/gdl-object-technology/downloads/installwebctrl.html
http://www.graphisoft.com/products/gdl-object-technology/downloads/installwebctrl.html
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Konfigureringsmetodikken var tænkt som den umiddelbare ”Drag & Drop” metodik, 
udformet med den umiddelbarhed, hvor man blot trækker i modulet og drag´er det ind og 
dropper det. Drag & Drop metodikken er her udformet, så man klikker på rumkategorien 
øverst i interfacet, og rumkategorien bringes automatisk ind. 

 

Konfigureringen af en ønsket udgave af Wall House foregå nu ved at vælge i 
rumkategorierne øverst på hjemmesiden:  

”Værelse” anbringer et værelse i modellen. Værelset kan via ”Hot Spots” trækkes 
op i størrelse eller formindskes. 

”Rum” anbringer et ”generelt anvendeligt rum (spisestue / kontor / 
arbejdsværelse) i modellen. Via Hot Spots kan størrelsen justeres. 

”Badeværelse anbringer et badeværelse i modellen 

Ønskes en mellemgang foran badeværelset vælges ”Gang + badeværelse” 

Badeværelset kan yderlige være forsynet med et uderum / terrasse 

”Uderum” indføjer et haverum med terrasse, som vil kunne give rumlig kvalitet til 
gang og omkringliggende rum. 

Ønsker man at slette det sidst anbragte modul gøres dette ved klik på ”Slet 
modul”. Der kan ikke slettes moduler inde i rækken af moduler - i denne udgave 
af konfiguratoren. 

Ønskes der placeret moduler på bagsiden af væggen klikkes på ikonet for 
”bagsideplacering” midt i nederste linje. 

3 Forskellige standardkonfigurationer kan kaldes og manipuleres. Og den 
konfiguration, der arbejdes på kan gemmes – og senere kaldes igen. 

Modellen kan anskues i Plan (2D), i 3D, Hovedfacaden (opstalt). Gavlen og taget 
kan være synligt eller ikke. 
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Eksempel på ”Opstalt” - 2D visualisering af havefacade 

Visualisering i konfiguratoren 
Der er en række muligheder for at visualiser modellen, man arbejder på, ud over 
de i interfacet nævnte. Højreklik i interfacet – og mulighederne synliggøres: 
 

 

Forskellige konfigurationer 
 
I det følgende skal vises forskellige konfigureringer med følgende formål: 
 

- At hjælpe til at aflæse funktionelle muligheder i de forskellige 
konfigurationer 

- At pege på forskellige konfigurationer beregnet for forskellige familier 
- At henlede opmærksomheden på de arkitektoniske kvaliteter, der er 

indskrevet. 
- At afsløre mangler og perspektiver med henblik på en videreudvikling af 

boligtyperne 
 

Ved et højreklik i interfacet fremkommer en 
undermenu, hvori man kan vælge forskellige 
visualiseringsformer og zoome ind og zoome 
ud. 

Under ”View Options” kan man vælge 
forskellige præindstillede synsvinkler, 
hvorunder man kan se modellen. 

 

Holdes venstre museknap nede, kan man 
rotere og dreje modellen, så den kan 
studeres fra alle sider og vinkler 
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Konfigurationen for det unge par 
uden børn 
Som det ses af planen i øverste ven- 
stre hjørne, er denne konfiguration 
minimal og kompakt. Der er disponeret 
med bryggers ved siden af køkkenet. 
Soveværelse og badeværelse er 
placeret ved entré. (der kunne 
disponeres med direkte adgang fra 
soveværelse til bad). 
Konfigurationen er tænkt som bolig for 
den unge familie uden børn - evt. som 
sommerhus. 

Konfigurationen er som nævnt 
kompakt og minimal - og kan senere 
udvides (se ovenstående afsnit om 
fleksibilitet – side 40). 

Den traditionelle bolig 
Der er konfigureret med et sovevær- 
else og 2 børneværelser samt 2 
badeværelser - og et lille kontor / 
værelse ved stuen til en 
hjemmearbejdsplads. Som det ses af 
aksonometrien er hovedvæggen 
”hullet”. Dette skyldes, at væggen er 
tænkt til at rumme skabe rettet mod 
værelserne eller mod gangen. 
Konfigureringsmulighederne for disse 
skabe er endnu ikke indprogrammeret 
 i modellen. 
Der er disponeret med et haverum, 
der trækkes ind til gangen i starten 
ved entréen, for at give rumlig kvalitet 
gang og til soveværelse. 

2 børneværelser ved entré 
Denne konfiguration begynder at 
pegei retning af en boligtype, hvor 
generationerne gives egne afdelinger. 
Der er disponeret med 2 sideordnede 
børneværelser tæt ved entréen. 
Og en diagonalforbindelse over 
gangen mellem de 2 uderum, som 
begge er trukket ind til gangen er 
etableret. 
Der er disponeret med en selvstæn- 
dig forældreafdeling med eget 
badeværelse med udsyn til uderum 
og med adgang hertil. 
Der er disponeret med 2 stuerum, evt. 
 i udformning som traditionel 
spisestue eller tv-rum / arbejdsrum 
eller andet 



48 
 

 
 

 

Erfaringerne fra arbejdet med Wall House 

Konfigurering og fastholdelse af arkitektonisk kvalitet 
Et centralt spørgsmål i arbejdet med konfigurerbar arkitektur er, hvordan vi sikrer 
os, at de arkitektoniske kvaliteter, som er indskrevet i et konkret koncept - til 
stadighed er til stede i de forskellige konfigureringer 
 - eller sagt anderledes: hvordan fastholder vi de arkitektoniske kvaliteter som 
konceptet er bygget op over, når konfigureringen foretages? 
Den allerførste forudsætning for, at dette kan sikres er, at de arkitektoniske 
kvaliteter kan identificeres og beskrives og relativeres (hvis de kommer i 
modsætning til hinanden) 
 I det følgende skal vi søge at komme tættere på denne problemstilling, da det er 
et af de mest afgørende aspekter i diskussionen af forholdet mellem unika og 
standardisering (mass fabrication / customization, mass customization / mass 
individualization) 
 Problemstillingen er, at det er hensigten at drage nytte af moderne (gerne 
automatiserede) nyindustrielle produktionsmåder samtidig med, at der skabes 
individualiserede boliger, som til fulde kan tilfredsstille den enkelte kunde, - som 
var det et individuelt tilpasset ”arkitekttegnet” hus. 

Bolig med udvidet terrasse 
Denne konfiguration er magen til den 
ovenfor - dog med den forskel, at det 
ene børneværelse er flyttet til 
bagsiden af væggen - og der er 
disponeret med et ekstra badevæ-
relse, som ligger tæt ved entréen - og 
derfor kan fungere som et 
”gæstebadeværelse”. 

Terrassen er trukket ud i haverummet 
og kan give rumlig kvalitet til spise- 
stue eller arbejdsværelse 

Der er ligeledes disponeret med en 
aftenterrasse udenfor køkkenet, på 
”bagsiden af væggen” 

Den kompakte bolig 
Denne boligudformning er som flere 
tidligere ganske kompakt. 
Der er disponeret med en 
forældreafdeling med soveværelse 
og eget badeværelse, som er givet en 
kvalitet ved, at et haverum er trukket 
ind i forbindelse med dette. 
Dette haverum er endvidere med til 
at give entréen karakter ved, at man 
oplever haverummet straks ved 
ankomst 

En børneafdeling på 2 værelser og 
eget badeværelse. 

Der er disponeret med et stort 
bryggers. 
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 Den enkelte bolig skal / bør kunne fremstå som et unika, skræddersyet til den 
enkelte - og tilpasset den lokale landskabelige omstændighed (kontekst) 

Der er ikke tale om fuldstændig individualisering, der er tale om 
konceptudvikling. Og så kan det enkelte koncept have som udgangspunkt, at 
den enkelte udgave af konceptet alene er beregnet for en samlet bebyggelse (ex. 
Pregnant House) eller beregnet til både at kunne indgår i en almindelig 
parcelhusudstykning, samtidig med, at det også kvalitativt vil kunne indgå i en 
samlet bebyggelsesplan (ex. Wall House) 

I det følgende skal vi behandle ovenstående spørgsmål i relation til Wall House, 
med det sigte, at konklusionerne bliver generelle, så de har gyldighed generelt i 
forhold til at arbejde med udformning af konfigurerbare koncepter. 

Følgende udsagn og spørgsmål er aktuelle: 

- Der lægges et klart arkitektonisk hovedgreb bag konceptet. 
I Wall House består det af den centrale væg og gang, disponeringen af 
rummene på én eller begge sider af væggen og placeringen af stuen og 
køkken og entré samt snitløsningen med 2 ensidigt faldende tagflader. 

- Med hvilke rum og rumkategorier skal der kunne konfigureres? 
(herunder omfang og størrelser - graden af varians). 

- Hvor langt ned i detaljen skal der kunne konfigureres 
- Hvordan sikres at kunden føler sig dækket ind af de muligheder, der 

gives? 20 
- En beskrivelse af de arkitektoniske kvaliteter - og hvordan de fastholdes 

ved konfigureringen 

Lad os starte med det sidste først - en beskrivelse af de arkitektoniske kvaliteter. 

De arkitektoniske kvaliteter kan i denne sammenhæng groft sagt deles op i 2: 

- De funktionelle kvaliteter (herunder rums proportionering i forhold til 
funktioner og møblering (brug), rums (funktioners) nærhed / afstand til 
hinanden,  

- De æstetiske kvaliteter - herunder sammenhængene mellem rum, 
udsigt, lysforhold, relation til omgivelserne mm. (der vil være knyttet en 
række aspekter til De æstetisk kvaliteter, som dog ikke skal tages op her) 
 
 Ad. 1.: De funktionelle kvaliteter - rums proportionering 
 

 

                                            
20 Se ”Interessepanel” Sammenfatning af panelundersøgelse, Pregnant House  
     - Udkast 2006-10-19 Kaj Jørgensen, Lektor, Aalborg Universitet – projektets hjemmeside: 

http://boligtyper.aarch.dk/ under ”Artikler” 

Her er der skelnet mellem 
”Værelse” og ”Rum” ved 
konfigureringen. 
Rummet med ikonet spisebord 
er et ”Rum”, og de to andre er 
”Værelser”, som er givet 
forskellige proportioner 
ved træk i Hot Spottene. 

http://boligtyper.aarch.dk/
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Som bekendt kan man ved konfigureringen vælge mellem at indsætte et 
”Værelse” eller et ”Rum” Det ligger i begrebet ”værelse” at det er tænkt som 
soveværelse, børneværelse, gæsteværelse el.a.. - Proportionerne kan 
manipuleres ved at trække i Hot Spot´ene. 

I begrebet ”Rum” ligger, at det kan være en stue, spisestue, kontor el. lign. 
Proportionerne kan manipuleres ved at trække i Hot Spottene. 

Der er tilsyneladende ikke den store forskel mellem ”Rum” og ”Værelser” i denne 
udgave af konfiguratoren, hvilket også er korrekt. Men planen er, at når 
konfiguratoren udbygges, vil spørgsmål om skabe og øvrigt inventar blive taget 
op i relation til de 2 kategorier hver især. 

- Hvorvidt inventar og dørplacering bør være koblet til konkrete proportioneringer 
/ udgaver af rummene eller, de skal være frit konfigurerbare er et relevant 
spørgsmål. 
Knyttes inventar og dørplaceringer til de konkrete udgaver af rum, kan det let 
resultere i for mange løsningsmuligheder der skal visualiseres – til gengæld 
indkapsles og fastholdes kvaliteterne. 
Umiddelbart ligger det lige for, at kunden ved afvinkling kan bestemme sig for 
inventar eller ej – og dørplaceringer detailbestemmes via Hot Spot. 
Et spørgsmålet i denne sammenhæng vil endvidere ligge i det rent 
programmeringsmæssige: hvilket er mest hensigtsmæssigt i 
programmeringsmæssig sammenhæng? 

Konklusionen er, at selv med disse 2 ganske simple rumkategorier kan vi 
komme langt med at fastholde de individuelle muligheder for rumproportionering. 
Der er indlagt visse øvre grænser, så uheldige udfald er elimineret, - prøv selv 
konfigureringen på hjemmesiden. 

Ad. 1.: De funktionelle kvaliteter - rums (funktioners) nærhed / afstand til 
hinanden 

Konklusionen er ligeledes at mulighederne for individuel proportionering af 
opholdsrummene tilgodeser individuelle ønsker til disponeringen af forældrenes 
domaine i forhold til børnenes domaine. Hvis man ønsker børneværelser tæt på 
soveværelset, kan dette konfigureres, ønskes børnenes værelser placeret for sig 
selv af hensyn til støj, kan dette konfigureres, blot ved træk i Hot Spot´ene. 

Relationen Køkken / Bryggers 

     

Relationen mellem køkken og bryggers er vigtig - her ses den i 3 forskellige udgaver 

De funktionelle relationer mellem køkkenet og bryggerset er vigtige. Her ses de 2 
mulige konfigurationer for køkkenet. Den ene placering betoner udsigten mod 
enden af huset, den anden betoner en retningsbestemt sammenhæng med 
gangen. Begge bryggersløsninger kan manipuleres i størrelser ved træk i Hot 
Spot´ene - og løsningen til venstre kan vælges med dør fra stue / køkken eller ej. 
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Man vil observere ved konfigureringen, at bryggerset kun kan placeres i 
nærheden af køkkenet, og når man har sat et bryggers ind, så er denne mulighed 
ikke gældende mere. Dette er et forhold, vi vil ændre, så det bliver muligt, at 
vælge et bryggers placeret andre steder i huset. Eksempelvis kunne det være 
hensigtsmæssigt i visse tilfælde at placere et bryggers i nærheden af entréen, 
med en indgang fra en eventuel carport på bagsiden af væggen. Det kunne 
ligeledes tænkes, at nogle ville foretrække 2 stk. bryggers: ét som grovkøkken og 
ét som rent vaskerum. Denne mulighed eksisterer ikke i konfiguratoren, som den 
foreligger pt. 
Konklusionen er, at de forskellige løsningsmuligheder bør være klarlagt og 
beskrevet inden programmeringen går i gang for at lette programmeringen – og 
for ikke ”at skulle tilbage” og justere og ændre. På den anden side kan det ikke 
undgås, at det først er når konfiguratoren er funktionsdygtig, at flere af manglerne 
træder frem. Det er derfor af særdeles stor vigtighed, at der forefindes en klar og 
entydig dokumentation for programmeringen og kodens opbygning og struktur.21 
Bestykningen af et bryggers er vigtig, hvad vil kunden have i bryggerset? - evt. 
hvilke præcise hårde hvidevarer ønskes? Ved en videreudvikling af denne 
konfigurator ser vi 2 muligheder: 

- Enten at der i bryggerset er markeret med zoner, hvor der kan / skal stå 
hårde hvidevarer / skabe - og man via højreklik og valg kan foretage sine 
individuelle prioriteringer. 

- Eller det i den givne konfigurering er bestemt, hvor der skal stå 
vaskemaskine, tørretumbler, fryser etc. - og selve mærkevalget foretages 
udenfor konfiguratoren. 

Ad. 2.: De æstetiske kvaliteter - herunder sammenhængene mellem rum 

Én af de arkitektoniske kvaliteter, der har været lagt vægt på ved udformningen 
af Wall House har været muligheden for at trække haverum helt ind til gangen, 
hvorved oplevelsen ved at gå gennem gangen kan kvalificeres ved variation i 
udsigt, lys og skala, ligesom opholdsrum (eller badeværelser) kan bibringes 
rumlige kvaliteter ved at have dette intime haverum umiddelbart udenfor.  

 

De med rosa markerede arealer angiver uderum, der er trukket ind til gangen. Disse 
uderum kan være træbelagte som terrasser eller tilplantede eller udformet i 
kombinationer. 

                                            
21

 Se ”Produktkonfigurering - Kundetilpasning af produkter”, Lars Hvam, Professor et al, DTU  
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Visionen som er formidlet i skitsen er mangefacetteret, mange mulige udfald kan 
læses ind i skitsen, dette er netop en skitses kvalitet. Den visuelle fremtræden i 
konfiguratoren er meget primitiv, af programmatiske grunde. Det er visionen ved 
en videre udbygning af konfiguratoren at supplere den med billeder (fotos / 
skitser) af den konkrete konfiguration. Et eller flere billeder vil poppe op, når en 
konfiguration er foretaget, og illustrere de kvaliteter, der kan opnås ved netop 
denne konfigurering. I det øjeblik forskellige boliger i det konkrete koncept er 
opført, kan det være billeder fra de opførte boliger, der evt. vises.

    
Disponering med en terrasse uden for 2 børneværelser (venstre). De to børneværelser 
”deler” denne terrasse, som legeareal. Og en disponering hvor en terrasse er placeret 
udenfor et badeværelse (højre), og giver rumlig kvalitet til denne. 

     

Disponering med en terrasse uden for en spisestue (venstre). En umiddelbar rumlig 
sammenhæng mellem spisestue og terrasse kan være særdeles kvalitativ. Terrassen 
kan evt. være udformet med pergola. Og en disponering hvor terrassen er placeret i 
forbindelse med et soveværelse.(højre)  

I denne illustration er søgt beskrevet, 
hvor kvalitativt en relation mellem et 
badeværelse og et uderum kan blive. 
Visionen er, at uderummet gennem de 
vekslende årstider kvalificerer den rum 
lige oplevelse i badeværelset, som må- 
ske mere betragtes som et ”opholdsrum” 
i denne sammenhæng. 
En dør kan stå åben til det smukke  
uderum om sommeren, når man bader - 
og om vinteren, når sneen ligger højt, kan 
den stimulerende kontrast mellem det 
varme baderum og det kolde uderum 
opleves. 



53 
 

Ser man igen på håndskitserne af terrasserne, rummer disse en række kvalitative 
variationer og muligheder, som ikke er kommet med i konfiguratoren. Når man 
sidder og konfigurer terrasserne og rummene savner man stærkt muligheden for 
at kunne manipulere vinduernes størrelser og udformning, da disse er afgørende 
for oplevelsen af sammenhængene mellem inderummet og terrassen - og 
terrassen og gangen. Ved en videre udbygning af konfiguratoren skal der 
indbygges Hot Spot til manipulationen af disse. 

   

Man savner stærkt at kunne manipulere vinduernes størrelser ved hjælp af Hot Spots, 
på samme måde, man kan formgive terrasserne. Eksempelvis, ville det være rart at 
kunne øge størrelsen på vinduet mellem spisestuen og terrassen, for at opnå en bedre 
rumlig sammenhæng. Ligesom en minimering af vinduet fra terrassen til gangen ville 
være ønskeligt. Konfiguratoren vil blive suppleret med disse optioner i næste version. 

Erfaringerne fra disse konfigurationer peger på følgende konklusion: 

Når de arkitektonisk kvaliteter i et konfigurerbart koncept er identificerede og 
beskrevet er det vigtigste - for at fastholde disse - at beslutte og beskrive med 
hvilke metoder de fastholdes. 

I dette tilfælde vil der være 2 muligheder: 

Enten skal de formulerede arkitektoniske kvaliteter gøres direkte konfigurerbare, 
som ovenfor beskrevet - eksempelvis ved hjælp af Hot Spots (se i øvrigt, hvordan 
vinduesformaterne kan manipuleres i Pregnant House side 17). 

Eller kvaliteterne skal låses fast (indkapsles) ved en modularisering, hvor de 
arkitektoniske kvaliteter gøre ”Ikke konfigurerbare” (se senere afsnittet 
”Snitfladers placering i forhold til fastholdelse af arkitektonisk kvalitet” side 58). 

Modularitetsforhold og indkapsling af arkitektonisk kvalitet 
I denne udgave af Wall House og i denne konfigurator er det rumkategorierne, 
der danner grundlaget for modulariseringen. 
Det lå umiddelbart for at vælge en sådan modularisering for konfigureringen. 

Men hvorfor egentligt? 

Måske fordi et modul traditionelt opfattes som en veldefineret funktionel enhed, 
og i den forbindelse er rummet umiddelbart det, der umiddelbart forekommer 
logisk. 

Og fordi en boligs grundlæggende funktionalitet er bestemt af de enkelte rums 
udformninger og deres indbyrdes placeringer. 

”Et modul kan opfattes som indkapsling af kompleksitet i funktionelle, 
veldefinerede enheder.” (Mikkelsen et al., 2005, s. 52) 
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Og derfor forestillede vi os, at i en ”Drag & Drop konfigurering” var det ”naturligt”, 
at det var det enkelte rum, man trak ind og satte på pladen, og fordi boligens 
funktionelle og familiemæssige bomuligheder er bestemt af rumkategorierne og 
sammenstillingen af dem. 
Og dette er nogle af de vigtigste parametre ved udformningen af en bolig. 

"In the modernist tradition we are used to name the spaces of the house after the 
functions they hold. In the traditional house type the relation between space and 
function is more sophisticated." (Habraken, 1988, s. 11) 

Det var ikke fordi selve den arkitektmæssige skitsering byggede på, at rummene 
blev tegnet ét ad gangen, hvilket ses tydeligt af nedenstående skitse fra selve 
den arkitektoniske skitsering tidligt i forløbet. 

 

 

 
Der ligger ej heller en byggeteknisk modularisering bag konfiguratorens 
opbygning. Huset kan stort set bygges på en række forskellige måder. 

Det er interesant at rette fokus på, hvilke fordele og hvilke ulemper denne 
konfigureringsmodularitet har - set i relation til arkitektonisk kvalitet og 
fastholdelse af den i løbet af konfigurationen. Det vil også være interessant at 
diskutere, hvilke andre modularitetsprincipper, der evt. kunne have været 
anvendt, for at søge en metodemæssig konklusion på forholdet mellem 
modularitet og generering og fastholdelse af arkitektonisk kvalitet. 
(se herom i afsnittet ”Bolityper, Arkitektoniske rumlige hovedgreb…” side 20) 

"In this way the traditional house types always have certain rooms of a very specific 
architectural quality. These typological spaces can be described along the three axes 
suggested above: Their particular shape and architecture, their position relative to 
'inside' and 'outside', and their role in the definition of public and private realm of the 
house. The names of these typological spaces are not functional. They evoke 
architectural qualities. […] House types therefore, defying functional explanation, can 
best be described in architectural terms."  (Habraken, 1988, s. 14) 

 

Det ses tydeligt fra en af de første 
skitser af en udgave af  
Wall House, at der ikke er  
skitseret ud fra, 
at det enkelte rum indplaceres  
som i konfiguratoren.(rum efter 
rum) 

Det ses, via en fortolkning af 
stregerne i skitsen, at husets 
arkitektoniske”lange træk”  
danner grundlaget i skitseringen - 
og rummene efterfølende dannes 
ved, at der trækkes streger  
vinkelret på disse ”lange træk”. 
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Direkte konfigurering af de afgørende arkitektoniske parametre 
 

 

Konfigurering med rumkategorier. Det havde øget konfiguratorens funktionalitet at kunne 
manipulere vinduesstørrelser og dørplaceringer med Hot Spots. Netop vinduernes 
udformning er afgørende for oplevelsen af de rumlige sammenhænge mellem ude og 
inde. 

Side 53 blev det formuleret at ”Enten skal de formulerede arkitektoniske kvaliteter 
gøres direkte konfigurerbare (eksempelvis ved at kunne manipulere 
vinduesstørrelse ved Hot Spots) - eller kvaliteterne skal låses fast (indkapsles) 
ved en anden modularisering af konceptet.” 

Da en stor del af kvaliteterne i Wall House knytter sig til karakteren af de rumlige 
overgange mellem ude og inde, vil vi fokusere på dem. 

I den udgave af konfiguratoren, som foreligger pt. savnes, at man kan manipulere 
overgangene mellem inderummene og uderummene (vinduernes størrelser og 
udformning). 
Det er netop den specifikke udformning af disse overgange, der er bestemmende 
for oplevelsen af de arkitektoniske kvaliteter i Wall House. 

Ved en videreudvikling af konfiguratoren bør en del af konfiguratoren udvikles til 
at konfigurere vinduesudformningen. Den vil blive opbygget med Hot Spots eller 
ved højreklik på vinduet og valg af udformning. Programmeringsmulighederne i 
softwaren vil være afgørende for metodevalget. 
Ved en objektorienteret programmering (se side 44) vil det være indenfor 
rækkevidden. Ved at programmere vindueskonfiguratoren ét sted i den samlede 
kode - og ”kalde den” både til konfigurering af vinduesudformningen for et 
badeværelse, stue eller soveværelse vil arbejdet være overkommeligt. 

Dørplacering og åbningsretning vil ligeledes blive indprogrammeret som 
konfigureringsmuligheder. Ved en objektorientere tilgang, kan den samme 
kodestump for dørplacering og dørsvingsretning anvendes overalt. Til valg af 
dørtype (eksempelvis for fordør og bryggersdør) højreklikkes og vælges. 

Ved at øge størrelsen på modulerne - fra at være ét rum - til at være flere rum 
opnås muligheden for direkte indkapsling af de arkitektoniske kvaliteter, som 
knytter sig til rumovergangene. 
Men et iboende problem ved at øge antallet af rum i modulerne er, at selv ved 
ganske få varianter øges kombinationsmulighederne drastisk, se nedenstående 
illustration. 
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Hvis der er 3 mulige vinduesudformninger til badeværelset, og 3 vinduesudformninger til 
gangen kombineres med 2 dørplaceringer i badeværelset og en mulighed for en 
skydedør fra gang til terrasse, giver det sammenlagt 36 antal kombinationsmuligheder 

I ovenstående eksempel med større moduler er angivet, hvordan arkitektoniske 
kvaliteter kan indkapsles i et konfigureringsmodul. Dog er det med den ulempe, 
at det vil give 36 antal kombinationsmuligheder, hvilket vil være vanskeligt visuelt 
at håndtere i brugerinterfacet. 
Og det kan endda hævdes, at konfigurationen burde gå længere ned i detaljen - 
eksempelvis ved at kunne bestemme hvilke fag i vinduespartierne, der skal 
kunne åbnes, og hvilke der evt. skulle være massive højisolerede felter. 

Ser man på konfigureringmodulernes størrelser i Pregnant House er de også 
ganske store og består af rumkonstellationer for en hel etage. Men 
vinduesudformningen, som efterfølgende kan konfigureres, har kun relativt få 
udformningsmuligheder, hvilket gør den samlede konfigurering ganske 
overskuelig. 
 

 

Skal felter i vinduespartierne også 
kunne konfigureres: massive felter 
 glasfelter 
faste ruder 
ruder der kan åbnes 
 
Der knytter sig en lang diskussion til, 
hvor langt ned i detaljen, det er rimeligt 
og hensigtsmæssigt at kunne 
konfigurere. 

Gang 

Bad Terrasse 
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Konklusionerne er (alt andet lige): 

Des mindre konfigureringsmodulerne er, des større fleksibilitet kan der være i 
sammenstillingen af dem, men des mindre sikkerhed er der for fastholdelsen af 
de arkitektoniske kvaliteter (med mindre det bliver stramt styret fra arkitektens 
side, hvilket vil kræve et omfattende programmeringsarbejde ved udarbejdelse af 
konfiguratoren). 
Og valgmulighederne kan hurtigt blive for mange i interfacet, og som sagt kan det 
være vanskeligt at programmere. 

Des større konfigureringsmodulerne er, des bedre kan man fastholde de 
arkitektoniske kvaliteter ved en indkapsling, dog med den begrænsning, der 
opstår ved udarbejdelsen af brugerinterfacet, der let bliver for omfattende og 
uoverskueligt, hvis alle kombinationsmulighederne skal være synlige. Det vil her 
være en stor fordel at anvende træk i Hot Spots som konfigureringsmetodik. 
 

Ved udviklingen af et arkitektonisk koncept vil det således være optimalt at 
koncentrere konfigureringsmulighederne til få, - men funktionelle og arkitektonisk 
afgørende områder – og enten indkapsle de givne arkitektoniske kvaliteter (at de 
er fastlåste) – og lægge konfigureringsmulighederne uden for disse - eller det 
modsatte: at gøre dem direkte konfigurerbare. 

 

Det vil ikke nødvendigvis være et mål at frembringe et utal af 
konfigureringsmuligheder, men netop det antal som arkitektonisk er berettiget og 
som er tilfredsstillende for brugeren / kunden22  

Konfigureringsniveauer 
Det er ligeledes afgørende at antallet af trin i rækken af 
konfigureringsmulighederne er relaterede til konfigureringsmetoden. 

Man vil se kombinationer af konfigureringsmetodikker bragt i anvendelse til 
konfigurering på de forskellige niveauer. 
I dele af konfigureringen vil det være hensigtsmæssigt at anvende ”Drag & Drop” 
(især i begyndelsen af konfigureringen, hvor modulerne vælges og bringes på 
plads), og Hot Spot til at flytte vægge og proportionere rum, når modulerne er 
bragt ind. Og Hot Spots vil endvidere være velegnede til at præcisere den 
endelige dørplacering, hvorimod eksempelvis valg af dørtype måske forekommer 
mest brugervenligt ved at blive foretaget med høreklik og valg. 

Sagt principielt: 

1. Når der skal komponeres: ”Drag & Drop” 
2. Når der skal proportioneres: ”Hot Spots” 
3. Når der skal artsbestemmes: ”Højreklik og valg” (kunne være afvinkling) 

Disse kombinationer stiller store krav til softwaren og til programmørerne. 

                                            
22

 “Mass customization does not mean everything to everybody but doing only and exactly what each one 
needs. It is getting rid of all the waste in the system of doing things that people do not want and need. You 
create a customer unique value chain.” (Pine II, 2007) 
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Snitfladers placering i forhold til fastholdelse af arkitektonisk kvalitet 
To sider af samme sag, vedrørende moduler og fastholdelse af arkitektonisk 
kvalitet ved konfigurering, er dels forholdene omkring modulstørrelserne (som 
ovenfor diskuteret) - og den anden side af denne sag er snitfladernes placering. 

I konfiguratoren for Wall House, som den foreligger pt.. ligger snitfladerne mellem 
rummene, hvortil også knytter sig de arkitektoniske kvaliteter (overgange mellem 
ude og inde). Da disse ikke er fastholdt (indkapslet) i modulerne p. gr. af deres 
størrelse fremkommer nødvendigheden af, at de skal kunne konfigureres 
selvstændigt og direkte. Dette giver en vanskelig kodning, da vi øger antallet af 
trin i konfigureringshierarkiet: 

1. Først rummene ind 
2. Så en proportionering af rummene 
3. Så en konfigurering af vinduerne og på dette niveau placering af døre 
4. Og måske en detaljering af vinduernes aptering (åben / lukket osv.) 

Ser man på konfiguratoren for Pregnant House er snitfladerne placeret i 
etageadskillelserne, hvortil, der ikke er knyttet arkitektonisk kvalitet (alt andet 
lige). 
De arkitektoniske kvaliteter i stueetagen i Pregnant House knytter sig til 
relationerne mellem inderummene og den umiddelbart udenfor liggende 
gårdhave, samt til relationen mellem inderummene og udsigten gennem 
gårdrummet til landskabet. Disse rumovergange / vinduesudformningerne er ikke 
konfigurerbare, men entydigt bestemt fra arkitektens side (indkapslet). 

Konfigureringen i stuetagen (de funktionelle) knytter sig alene til rum - og 
køkkenudforningerne og ikke til de æstetisk / rumlige forhold. 

De arkitektoniske kvaliteter (de funktionelle) i etagerne knytter sig til 
rumudformningerne, som vælges ved afvinkling og inde / ude-relationerne og de 
lysmæssige forhold (æstetiske kvaliteter), som bestemmes via træk i Hot Spots. 

Ved i Pregnant House at placere de konfigureringsmæssige snitflader i 
etageadskillelserne frigør man således ”råderummet” for. konfigureringen. 
Konfigureringen bliver forenklet til 2 niveauer, hvor den i Wall House er bygget op 
over 4, som konsekvens af sammenfaldet mellem snitflader og de arkitektoniske 
kvaliteter. 

Mærkevarer, materialer og overflader 
Til de æstetiske kvaliteter knytter sig valg af materialer, farver, mærkevarer etc. 
Der er ikke arbejdet med disse aspekter i dette projekt.  
I hvilken udstrækning, det er nødvendigt at integrere det i konfiguratoren - og på 
hvilken måde det kan integreres - vil være afhængigt af konceptet, af 
forretningsmodellen og afhængigt af hvorvidt, der allerede er opført en række 
boliger af det konkrete koncept. 
 I det øjeblik en række boliger allerede er opført, vil det være oplagt at bringe 
billeder på hjemmesiden af de forskellige udgaver og varianter.  
I det øjeblik konfigureringen foretages af kunden forlods - med et møde hos 
producenten efterfølgende - vil det ofte være sådan, at producenten vil have 
eksempler på apteringsmulighederne i form af vareprøver på sanitet, fliser, 
køkkenfabrikater mv. 

Konklusionen er således, at det er vigtigt, at gøre sig klart, hvilke 
omstændigheder konfiguratoren skal indgå i (forretningsmodel, prøvehuse / ikke 
prøvehuse, besøg hos producent osv.), inden den planlægges. 
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Procedurer ved gennemførelse af konfigurerbare projekter 
Konfigurering har været anvendt i industrien i en årrække og efterhånden breder 
procedurerne sig til konsumproduktionen, hvor kunder i stigende grad forventer 
at kunne præge og individualisere udformningen af forskellige produkter 

Boligproducenter har også gennem årene været bekendte med kunders 
individuelle ønsker til udformningen af typificerede boliger. Det har i annoncer 
ofte været nævnt som en mulig kvalitet, at kunden havde afgørende indflydelse 
på udformningen af huset, af køkkenet, badeværelserne eller i det mindste 
materialevalget og overflader mm. 
Disse tilbud om individualisering har især indenfor typehusbranchen og ved 
”Projektsalg” af lejligheder været gældende. 

Denne publikations emne - og det bagvedliggende arbejde - tager udgangspunkt 
i respekten for kundernes ønsker om individualiserede løsninger indenfor 
rammerne og fordelene ved en industrialiseret produktion og mass customization 
– (mass individualization). 
Og som det fremgår, har vi fokus på den elektroniske konfigurering, som det 
redskab vi ser i stigende grad kommer til at præge omtalte mass customization - 
mass individualization. 

Vi vil derfor i dette afsluttende afsnit søge at opstille den række af parametre, der 
bør iagttages, når man opstarter en procedure rettet mod udviklingen af 
elektronisk konfigurerbare boliger. 

Vælger man at gå ind i udviklingen af et konfigurerbart kommercielt boligprojekt, 
er der for os at se en række overvejelser, der bør gøres i begyndelse af 
planlægningen af arbejdsprocessen, for at opnå et succesfuldt resultat. 
Der er ligeledes en rækkefølge af procedurer der bør iagttages. 

1. Første punkt må være klarlæggelsen af ambitionsniveauet for 
projektet set i relation til projektets forretningsmodel, økonomi og 
øvrige ressourcer.  

2. Etablering af tværfaglig arbejdsgruppe med klart formulerede indsats- 
og ansvarsområder. Følgende kompetenceområder anbefales at være 
til stede: Arkitekt, ingeniør, programmør, produktionsfolk / teknikere, 
markedsføring (internationalt), økonomi, jura 

3. Udarbejdelse af en fasedelt arbejds- og tidsplan, som muliggør 
justeringer undervejs 

4. Etablere en tværfaglig proces, hvor alle kompetenceområderne 
kommer i spil samtidigt, dog med den tilføjelse, at de forskellige 
kompetenceområders indsats vil vægtes forskelligt gennem processen 

5. Udarbejdelse af teoretisk projekt (skitseprojekt), som alle 
kompetenceområder forholder sig til 

6. En påbegyndende udvikling af konfiguratoren, som generelt skal 
udvikles parallelt med projektet 

7. Detaljering af projekt (detailprojekt), som alle kompetenceområder 
forholder sig til 

8. Evt. udarbejdelse af mock ups diverse forsøg og analyser 
9. Udarbejdelse af prototype(r), diverse forsøg og analyser, alle 

kompetenceområder bidrager 
10. Denne løbende og stigende detaljering skal hele tiden have alle 

kompetenceområderne involveret, således at målsætningen og 
”helheden” fastholdes - processen gennemløber flere iterationer 
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11. Markedsføring, hvilket kan foregå på et utal af måder: TV, trykte 
medier, Internettet, opførelse af prøvehus(e) / samlet bebyggelse 

12. Brugerundersøgelser - brugerdreven innovation / meddesign via 
konfigurator (dette kunne evt. være en integreret del af 
forretningsmodellen fra start, at kommende kunder bidrager med 
ønsker og krav = brugerdreven innovation) 

13. Fortsat udvikling af forretningsmodel 
14. Løbende optimering på alle niveauer 

Afhængigt af, hvordan ovennævnte proces måtte forløbe, og hvilket indhold den 
måtte have, vil det centrale spørgsmål altid være: 

Til hvad, hvor og af hvem skal konfiguratoren anvendes? 

Forskellige scenarier vedr. konfigurering. 
Vi kan forestille os følgende forskellige scenarier, som hver især vil stille særlige 
krav til udformningen af konfiguratoren: 

1. Planlægning af en moderne produktion, hvor konfiguratoren primært skal 
genere data til produktionsudstyret kendes fra en række virksomheder 
relateret til byggeriet: 
Konfigurering af byggekomponenter efterfulgt af udskrivning af skærelister 
og data til skæremaskiner, svejserobotter, sømportaler o. a.  
Konfiguratorer skabt til sådanne funktioner vil være udviklet som værktøj til 
professionelle, hvor brugerinterfacet, nok er vigtigt, men dog ikke 
nødvendigvis med de samme krav som til et interface, hvor den visuelle 
kvalitet og formidling er det mest afgørende. 
 

2. Konfigurering af et enkelt rum. Her kan vi fremdrage eksemplet, vi selv har 
bidraget med i forskningsprojektet ”Produktkonfigurering i byggeriet”23. 
Vi udarbejdede en konfigurator i samarbejde med Modulbad i Ringsted til 
automatisk udarbejdelse af alle 24 tekniske tegninger, som er nødvendige 
for at producere et præfabrikeret badeværelse. 
Konfiguratoren var beregnet for entreprenører og arkitekter til professionel 
anvendelse, men kunne med lethed udvikles til anvendelse af menigmand. 

 

3. Går vi tættere på med fokus på udvikling af konfiguratorer beregne for 
menigmand / kunden til et boligkoncept, ser vi følgende mulige tilgange: 
Konfiguratorer der er målrettede mod særlige opgaver: 

 

4. Konfiguratoren der alene anvendes til bestemmelse af overflader 
(materialer og farver) kan være ganske brugbare og lette at fremstille, da de 
alene kan være bygget op af fotos af samme motiv, blot med forskellige 
overflader og farver. 

 

5. En konfigurator kan være udviklet alene med det sigte at hjælpe en 
kommende kunde til at udarbejde et specifikt indretningsforslag - en 
rumdisponering - som er ønskelig for kunden. Konfiguratorerne for Wall 
House og Pregnant House kan tages som eksempler på disse. 

 

6. Øverste trin på stigen i udviklingen kan være Konfiguratoren udvikles så 
den nærmest fremstår som et designredskab for kunden, og efter en 
konfigureringen levere data til de andre led i processen: produktion, 
prisoverslag, logistik etc. 

                                            
23

 http://www.konfigbyg.dk/ - Forskningsprojekt støttet via ”Den Jysk Fynske IT- korridor” 

http://www.konfigbyg.dk/
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Efterskrift: 
Vi skal ikke undlade at gøre opmærksom på, at vi efter arbejdet med dette 
projekt finder, at dette område er et felt, vi som nation kunne / burde satse på i 
international og global sammenhæng. 

Det er vores opfattelse, at vi samlet i Danmark har de designmæssige og 
tekniske kompetencer, der via et tværfagligt samarbejde, kunne udgøre et stærkt 
udgangspunkt for et kommercielt udviklingsinitiativ: 

Arkitekter, ingeniører, programmører og en række større og mindre 
producentvirksomheder bør finde sammen og udvikle en produktion af bygninger, 
bygningskomponenter og materialer baseret på konfigurering og parametrisk 
design - beregnet for det globale marked. 
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