
VIRTUAL 
REALITY
I SKITSERINGEN

På Kunstakademiets 
Arkitektskole forsker 
vi i Virtual Reality (VR)
Vi interesser os for 
at bruge VR kreativt 
i skitseringsfasen for 
at kunne arbejde mere 
umiddelbart med den 
rumlige oplevelse af 
skitseprojektet

Arkitektur i
virtual reality

Vurderingens resultat kan bruges fremadrettet 
som underlag for nye skitser
Analysen udpeger det enkelte rums gode og 
mindre gode egenskaber
Analysen er et andet svar på projektets 
kvaliteter set med en oplevelsesmæssig optik
Vurderingerne kan eksporteres som excel-ark 
eller som grafik - eksponeret på BIM modellens 
geometri

Feedback loop  
til skitseringen

Vurderingerne kan tilgås i forskellige udgaver. “By replay”, 
dvs, arkitekten tager VR brillerne på, og kigger forsøgsper-
sonen over skuldrene. Som screenshots fra det sted, hvor 
vurderingen er indkodet. Men mest relevant for skitserin-
gen er nok, at oplysningerne visualiseres, som grafik ekspo-
neret på BIM modellens planer, snit og 3D views. Til større 
undersøgelser med mange testpersoner, vil vurderingerne 
også kunne viderebehandles i statistiske visualiseringspro-
grammer.

Vi vil med vores bidrag til denne internationale satsning på 
VR sikre, at netop arkitekternes faglighed bliver tilgodeset i 
BIM økosystemet, såvel som i VR arbejdsfeltet.

For mere info kontakt: anders.hermund@kadk.dk
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Vi arbejder på IBD, Digital Arkitektonisk Repræsentation 
med at sammensætte VR og BIM, som - uden meromkost-
ninger for tegnestuen - vil give arkitekter en kvalificeret 
mulighed for at vurdere om det, som de gerne vil have 
deres arkitektur skal kunne, faktisk også opleves sådan af 
de fremtidige brugere. At arbejde med VR-BIM allerede i 
skitseringsfasen gør, at nødvendige indgreb bliver billigere 
at gennemføre, end hvis uoverensstemmelserne mellem 
arkitektens vision og brugernes oplevelse først opdages i 
projekteringsfasen eller udførelsesfasen.

Både hardware og software, der skal anvendes til VR-BIM 
eksisterer i vid udstrækning allerede. Det som mangler, er 
en app eller en plug-in, som kan understøtte og struktur-
ere den særlige arbejdsmetode, som vi er interesserede i. 
Ud over den lette adgang til hardware og software, er det 
markant så meget der bliver forsket inden for dette felt.

Den hardware, der skal bruges, findes allerede 
og er ikke dyr at anskaffe
Den digitale model, som skal bruges, er den 
selvsamme BIM model, som alligevel bygges op, 
hvis arkitekten arbejder i et BIM workflow
På den måde kan man - uden større ekstra 
tidsforbrug eller indkøb - benytte  VR-BIM
VR-BIM software skal være gratis

Teknologien  
der anvendes

I hvert rum, der opleves i VR, kan der stilles et 
eller flere spørgsmål. Svarene lagres automatisk 
i BIM modellen
At formulere rammerne for disse spørgsmål er 
en central del af forskningsprojektet
Spørgsmålene skal adressere rummenes 
egenskabsdata og funktionsbaserede 
klassificering
Vurderingen sker “real time” i en visuel 
oplevelse, der ikke kræver avanceret 
tegningsforståelse eller særlige fagkundskaber

Rumlig vurdering i 
realtime

Spørgsmålene som stilles til VR-brugeren i forbindelse med 
vurderingen kan enten udvælges ud fra vores præ-definere-
de matrice eller frit forfattes og indskydes efter arkitek-
tens ønske. Vores matrice bygger på viden om korpotetik, 
i modsætning til æstetik. Det betyder at vi ikke målretter 
vores spørgsmål efter humanistiske eller post-humanis-
tiske kunstteorier, men derimod efter den nyeste og mest 
relevante forskning inden for biologi, neurologi og psykologi.

Med VR-BIM kan arkitektens formodninger om de rum og 
de arkitekturoplevelser, som skitseprojektet manifesterer, 
blive testet på x antal personer, og der kan efterfølgende 
genereres et kvalificeret modspil til arkitektens formod-
ninger, som arkitekten kan tage stilling til. På baggrund af 
undersøgelsen kan arkitekten nu foretage rettelser i mod-
ellen. 
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