
Architecture, Design and Conservation
Danish Portal for Artistic and Scientific Research

Aarhus School of Architecture // Design School Kolding // Royal Danish Academy

Udvikling af systemleverancer, parametri og BIM

Kortegaard, Per

Publication date:
2016

Document Version:
Også kaldet Forlagets PDF

Link to publication

Citation for pulished version (APA):
Kortegaard, P. (2016). Udvikling af systemleverancer, parametri og BIM: Indlæg og illustrationer fra et
forskningsseminar.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 19. May. 2023

https://adk.elsevierpure.com/da/publications/c4b543cc-aaf5-4df2-b4df-fa4f9590e035


Udvikling af systemleverancer, parametri og BIM 
Indlæg og illustrationer fra et forskningsseminar 

Forskningsprojektet: Systemleverancer i byggeriet - et forskningsnetværk

Foster + Partners og VELUX

Et nyt koncept et nyt marked

Modulerne

Materialer og teknologi

Et stort produktsortiment

Visionen om skitseringsprocessen

Visionen for arbejdet

Forskningsspørgsmålene

Udfordringer og afgrænsninger

Grænseflader og moduler

Konfigurator til et helt kontorbyggeri

Værktøjer til forskellige platforme

Hjælpeværktøjer til BIM og CAD

Høj kompleksitet og klare grænseflader

Arkitektværktøjerne

Revit og ArchiCAD, Parametri

Værditilførsel og brugervenlighed

BIM-løsningen, en bedre brugeroplevelse

Det her må sgu kunne gøres bedre

3D parametrisk model – hvorfor?

Generering af et produktionsgrundlag

Systemleverancer og bygningsmodellering

Vedligeholdelse af produktdata

Modellering med ”Hotspots”

Visuel konfigurering - og GDL

1



Programmet for seminaret: Udvikling af systemleverancer, parametri og BIM
Torsdag d. 20. november 2014 - Arkitektskolen Aarhus

©  Publikationen er udgivet af SYSTEMLEVERANCER I BYGGERIET – et forskningsnetværk - www.sysbyg.dk
Redaktion og lay out: Per Kortegaard, lektor, Arkitekt MAA, Arkitektskolen Aarhus
Tryk Arkitektskolen Aarhus - PDF: www.sysbyg.dk

Kontakt til forskningsnetværket SYSBYG:

Professor Anne Beim
CINARK Kunstakademiets Arkitektskole T: +45 32 68 60 00 , @ anne.beim@kadk.dk

Professor Lars Hvam
DTU, T: +45 45 25 44 35, @ lhv@dtu.dk 

Lektor Per Kortegaard
Arkitektskolen Aarhus, T: +45 89 36 02 86, @: per.kortegaard@aarch.dk 

2



FORORD om publikationen og seminaret

D. 20. november 2014 afholdt vi på Arkitektskolen Aarhus
et seminar i forskningsprojektet:

SYSTEMLEVERANCER I BYGGERIET – et forskningsnetværk

Seminarets titel: 
”Udvikling af systemleverancer, parametri og BIM”

Seminaret rummede indlæg fra både nogle af projektets 
tidligere ph.d.-studerende og forskellige kompetente pro-
fessionelle personer fra forskellige grene af praksis.

Seminaret gav samlet et fint billede af status indenfor 
udviklingen af systemleverancer og deres anvendelse i 
relation til BIM (Building Information Modeling) nationalt 
som internationalt.

Nærværende publikation og dens PDF-udgave rummer 
seminarets indlæg og illustrationer.

David Kjøllers indlæg er dog opdateret, da hans udvikling 
af den parametriske model til konfigurering af badekabiner 
løbende er forsat siden seminaret – og i dag ligger på et 
mere avanceret niveau end tilfældet var i november 2014.
David Kjøllers arbejde forgår i et samarbejde med  
MODULBAD i Ringsted, som producerer mere end 1000 
præfabrikerede badeværelser om året.

Seminaret havde følgende indlægsholdere:

David Kjøller, Cand. Arch., ph.d. studerende 
Arkitektskolen Aarhus
Indlæg: ”Udviklingen og demonstration af en parametrisk 
model, Modulbad i Ringsted”

Erik Kjærgaard, Technical Manager for Modular Skylights
Indlæg: ”Om samarbejdet mellem Foster + Partners og 
VELUX - og de tekniske udfordringer”

Artur Slupinski, Arkitekt, Product Manager, VELUX
Indlæg: ”De arkitektoniske og funktionelle udfordringer i 
forbindelse med udvikling parametriske modeller”

Anders Kudsk, Civilingeniør, Senior Innovationschef IT - 
Innovation og koncepter NCC Construction Danmark A/S
Indlæg: ”Modularisering i byggeriet: Fra en systemleveran-
ce og Mass Customization tilgang”
Med udgangspunkt i sin Ph.d. afhandling

Tore Hvidegaard, Arkitekt MAA, Adm. Direktør 3D Byggeri
Indlæg: ”Udvikling af parametriske 3D BIM-modeller til den 
danske byggebranche. Hvad er behovet, anvendelsen og 
udbredelsen?”

FORSKNINGSNETVÆRKET SYSBYG 

Forskningsnetværket SYSBYG - Systemleverancer i Byggeriet 
(www.sysbyg.dk) er et forskningsnetværk med deltagelse 
fra DTU, Arkitektskolen Aarhus og Kunstakademiets Arki-
tektskole.
Forskningsnetværket udvikler og koordinerer ny viden om 
systemleverancer i byggeriet og har fungeret som over-
ordet ramme for en række ph.d.-projekter. Netværket er 
finansieret af de deltagende institutioner og med støtte fra 
Realdania.
SYSBYG er en udløber af et større og længere samarbejde, 
der har været mellem institutionerne over de seneste 7-8 
år. En række indledende kortlægninger omkring perspek-
tiverne for systemleverancer i byggeriet - også støttet af 
Realdania bar frugt i form af dette netværk, der udover 
seniorforskerniveauet, også har inkluderet fem ph.d.-stu-
derende ved de deltagende institutioner. Der henvises til 
projektets hjemmeside angående de forskellige ph.d.-em-
ner. (www.sysbyg.dk).
Det har været interessant i netværkssammenhæng, at de 
tre institutioner også repræsenterer forskellige vinkler på 
diskussionen. Netværksbevillingen og samarbejdet løber i 
første omgang til udgangen af januar 2015. Herfra er det 
håbet, at bl.a. de ph.d.-studerende, der er blevet uddannet 
kan bringe emnet og diskussionerne videre i en eller anden 
form.

SEMINARRÆKKE OM SYSTEMLEVERANCER i 2012 
SYSBYG afholdt over tre eftermiddage i februar 2012 semi-
narrækken ’Systemleverancer’.
Hvert af de tre seminarer i rækken havde forskelligt fokus 
på systemleverancen.

Det første seminar med titlen ’Bæredygtigt byggeri gen-
nem anvendelse af systemleverancer’ – blev afholdt på 
Kunstakademiets Arkitektskole/Cl NARK – og er dokumen-
teret i publikationen af samme navn - se: http://old.karch. 
dk/cinark/Menu/Publikationer.

Det andet seminar blev afholdt på Arkitektskolen Aarhus, 
med titlen ’Udvikling af systemleverancer, parametriske 
modeller og BIM’.

Det sidste seminar bar overskriften ’Få styr på systemleve-
rancen ved at anvende moduler og konfigurering’ og blev 
afholdt på DTU Management. Temaerne på seminarerne er 
kort beskrevet nedenfor:

Seminar 1: BÆREDYGTIGT BYGGERI GENNEM AN-
VENDELSE AF SYSTEMLEVERANCER
Det første seminar fokuserede på, hvordan bæredygtig 
hed indenfor byggeri kan understøttes ved anvendelse af 
integrerede løsninger som systemleverancer eller andre 
produktlignende leverancer.
Bæredygtighed indenfor anvendelse af systemleverancer 
skal anskues meget bredere end blot defineres som en res-
sourcebevidst tilgang til byggeri - både i forbindelse med 
projektudarbejdelse, opførelse, drift/vedligehold, opgrade-
ring og bortskaffelse.
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Hvad kan industrien og en højere grad af produktliggørelse 
af leverancer i byggeriet byde ind med i denne sammen-
hæng?
En af systemleverancens store potentialer i forbindelse 
med bæredygtighed ligger i muligheden for at håndtere

kompleksitet i byggeriet. Dette kan ske ved sammensæt-
ning af integrerede videnstunge produktløsninger, der 
løfter større dele af design- og projekteringsarbejdet fra et 
projektniveau til et produktniveau. 
Dette giver mulighed for at få bedre styr på både produkti-
onsprocesser og materialestrømme, der kan optimeres.
Jf. vugge-til-vugge tankegangen som optimalt set kan udgø-
re lukkede kredsløb, der muliggør en forsvarlig anvendelse 
naturressourcer og menneskeskabte løsninger.

Anvendelsen af tilpasningsbare integrerede systemleveran-
cer kan således skabe plads til at fokusere mere på arki-
tektonisk og økologisk sammenhæng fremfor fortabelse i 
detaljen.
Endelig kan systemleverancer - betragtet som adskilte 
bygningsdele - fx ved nedrivning eller ombygning forestilles 
genanvendt som hele eller i dele til nybyggeri eller ombyg-
ning.
Herved genbruges også fremstillingsproces og indlejret 
designarbejde, hvilket tilbyder et ALTERNATIVT BÆREDYG-
TIGHEDSPERSPEKTIV.
Seminarets fokus byggede på en tro på, at der gennem 
en høj industrialisering af byggeriet begynder at tegne sig 

nogle ret præcise billeder af, at mere bæredygtigt byggeri 
faktisk er muligt.
Læs seminarets forskellige indlæg i publikationen: ’Bære-
dygtigt byggeri gennem anvendelse af systemleverancer’.

Seminar 2: UDVIKLING AF SYSTEM-LEVERANCER, 
PARAMETRISKE MODELLER OG BIM 
Det andet seminar fokuserede på udviklingen af systemle-
verancer med en parallel udvikling af parametriske model-
ler til anvendelse i BIM (Building Information Modeling).
En stigende anvendelse af systemleverancer i byggeriet 
vil øge behovet for udvikling og tilstedeværelse af para-
metriske modeller til anvendelse i BIM-processerne - det 
være sig både de skitseringsmæssige og i forbindelse med 
projekteringen.

Arkitekter vil fremadrettet have et stigende behov for frit 
fra producenternes hjemmesider at kunne downloade 
gode parametriske modeller af givne systemleverancer til 
konfigurering og indpasning i et aktuelt projekt.
Det er ligeledes en klar arkitektopgave at udvikle og desig-
ne systemleverancer.
Der skal i et sådant udviklingsarbejde arbejdes med den 
arkitektoniske kvalitet, funktionalitet og samspillene mel-
lem leverancens forskellige leverandører, og der skal i den 
konkrete udvikling afdækkes, indtænkes og indlejres de 
parametre, som er ønskelige for den rådgiver, som efterføl-
gende skal anvende systemet.
Vi har den vision i SYS BYG, at vi i Danmark kan og bør 
udvikle særlige kompetencer indenfor udvikling af system-
produkter til byggeriet med samtidig parallel udvikling af 
parametriske modeller.
Grebet rigtigt an, vil udvikling af avancerede systemle-
verancer, beregnet for et globalt marked, kunne blive en 
vigtig niche for byggesektoren i Danmark.

Seminar 3: FÅ STYR PÅ SYSTEMLEVERANCEN VED AT 
ANVENDE MODULER OG KONFIGURERING 
Det tredje seminar fokuserede på moduler og konfigurering 
som redskaber til at få styr på systemleverancer.

For virksomheder, der leverer kundetilpassede produkter, 
er nøglen til at kunne udvikle robuste og effektive for-ret-
ningsprocesser, at der er styr på produktsortimentet.

Systemleverancer beskriver en udvikling indenfor byg-
gebranchen, hvor man arbejder parallelt på at få styr på 
produkter og forretningsprocesser.
For produkternes vedkommende er udviklingen baseret 
på udvikling af konfigurerbare moduler, der effektivt kan 
kombineres og tilpasses den enkelte kundes behov.

Procesudvikling omfatter udvikling af såkaldte Configure 
To-Order (CTO) processer baseret på, at man arbejder 
indenfor rammerne af et veldefineret modulopbygget pro-
duktsortiment, og hvor man har en klar adskillelse mellem 
standard- og kundetilpassede produkter, hvor man anven-
der de moduler, der er udviklet på forhånd og så de mere 
specielle løsninger.
Desuden er der fokus på udvikling af IT-systemer, der 
understøtter CTO-processer, f.eks. produkt-konfigurerings-
systemer og projektstyrings/ sagsstyringssystemer.
For yderligere oplysninger om disse arrangementer henvi-
ses til de respektive institutioner (Se kontaktinformation i 
kolofon).
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EMNE:

Udviklingen og demonstration af en parametrisk 
3D model til generering af et produktionsgrundlag 
for en systemleverance.

v. David Kjøller Cand. Arch., Arkitektskolen Aarhus.

Et mangeårigt samarbejde med Modulbad i Ringsted.

Årelangt samarbejde med ModulBAD
Mit indlæg handler om mit samarbejde med ModulBAD i 
Ringsted, som producerer præfabrikerede badeværelser til 
byggeriet. 
Vi har gennem en årrække arbejdet sammen om at udar-
bejde en parametrisk digital 3D model af badeværelset til 
generering af produktionsgrundlaget for en badeværelses-
serie.

Begrundelse for en parametrisk 3D model
Jeg vil i mit indlæg starte med en begrundelse for, hvorfor 
det overhovedet er interessant at arbejde med en parame-
trisk 3D model.
Jeg vil redegøre for, hvilke input og output det er, vi ar-
bejder med – og hvilken struktur det er, den parametrisk 
model er konstrueret ud fra.

Én af de allervæsentligste grunde til at arbejde med en 
parametrisk model - frem for 2D tegninger - er at kunne 
frasortere nogle af de potentielle fejlkilder, som ligger 
latent i arbejdet med tegninger i 2D, som er uafhængige af 
hinanden.
På nuværende tidspunkt bliver støbe- og kabinetegninger 
tegnet som 2D AutoCAD-tegninger, der ligger som 
selvstændige – og af hinanden uafhængige tegninger.
Det er klart, at mange installationer og typer af indstøb-
ningsdele har indflydelse på – og indgår i flere af disse 
tegninger.
Der skal derfor en meget stor omhyggelighed til for at sikre, 
at ændringer i placeringen af disse dele blive foretaget på 
alle tegningerne, hvor de pågældende elementer indgår, og 
det er ofte, at dette ikke sker – med fejl til følge.

En anden begrundelse for at anvende en parametrisk 3D 
model til generering af produktionsgrundlaget for en ba-
dekabineserie – frem for at tegne tegningerne, er gennem-
løbstiden i udarbejdelsen af dette produktionsgrundlag.
I dag tager det et par uger at tegne de nødvendige tegnin-
ger (ca. 20 tegninger). Men med anvendelse af en parame-
trisk model, hvor tegningerne genereres automatisk efter 
konfigurering af modellen, vil denne produktionstid kunne 
reduceres betydeligt – fra uger til timer – samtidig med, at 
de potentielle fejl kan undgås.

En tredje begrundelse for anvendelse af en parametrisk 
model er, at sikre en bedre og mere stringent kobling 
mellem badekabinen som produkt til de øvrige data og 
informationer, der knytter sig til produktionen af kabinen: Eksempel på en kabinetegning

Eksempel på en støbetegning
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udarbejdelse af tilbudslister, prissætning og styklister med 
videre.

Ved at arbejde med en 3D-model inde i et BIM-system, har 
man også muligheden for at konfigurere kabinen i forhold 
til konteksten, hvori kabinen indgår.
Et udsnit af bygningen kan importeres som IFC i ArchiCAD, 
hvorefter den parametriske model af badekabinen kan 
tilpasses i forhold til bygningsmodellen.

Vi har samarbejdet i 2 omgange med ModulBAD om udar-
bejdelse af denne parametriske 3D model.

Skal vi se på det nuværende arbejde i relation til tidligere, 
er forskellen, at den tidligere model udelukkende blev 
programmeret i GDL (Geometric Description Language) i 
ArchiCAD.
GDL er et programmeringssprog, som kan anvendes til at 
konstruere parametriske 2D- og 3D geometrier i ArchiCAD 
med tilknyttede brugergrænseflader. 
Langt størstedelen af de parametriske bygningsdele i Archi-
CAD er programmeret i GDL.

Alt var programmeret i GDL, hvilket vil sige, at al 
produktdata lå i GDL-modellen – alle relationer, priser og 
andet lå indlejret i GDL-modellen inde i ArchiCAD. 
Det betød, at den forsatte vedligeholdelse skulle finde sted 
i GDL, hvilket kan være meget vanskelig, hvis man ikke har 
stor erfaring med GDL og kender til modellens opbygning.

Dette var den primære ting, vi ville ændre på. Samtidig var 
den første model forholdsvis låst, idet toiletter samt andet 
sanitet var låst til specifikke vægge, og derudover lå der 
mange begrænsninger i forhold til valg af vægbeklædning 
samt inventar.

Den nuværende opbygning af modellen
Den nuværende opbygning af modellen er illustreret ved 
diagrammet til venstre.
Input og output fra GDL modellen er vist med pile.

Den bygger på en Access-database, hvor der ligger pro-
duktspecifikke informationer om de produkter, der kan 
vælges i modellen. Produktdata fra Access bliver eksporte-
ret til XML, hvorfra GDL modellen kan hente de informatio-
ner, der er nødvendige i den pågældende konfiguration.

Den parametriske GDL model, der genererer 3D model 
samt 2D tegninger, kører i ArchiCAD. 
GDL modellen udskriver samtidig data, der knytter sig til 
den aktuelle konfiguration. 
Eksempelvis udskriver den en stykliste, som genereres på 
baggrund af parameterindstillingerne i modellen, og samti-
dig trækker den på nogle af de produktspecifikke 
informati-oner fra Access.

Dokumentation og til rådighedsværende materiale 
Prototypen bygger på den dokumentation samt det teg-
ningsmateriale, som har været tilgængeligt hos ModulBAD. 
Derudover trækker modellen på de produktgeometrier, 
producenterne stiller til rådighed. Og i den forbindelse har 

3D modellen af badekabinen indlejret i en 3D bygningsmo-
del via IFC formatet

Illustration fra tidligere samarbejdsforløb med ModulBAD

Oversigt over strukturen i processen: Modellen henter data 
fra en tilknyttet Access-database – og der genereres auto-
matisk tegninger og tilbudslister og andre dokumenter.
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det været nødvendigt at skabe meget fra bunden selv.

Materialet er af meget svingende kvalitet. For ModulBADs 
vedkommende er der selvfølgelig mange tegninger af sam-
lingsdetaljer og detaljer generelt, som er ret præcise, og 
som man forholdsvist let kan omsætte til de relationer, der 
skal være i den parametriske model.

Men en badekabine er langtfra et stringent, standardiseret 
og modulariseret produkt. Og der er en række diagram-
mer/tegninger, der er lidt mere usikre.

Spørgsmålstegn er dem, det er sværest at programmere!

Og sådan noget som fald på gulv og gulvafløb, er også 
svært at programmere, og der er vi ikke i hus endnu. 
Men vi begynder at nærme os den retning, vi skal i.

Det samme gør sig gældende i forhold til de produktspeci-
fikke geometrier.
De fleste producenter ligger inde med 2D tegninger af 
deres produkter – noget af det er fint – og noget af det ser 
ud, som om, det engang har været noget andet – som er 
blevet banket ned til en 2D tegning.

Og der har vi måttet tage, hvad vi kunne finde. 
Meget er dog blevet efterbearbejdet.

Det samme gør sig gældende for 3D geometrierne – ek-
sempelvis kan man se på koblingen mellem en 3D model af 
en vask hentet hos producenten og det parametriske afløb 
placeret efter vaskens rigtige dimensioner.

For nogle produkter stemmer 3D-modellen overens med 
produktets rigtige mål, og når den bliver hentet ind i den 
parametriske model, så ser det fint ud. 
For andre produkter mangler eksempelvis halvdelen af 
modellen, eller også stemmer placeringen af afløbet ikke 
overens med virkeligheden.

Nogle 3D-modeller, som hentes hos producenten, er meget 
præcise, mens andre er ret upræcise. 
Og det er selvfølgelig lidt træls, når man arbejder med den 
parametriske model – for det giver en usikkerhed - for er 
det nu en fejl i modellen eller i geometrien?
Og der må vi nok snart tage stilling til, om vi skal søge flere 
3D geometrier eller selv modellere nogle ”dummies”, som 
baserer sig på vaskenes overordnede geometrier og så pla-
cere afløbene rigtigt, så det kan verificeres, at det stemmer 
overens med virkeligheden.

Dokumentation for - og relationer i modellen
Inden jeg præsenterer modellen, vil jeg lige sige en lille 
smule om den dokumentation eller de relationer, der ligger 
til grund for modellen. 
Det materiale, som jeg har gennemgået – og som jeg har 
fået fra ModulBAD´s side – er i første omgang blevet omsat 
til nogle relationer og nogle parametre, som jeg først har 
valgt at lægge ind i One Note.
Det gav mig mulighed for at strukturere parametrene i 
nogle sektioner, og samtidig lave nogle links mellem de 

Spørgsmålstegn er dem, det er sværest at programmere!

Nogle 3D-modeller, som hentes hos producenten, er meget 
præcise.........

......mens andre er ret upræcise. 
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forskellige sektioner.

Fordi det ikke er et stærkt modulariseret produkt, vi har 
med at gøre, vil der være mange relationer, der går på 
tværs mellem elementerne, hvor man ikke bare kan koble 
elementerne sammen og sige, vi har en specifik grænsefla-
de. 
Der er mange ting, der går på tværs mellem elementerne 
– og derfor vil det være gavnligt at kunne dokumentere 
parametrene, så man kan se disse sammenhænge.

Her kan man se, at sektionerne ligger i One Note med nog-
le af de parametre, der har gjort sig gældende. 
Skærmopløsningen er selvfølgelig ikke så høj – så I kan ikke 
se det hele.
Man har eksempelvis links mellem de forskellige parame-
tre, som gør sig gældende i forhold til flere forskellige 
aspekter omkring badeværelset.
Det er sådan set indledningsvis en meget fin måde at bygge 
parametrene op på og at holde styr på parametrene i 
modellen.

Det har jeg senere hen – i takt med at parametrene steg 
i antal – flyttet over i Access, hvor parametrene er oprettet 
med nogle nøgleord, som gør det muligt at uddrage 
parametre med beskrivelser i forhold til det, man sidder og 
arbejder med.

Dette kunne være en delmodel af badeværelset – såsom et 
loftelement, eller et tematisk område – eksempelvis EL.

Både parametre og produktdata bliver altså vedligeholdt i 
Accessdatabasen.

I forhold til interfacet har jeg blot dokumenteret i Excel, 
hvordan de overordnede designfaser og de underordnede 
designfaser forløber i modellen – Herunder hvornår der 
arbejdes med integrerede parametre i GDL interfacet, og 
hvornår jeg benytter mig af ”hotspots” – altså de mere 
dynamiske måder at manipulere parametre i selve geome-
trien.

Som I senere skal se, kan jeg ved hjælp af disse hotspots 
trække de forskellige objekter rundt i modellen og placere 
dem helt intuitivt og visuelt baseret.

Screendump / billede fra OneNote

Her ses et udsnit af dokumentationen i One Note 
omhandlende fliser.

I en tabel i Access oprettes parametrene fra GDL modellen. 
Parametertypen angives, og de tilknyttede keys angiver, 
hvilke elementer eller delmodeller parametrene anvendes i.

Her ses en forespørgsel, hvor parametre med tilknytning til 
loftelementet er trukket ud fra den overordnede tabel.

I Excel dokumenteres, hvordan de overordnede designfaser 
og de underordnede designfaser forløber i modellen.
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Og det her er så et eksempel på selve produktsiden.
Det her er noget af Access-databasen for EL, hvor man 
kan se, hvordan de her tabeller over indstøbningsdåser og 
indhold, rammer og så videre bliver forbundet.

Så kan man uddrage informationer for det ene eller andet 
produkt og derved hente data på de forskellige indstøb-
ningsdåser og indholdsdåser.

Det er de data, som GDL modellen sådan set benytter sig 
af, når man skal til at placere produkter i modellen.

Så vil jeg gå over til at kaste mig over en demo af modellen.

Demo af modellen
Så nu er vi inde i ArchiCad, og vi kan se 2D 
repræsentationen af 3D modellen samt forskellige 
elementtegninger, der ligger rundt omkring.

Det er alle sammen parametriske tegninger eller modeller.

Og, hvis vi åbner den, så vil vi kunne se selve interfacet.

Brugerinterfacet bygger på designfaser
Brugerinterfacet er bygget op over en række designfaser, 
hvor man konfigurerer fase efter fase. Man begynder 
typisk med selve badekabinens overordnede geometri: 
højde, længde og bredde osv.
Herefter bestemmer man døre og vinduer - og efter dette 
selve indretningen af rummet. Osv.

Det svarer til de designfaser, som jeg havde henne i Excel. 
– altså har vi nogle overordnede designfaser, hvor man kan
indstille parametre, som styres via interfacet.

Man vil typisk gå frem successivt, men man kan reelt sprin-
ge mellem faserne, som man har lyst.

Og så er der nogle underordnede faser, hvor man kan gå 
ind og styre indretningen og typevalg i detaljer.

Har man i de overordnede parameter valgt ”Sanitet” og 
valgt saniteten – kan man efterfølgende gå ind i de un-
derordnede parametre og vælge typerne på vasken, på 
toilettet osv.

Vi kan prøve at køre det fra starten af:

Altså indledningsvist har man en sti til de XML-filer, hvor 
den skal hente produktdata – så har man selve kabinesi-
den, hvor man sætter loftshøjden på kabinen.

Man kan sætte ekstra væghøjde på de forskellige vægge – 
selve størrelsen på kabinen ændrer man henne i modellen 
ved direkte ”træk” i væggene via de såkaldte hotspots - 
eller ved indtastning af målene.
Og der kan også trækkes en skakt ind til faldstammer og 
fremføring af vand og varme og ventilation, hvis det er det, 

Tegninger + 2D repræsentation af model i ArchiCAD

GDL interface med åbent ind til Designfaserne
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man er ude efter.
Døre og vinduer kan på lignende måde trækkes fra væg til 
væg - og de snapper automatisk ind i væggene.

Og tegningerne opdaterer sig så efter ændringerne i 
modellen.

Der er ingen kollisionscheck i forhold til parametre for EL 
og armering i væggene f.eks.

De ting man flytter, skal man visuelt undgå at lægge oven i 
andre ting – men det er sådan set heller ikke en problem-
stilling, der opleves til daglig, når de tegner.

Vådområder
Vi kan også placere og definere et vådområde i modellen.

Vådområdet hænger dels sammen med fliserne – men det 
kan også hænge sammen med de indre vægge.
Hvis vi ønsker nogle brusevinger i forbindelse med bruse-
området, så kan man låse dem til bruseområdet.

Så vi kan eksempelvis placere 2 vinger, og justere deres 
længder og låse dem til bruseområdet. 
Og man vil se, at de nu følger automatisk med, når vi 
ændrer bruseområdet.

Dette gør, at flytter vi selve bruseområdet, så vil vingerne 
flytte med, fordi de er låst til bruseområdet.
Så der er indbygget nogle relationer, som ofte bliver brugt 
inde i modellen, så det er lettere at arbejde med.

Det samme, hvis vi indsætter en lav væg i modellen, så kan 
vi sætte den til at spænde mellem øvrige vægge – så den 
spænder automatisk ud mellem de vægge, den møder.

Vi vil lige verificere, at det er en 3D model, vi sidder og 
konfigurerer, ved at kalde et 3D billede af det, der indtil nu 
er bragt ind i modellen.

Rumgeometri, væghøjder, vægtykkelser, formsider og sam-
lingsdetaljer mm. bestemmes i designfasen: Kabine.

Døre og vinduer trækkes fra væg til væg - og de snapper 
automatisk ind i væggene ved træk i deres hotspots.

Vådområde defineres og placeres og låses evt. til rummets 
vægge. Brusevingerne kan flyttes frit, inden de låses.

Verificering af, at det er en 3D model.
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Overfladerne 
Hvis vi ønsker at have en vis beklædning i bruseområdet og 
en anden beklædning udenfor bruseområdet, så kan vi gå 
ind og se på ”Overfladerne”.
(jf. de tidligere nævnte overordnede designfaser.

Så kan vi eksempelvis sige, at vi først vil se på bruseområ- 
det. Så opdeler den selv hele væggen i det antal zoner, den 
skal bruge, for at kunne separere bruseområdet fra resten 
af væggen, og markerer (se opstalt til højre for planen de 
dele af væggene, som er aktuelle for bruseområdet.

Nu kan vi inde i bruseområdet sætte en sokkelflise og evt. 
en bortflise – og en vægflise, og den kan vi justere til loft, 
så vil den altid køre op til loftet, fordi den kender 
lofthøjden. Og sokkelflisen, den skal starte med modulet 
og følge flisemodulet – og følge et halvt modul på 
flisehøjden.

Fliserne og sokkelfliserne bliver læst direkte fra Accesda-
tabasen, så hvis du opretter en ny flise i databasen med 
dimensionerne, så kan du tage den direkte ind i GDL-mo-
dellen - lige så snart den har skrevet til XML.

Og uden for bruseområdet, der fjerner vi bare vægflisen – 
den slår vi bare fra – og så kører vi kun med sokkelflisen.

Det er sådan set en lidt friere modellering af selve vægbe-
klædningen. Hvis vi går tilbage og ser på bruseomrdet – lad 
os bare prøve at slå det hele til – så kan vi se de områder, 
vi har markeret.
Der får man en hjælpeillustration her ved siden af– i det 
her tilfælde kører vi vægfliserne til loftet, og de bliver 
auto-matisk skåret af ved loftet.
Men nu kan vi så tage vores bortflise og flytte den - den vil 
altid placere sig i et helt modul – og det samme med sok-
len, den springer nu i modulet, så den springer et ½ modul 
i forhold til den maksimale opkant på gulvelementet. Det 
er lidt specifikt, man skal kende noget til gulvelementet 
- men der kan være forskellige opkantshøjder på gulvele-
mentet – afhængigt af faldet på gulvet.

Man kan se, hvordan det vil se ud i forhold til den største 
og den mindste opkant - og samtidig kan man selvfølgelig 
slå bortflisen fra og sige, man vil have et valgfrit stop i 
højden på vægflisen – og køre den ned i den højde, man vil 
have. Og den kører altid i det modul, som passer til 
væggen.

Så man ser hele tiden en illustration i 2D - ved siden af 
planen - der svarer til de udvalgte moduler – og som svarer 
til de zoner, der er valgt i modellen.
Og hvis, man vil ud over det, ja men så kan man gå hen og 
sige: ”Jamen nu vil jeg selv fuldstændig definere mine om-
råder” - og så kan man placere op til 3 zoner ved hver væg, 
og markere hvilke, man ønsker at ændre på – og hvilke 
sider af vingerne, man ønsker at ændre overflader på.

EL - og automatisk optælling og prissætning
Vi kan også se lidt på EL – EL skal placeres på kabinetegnin-
gerne.

I interfacet her bestemmes antallet af vægbeklædningszo-
ner, hvor man vil have forskellige overflader. Ved klik på den 
enkelte zone genereres en opstalt af zonen (ses til højre). 
Ud over fliserne slås sokkelfiser og bordfliser til, hvis de 
ønskes. Og den samlede højde på fliserne konfigureres.

Det interaktive brugerinterface i forstørret udgave
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Her kan vi se, at vi har noget EL, der bliver målsat i oversi-
den af elementet.

Og igen, så snakker det sammen med databasen – så vi kan 
styre indholdet ud fra databasen.
Databasen den samler de 2 producenters dåser - eller 
rettere sagt databasen samler indholdet i 2 XML-tabeller: 
Fuga og Opus (de 2 aktuelle producenter).

Og man kører kun med én overordnet produktserie i en ba- 
deværelsesserie.
Så vælger man Fuga, så kan man kun vælge mellem fugas 
produkter - og på samme måde for Opus.

Og der kan man så vælge, hvad man skal have af EL – og 
selv dåsen er parametrisk, og der kan man så styre EL-røre-
ne – hvilken vej de skal gå osv. osv. 
Så vi kan sætte nogle rør opad og nogle nedad, og man kan 
lave forskydninger i rørene, hvis det er det, man vil.
Det er somme tider nødvendigt, hvis man skal uden om 
noget, der ligger inde i væggen – så det kan man styre i 
modellen.

Og så kan man tilføje mere El og sige, om det sidder på 
ydersiden eller indersiden af væggen, og i udgangspunktet 
bliver det selvfølgelig placeret, hvor man placerede det 
sidst.
For at optimere antallet af parametre i modellen anvendes 
det samme hotspot til at placere de forskellige eldåser.
En markør viser hvilken eldåse, der pt. er aktiv og er ved at 
blive placeret - og på baggrund af placeringen af hotspot-
tet skrives positionen af eldåsen i en matrix, hvor samtlige 
eldåsers placeringer er samlet.

Jeg har en markør, der styrer, hvad det er for noget EL, jeg 
sidder og arbejder med for tiden.

Når vi har noget EL, der ligger i væggene – bliver det målsat 
automatisk – og selve målsætningen er også en makro – 
altså et GDL-objekt i sig selv.

I databasen er de forskellige elkomponenter prissat.

Og jeg kan godt slå priserne til for at demonstrere, hvordan 
det fungerer.
Man ser her på kabinetegningen i 2D, at EL er
blevet talt op.
Priserne er faktisk ikke de faktiske priser. Jeg har justeret 
dem af fortrolighedsgrunde til denne demo.

Vi kan se, at når vi tilføjer EL eller fjerner EL i modellen 
opjusterer den og samler priserne op på baggrund af da- 
tabasen – dvs. den finder ud af, hvad der er i modellen, og 
samler de dåser, der er ens – og tæller dem op – og i sidste 
ende, så skal tallene selvfølgelig ud og ligge i et Excelark, 
hvor de er vant til at se den samlede pris.

Og det er i databasen over EL, at vi faktisk vedligeholder 
vores EL-indhold.
Hver gang vi får en ny type stikkontakt, så bliver den opret-
tet med et ID til indstøbningsdåsen, der skal bruges, sådan, 
at indstøbningsdåsen automatisk er valgt, når man vælger 

EL-komponenterne tælles automatisk op fra 3D modellen 
og prissættes med priserne indtastet i Accesdatabasen

Her kan vi se, at vi har noget EL, der bliver målsat i oversi-
den af elementet.
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kontakten som input i modellen.

Vi kan nu prøve at ændre nogle af priserne – de kører så via 
XML. Så vi skal faktisk tage vores indholdstabel – og nu har 
jeg ikke lige lagt en automatisk eksport på den – så vi går 
lige ind og overskriver den - nu er vi i hvert fald sikre på, at 
vi har overskrevet priserne.

Så skal vi nok lige tvinge modellen til at indlæse parametre- 
ne én gang til.
Jeg tror faktisk, det er nok – dvs. at valgmuligheder og 
priser, de kører direkte på databasen.

Nogle af de her elementer nærmer sig at være færdige.

Nogle af dem har også selvstændige parametre. 
Eksempelvis skal loftet automatisk placere ”tænder” ved 
forhøjede vægge i loftet – så den parametriske vægbeklæd-
ning kan slå igennem på selve loftselementet.
Det viser nogle af de sammenhænge, der også ligger i 
modellen.

En kort refleksion - til slut
Jeg vil så slutte med en kort refleksion - primært i forhold 
til GDL, som jeg har brugt til at udvikle det her – og så 
noget om selve udfaldsrummet for modellen.

De tekniske tegnere hos ModulBAD har siddet lidt med 
modellen, og man fornemmer, at de godt kan finde ud af at 
arbejde med den og med interfacet.

Men det er først nu, vi rigtigt kan begynde at teste det 
mod deres tegningsmateriale, hvorvidt det kan fungere i 
længden.

Det man kan sige noget om efterhånden, det bygger dels 
på tidligere erfaringerne af at bruge GDL – og jeg har brugt 
GDL til mange forskellige ting i løbet af rigtig mange år.
Og det har nogle helt klare fordele – Og så er der nogle 
begrænsninger.

De klare fordele er, at det er uhyre simpelt at lave en mo-
del, hvor man kan styre noget visuel konfigurering – så læn-
ge man ikke sidder med noget amorft – eller det er svært 
håndterbart på det geometriske niveau – og ikke er tvunget 
til at skulle have noget, der trækker på nurbz-geometrier - 
så er det let at bygge nogle parametriske geometrier op.

En anden fordel vil være, at det, man får bygget op, kan lig-
ge inde i det her BIM-program, ArchiCAD – så vil det kunne 
konfigureres i forhold til bygningsmodeller - Dvs. hvis man 
sidder med bygningsdele eller systemprodukter, så vil de 
kunne konfigureres og trækkes ind i en bygningsmodel i 
ArchiCAD.

Der er også nogle begrænsninger: Selve GDL-sproget, det 
er et regelbaseret sprog, som i forhold til datatyper er lidt 
indsnævret.
Der kunne man godt ønske sig noget mere. 

Elementtegning af loftelement med udsparinger, tænder og 
målsætning mm.
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Samtidig i forhold til IFC – så er der den humle ved det – at 
GDL-modellerne, når de kommer op i en vis størrelse, som 
her, så vil man bygge dem op af flere GDL modeller – det 
man kalder makroer – altså, hvor man har en hovedmodel i 
GDL, der kalder underordnede GDL-modeller.

Og her er det kun hovedmodellens data, som slår igennem, 
når man placere et sammensat objekt.

Og det vil sige: placerer man kombinerede produkter – der 
f.eks. har døre og vinduer i sig – så vil man ikke få de data
ud, når man lister modellen op.

Det er vigtigt, at man er vidende om dette, men det skal 
dog også siges, at man kan komme omkring dette – men 
kun på ret så komplekse og komplicerede måder.

Men i det her tilfælde har det primære formål været at 
generere tegningsmateriale og få data ud af modellen – og 
til det, kan GDL være rigtigt godt.

Og selve arbejdet med produktet - den her 3D model af en 
badekabine -, har gjort, at vi er blevet meget klogere på, 
hvad det er for et produkt, vi har med at gøre.

Badekabinen er godt nok produceret under tag som en 
præfabrikeret systemleverance. Men det er stadig et meget 
”cut to fit” produkt. Altså, det er ikke et stærkt modularise-
ret produkt, der kan stykkes sammen af en række kompo-
nenter med klare grænseflader.

Alt – spænder på tværs mellem elementerne, og de para- 
metriske relationer, der skal sættes op, de bliver også let 
komplekse.

Og i nogle tilfælde – i forhold til afløb og fald på gulvet 
osv. – er det jo ting, som ofte bliver tegnet til den specifikke 
situation.
Og det kan være svært at forklare reglerne for, hvordan det 
bliver gjort. – før man ligesom har set situationen.

Så der kan det være svært, at få tingene integreret fuldtud i 
den parametriske model.

Men vi har en klar formodning om, at vi kan få skabt nogle 
parametrisk værktøjer, der baserer sig på de principper, de 
bruger, når de bygger tingene op.

Resultatet vil være, at man kan få en kombination af en 
automatiseret model og de parametriske værktøjer, som 
kan eksportere data – til modellen, så man samtidig får 
samlet alt data.
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EMNE:

De arkitektoniske og funktionelle udfordringer i 
forbindelse med udvikling af en ny systemleverance: 
VELUX ovenlysmoduler

v. Erik Kjærgaard,
Technical Manager for Modular Skylights og

Om samarbejdet mellem Foster + Partners og VELUX

Kort præsentation af VELUX og Foster + Partners
Hvis vi skal starte vores indlæg med lidt information om de 
2 firmaer VELUX og Foster and Partners, kan vi starte med 
at sige, at det er 2 forskellige verdener, der mødes:
I kender sikkert begge forretninger – men vi kan godt lige 
sætte et par billeder på det.

Der er Velux, som er kendt for at lave Lean Production, 
dvs. producerer i høj kvalitet med stor præcision, dagligt 
flow og kører på lager – det er det, vi er rigtig gode til.
Det er det, hele vores forretning er baseret på.

Et Veluxvindue, det kan man sige, er ikke særligt sexet , 
men det er nu engang vores primære forretningsområde: 
vippehængte vinduer til skrå tagflader. Kunderne er hr. og 
fru Danmark.

Den anden verden, kan man sige, er den diametrale mod-
sætning. Det er Foster + Partners, som laver unikke løsnin-
ger fra gang til gang, og som har en kompromisløs tilgang 
til arkitektur og design.

Det man så kan sige om begge virksomheder er, at de beg-
ge er internationalt kendte og rigtig dygtige til hver deres 
metier.

Vi har selvfølgelig også andre produkter, andre mulige ap-
plikationer, som kan lægges op i tagfladen. Her er vist 
nogle af dem, som kan forskellige ting – nogle er mere 
eksotiske end andre.

Løbende samarbejde med internatinale designere
Vi har i de sidste 10 år forsøgt, om vi også kan tage ejer-
skabet til den vandrette tagflade, og vi har også tidligere 
forsøgt at lave samarbejder med kendte designere – bl. a. 
Ross Lovegrove, som I kan se her øverst til højre.

Han har designet tilbehøret til vores Sun-tunnel, som også 
har givet internationale priser.

Så det er ikke første gang, vi forsøger at samarbejde med 
kendte designere.
Denne gang er vi så gået linen helt ud – og lavet et tæt 
samarbejde, hvor vi ikke bare har arbejdet med design, 
men også med konstruktion og koncept – og alt, hvad 
dette indebærer.
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Brandet: Foster + Partners
Fosters – de kan så noget helt andet, end vi kan – det er 
måske derfor, vores samarbejde er gået hen og blevet en 
succes.

De laver de her ekstremt flotte bygninger, som The Gherkin 
i London, som man kan ane en bid af øverst til højre, og 
som I sikkert kender. 
De laver store lufthavne og Rigsdagen i Berlin. 
De er virkelig et af de mest kendte arkitektfirmaer 
internationalt.

De begår sig ikke kun i bygninger. De er også inde og kigge 
på alt muligt andet. 
De arbejder med møbeldesign, de arbejder med belysning, 
vindmøller, de har sågar en hel afdeling, hvor de arbejder 
med maritime ting til bådindustrien. 
Og så de har en holdning til design indenfor rigtig mange 
brancher. De har også et ekstremt stærkt brand, ligesom 
Velux også har – så derfor giver det også god synergi mel-
lem os, selv om vi arbejder på hver vore fronter.

Det her viser nogle af de eksempler, hvor de har formået 
med et stærk ’brand’ at profilerer sig:
Det går lige fra frimærker, til store plakater til taletidskort 
over øldåser til pengesedler. De har virkelig forstået at 
brande sig selv virkelig godt.

Samarbejdet
Hvordan kom vi så til at arbejde sammen?

Der skal vi så 6 - 7 år tilbage i Velux, hvor vi havde en lille 
afdeling, der hed Xlab, der havde det eneste formål at se 
på nye forretningsområder i Velux.

Man havde simpelt hen fra ledelsens side et ønske om at 
brede forretningen ud, så vi havde nogle flere ben at stå 
på, og et bredere fundament. Og fra den tid har vi arbejdet 
med flere forskellige ting, og nogle af dem er også blevet til 
virkelighed.

Men jeg må nok sige, at Velux Modular Skylight er det mest 
strategisk vigtige projekt, vi har kørt her i forretningen.

Og det startede egentligt med, at vi sagde, at vi er rigtig 
gode til at arbejde med lys og luft gennem tagfladen på 
det residentielle marked. Så var det meget nærliggende 
at tænke: Kunne man trække det over i det kommercielle 
marked? Som ganske vist har nogle helt andre mekanismer 
og andre behov. 
Det gjorde vi os så nogle tanker om – og fandt hurtigt ud af, 
at vi måtte finde os en sparringspartner, som vidste noget 
om den her branche.

Og der havde vi så tilfældigvis - og heldigvis - en god kolle-
ga, som sidder her i midten af de tre personer. Han hedder 
Brent Møller og har tidligere arbejdet for Art Andersen 
og i den forbindelse har haft forskellige projekter kørende 
med Foster + Partners. De to andre herrer, som sidder på 
hver side af ham, er Paul Kalkhoven, som er seniorpartner i 
Foster and Partners og hans 1. mand Stephan Verkuijlen.
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De 2 har virkelig været inde og arbejdet gennem flere år på 
de her produkter.
Vi startede med at spørge dem, om de havde lyst til at tage 
en dialog med os - og det havde de.

Et nyt koncept et nyt marked
Og så havde vi en række møder. Og her fandt vi ud af, at 
vi faktisk her havde muligheden for at få noget ud af det – 
begge parter. 
Og det hele endte med, at vi tegnede en kontrakt, hvor vi 
stadfæstede, at vi sammen ville prøve at udvikle dette nye 
koncept med de mange gode ting, vi nu kunne putte i det – 
for at gøre en forskel på et nyt marked – og dermed vippe 
balancen over til, at kunderne ville vælge et modulært 
system i stedet for skræddersyede individuelle løsninger.

Og det kan vi jo så prøve at se, om det er lykkedes.

Reinventing the commercial skylight
Så vi har lavet ”Velux Modular Skylight Design Corporation” 
sammen med Foster + Partners.

Og vi kalder det så: ”Reinventing the commercial skylight”.

Det er måske store ord, men det er et forsøg på at udvikle 
det her nye koncept – i et unikt design og derudover prøve 
at arbejde med nye teknologier og materialer, som kan 
være med til at højne det hele.

Kunderne
Og i hele dette arbejde har vi hele tiden haft for øje: Hvad 
er det, der giver merværdi for kunden, hvad er det, der gør, 
at man bliver valgt frem for en anden leverandør af sådan-
ne produkter, som dem her?

Og når vi taler om kunder, er det faktisk en bred vifte af 
kunder. Vi har vagt at dele dem op i 3 hovedgrupper: 

Vi siger, der er nogle, der hedder: ”Specifiers”
Og der er nogle, der hedder ”Installers”
Og der er nogle, der hedder ”Owners”

Og vi vil gerne ramme alle 3 kategorier for at være sikre 
på, at vi kommer rigtigt ind i evalueringen af valg af vore 
produkter.

”Specify´eren” er typisk Jer, der sidder her – nemlig de per-
soner, som sidder og skitserer helt fra starten af og tegner 
dokumentationsgrundlaget til bygninger.
Allerede her er det interessant at komme med i de betragt-
ninger, der gøres vedrørende valg af bygningskomponenter, 
sådan at hullerne i tagfladen til vinduer fra starten af be-
gynder at blive formet til, at de passer til vores produkter.

Og det er klart, at når vi taler designere, arkitekter og 
konstruktører, så skal man prøve at ramme de ting, som 
de godt kan lide. Og det er noget med at udvikle smukke 
komponenter – og skabe moduler og elementer, som også 
har de rigtige funktioner, og som har den rigtige energiper-
formance.

18



Den anden gruppe – ”Install´eren” - vægter nogle helt 
andre ting og har nogle helt andre behov og ønsker Det er 
noget med at få udviklet nogle robuste løsninger – noget, 
som er let at montere – noget, som er hurtigt at montere, 
så man kan få lukket bygningen i en fart – og det har vi så 
også på bedste vist forsøgt at imødekomme.

Og den sidste, det er så selvfølgelig selve bygningsejeren, 
han tænker på pris, han tænker også på energirammen – 
og det skal være noget, som kan fungere i rigtig mange år – 
og dermed også være smukt at kigge på - det er det, vi hele 
tiden har haft for øje – når vi har udviklet.

Her må man så sige, at her har Foster and Partners i den 
grad provokeret os og været med til at løfte barren. Vi var 
givetvis aldrig kommet i nærheden af dette produktpro-
gram, hvis vi selv havde siddet med det.

De har hele tiden presset os med, at få gjort profilerne 
smalle nok, med at få nye funktioner ind og tænkt designet 
med ind, så det blev et smukt produkt.

Én af de ting, de virkelig har rykket, er forhold omkring 
installationsvinkler. 
Inden vi kom med Velux Modular Skylight, ville vi aldrig 
nogensinde have installeret noget på under 15 grader i en 
tagflade.

Helt ned til 5 grader - barren sættes højt
Det var utopi – men i dag installerer vi som standard ned til 
5 grader, fordi Fosters har sagt, at det er det, der skal til.  
De ville helst have det helt ned i vandret. Men når dette 
ikke kan lade sig gøre, skal vi i hvert fald ned til 5 grader.

Det har så også gjort, at vi har udviklet nye konstruktioner, 
som vi normalt ikke har anvendt i Velux. 
Det er sådan noget som ”Stepruder”, for at skabe nogle 
robuste løsninger. 
”Stepruder” er ruder, hvor det yderste glas forsætter ud 
over kanten, så man afvander helt ud over kanten, så man 
er fri for at have samlinger.

Modulerne
Hvis vi skal prøve at se lidt på selve modulerne, er det i den 
grad noget Foster virkelig har været inde og sætte sit præg 
på.

Det, vi har forsøgt os med, er at lave et modul, som har et 
minimalistisk præg, hvis man sammenligner det med, hvad 
vi ellers er kendt for i Velux, det klassiske vippevindue.
Her har vi noget helt andet, med kun en 1/3 del af tvær-
snittet i vores traditionelle produkter.

Det er stramme linjer, det er rene flader, det er skjulte 
motorer, det er krumme buer på fladen, så man bløder 
lyset op – det er et ”uniform product”, som man siger - 
man kan simpelt hen ikke se, om dette her er et fast eller 
gående modul – det er først, når man trykker på en knap, 
så sker der noget magisk, så begynder nogle af rammerne 
at bevæge sig.
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Det er sådan nogle ting, Fosters har været med til at sætte 
deres præg på, og som har gjort, at vi har skabt nogle helt 
nye vinduesplatforme. Det er også nogle helt andre stør-
relser, vi er oppe i - vi opererer med helt op til 3meter høje 
moduler, man kan bygge sammen, og så ellers addere op i 
100 meters længde, hvis det er det man vil.

Det har jo også gjort, at vi i det hele taget har løftet barren 
for hele denne her nye produktplatform.
Som eksempelvis: når vi har lavet vores tilbehør, ville vi ty-
pisk have sat nogle aluminiumsskinner på, til at bære vores 
gardiner – de vil så altid være der og tage lys og ikke været 
med til at gøre produktet flottere.
Så i det her tilfælde har vi også været med til at sætte en ny 
form for standard for tilbehør, hvor vi har lavet et fritsvæ-
vende tilbehør, som er spændt ud på ultratynde wiere, og 
fungerer på måder, som vi ser her.
Det er også noget, der er med til at sætte standarden for, 
hvad vi gerne vil i det her koncept.

Materialer og teknologi
Omkring selve valget af materialer og teknologi, der har vi 
også arbejdet meget sammen med Foster + Partners for at 
vælge det rigtige.

Vi har været Inde og kigge på flere materialer.

Vi arbejder jo i dag - i den store butik - med både purpro-
dukter og træprodukter. Og det kender vi rigtig meget til.

Træ
Og man kan sige, at træ har rigtig mange gode egenskaber, 
hvad enten det er varmeledningsegenskaber eller recycling 
– men det har den ulempe, at det har en lav styrkeværdi –
modulet er ikke ret højt, det er derfor, vi får vi de kraftige
dimensioner.

Aluminium
Så har vi kigget på aluminium, som vi også bruger, som 
ekstern udvendig beklædning. Man kan sige: det er typisk 
det materiale, der bliver brugt i den her industri. Og det 
er et rigtig lækkert materiale. Det er stærkt og har smukke 
flader, og man kan forme i det. 
Det har bare den ulempe, at det har meget dårlige varme-
ledningsegenskaber.

PVC
Og så kan man tage PVC – der ikke har den store varme-
ledningsevne. Men det har den ulempe, at det har meget 
store udvidelseskoefficienter.

Det 4. materiale og ejerskabet til det
Så vi har søgt at finde det 4. materiale, som både har 
E-modulet og har de lave udvidelseskoefficienter og en
god varmeledningsevne. Og det er så endt med at blive et
kompositmateriale – som er en glasfiber, hvor vi arbejder
med en teknologi, der hedder ”pultrudering”.

Og vi har rent faktisk taget denne teknologi i ejerskab i 
vores koncern – så vi producerer selv de her nye profiler, og 
vi har tillært os den her teknologi og fremstillingsmetode.
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Det er 80 % glas, og det vil sige, at det stort set arbejder, 
som ruden gør, og dermed har vi en sikkerhed for, at vores 
profiler og lokale komponenter i konstruktionen arbejder 
sammen uden de store bevægelser i selv meget 
store vinduesstørrelser.

Hvis jeg skal prøve at fortælle lidt om det.
Det, der faktisk sker, er, at man har en masse tråde og fibre. 
De store profiler kan komme helt op på 500 – 600 strenge, 
som hver har et stort antal glasfibre i sig. Og de bliver så 
trådet op – og kørt gennem nogle hulplader – og gennem 
et værktøj, hvor de bliver tilført en form for lim kaldet 
resin - hvorefter de trækkes gennem nogle varmezoner – 
og nogle kølezoner - og ud i den anden ende kommer så 
et ekstruderet glasfiberprofil, som har den her række gode 
egenskaber, som vi gerne vil have.

Man kan ikke sige det er raketvidenskab, men det, der er 
svært, er, at finde og lære den viden, der gør, at man kan få 
de rigtige profiler frem. Og det er så lykkedes for os.

De profiler bliver så samlet til vores produkter, hvilket 
100 % foregår i vores egen produktion.

Vi har ikke som helst noget ude på byggepladsen 
- og tester meget
Det er igen det, vi er gode til ”Lean Production”, hvor man 
samler i ens høj kvalitet og under 100 % kontrol. Når man 
siger 100 % kontrol, så indebærer det også, at man hele 
tiden løbende kontrollerer det, man laver.

Derfor foretager vi også en række forskellige test, som vi 
udsætter vores vinduer for.
Det er vindtunneltest, og vi har forskellige prøvekasser, 
hvor vi kører vind og vand på. 
Og vi tester i vores lydlaboratorium.
Vi foretager også brandtests, hvorigennem vi får brandklas-
sificeret vores produkter.
Vi har UV-test, soltest og kondenstest – kort sagt alle muli-
ge tests, som man kan forestille sig udsættes disse 
vinduer for. 
For at vi kan eftervise produkternes kvaliteter.

En dokumenteret test er mere værd end en række eks-
pertudtalelser.

Installationer, inddækninger og montage
Hvis vi skal prøve at kigge på de andre ting omkring instal-
lationer og inddækninger, så har vi arbejdet rigtigt meget 
med at finde noget, som har værdi  
for ”Install´eren”.

Vi har udviklet et helt nyt koncept vedrørende 
installationsvenlighed.

Hvis jeg skal prøve at sætte et par ord på, så er det et helt 
montagesystem, som består af nogle montageben, som har 
nogle sko på, som er bevægelige. Dvs. at den her sko kan 
arbejde i vinkler fra 5 grader til 80 grader.
Det her er vigtigt, da der er en mangfoldighed af tagflader 
og interfaces, vi skal kunne ramme. Der er vi nødt til at 
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have et koncept, som er fleksibelt, og som kan gabe over 
alle disse variationer, når det er sådant, at vi vil lave et 
modulariseret produktet.
Den her sko, som så kan dreje rundt på forskellige sider, 
bliver så fastgjort med det, vi kalder ”Clams”. 
Det er sådan set 2 kløer, man lægger hen over – og så 
sætter man sin elskruetrækker på og spænder til – og så er 
den låst.

Så hurtigt går det at montere et vindue. Vi har en filosofi 
om, at man skal kunne installere de her produkter hurtige-
re, end kranføreren kan løfte dem op på taget.

Det, der så sker ud på en byggeplads, er, at – her kan vi lige 
se en film om, hvordan det foregår - se filmen på adressen:

http://www.modularskylights.velux.com/installation#3

Vi har taget en optagelse af et af vore store projekter, 
vi havde sidste år – Det her er DSV´s hovedkvarter 
i Hedehusene:

(http://www.modularskylights.velux.com/case_studies/
dsv_headquarters_denmark)

DSV havde et ønske om at få et stort atrium, på 420 modu-
ler, som vi så vandt entreprisen på.
Og det, vi så gjorde, var sådan set, at vi bare satte et kame-
ra op – og satte det til at filme 24 timer i døgnet, og derfor 
kan vi se, hvordan hele installationen foregår. 

Det I skal lægge mærke til er, at når de nu går i gang med 
at lægge vinduer op, så prøv at se, hvor få personer, der 
egentligt går og monterer de her produkter. Det er faktisk 
kun de 2 herrer, I ser her (på filmen), som lægger de 420 
moduler op.
Her kan I videre se, hvordan modulerne bliver skubbet 
sammen, nærmest som togvogne på skinner, rykket hen til 
hinanden - spændt fast, og så er det færdigt.

Og nu kører filmen så rigtigt stærkt – og det er for, at man 
kan se, hvor nemt det hele egentligt foregår.
Én kranmand og så ellers 2 mand – og så går det derud ad. 
Og det forgår i al slags vejr.
Og al installation foregår kun udefra. Så der er ikke brug for 
nogen form for stilladser inde i bygningen.
Det tager for de 2 mand 15 dage, at lægge de her 420 mo-
duler op - alt inklusive med afslutninger og inddækninger.

Forskellige tagflader - forskellige løsninger
Der er selvfølgelig rigtig mange forskellige tagflader, vi skal 
kunne bygge ind i – og det er her, vi har de største udfor-
dringer og det er svært at gøre modulariseret - så vores 
produktprogram består af 6 forskellige varianter:

Longlight 5 - 25°
Northlight 40 - 90°
Ridgelight 25 - 40°
Ridgelight at 5° with Beam
Atrium Longlight 5 - 25° 
Atrium Ridgelight 25 - 40°
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Og vi er allerede på vej med en 7. variant, som vil være en 
udgave op mod en mur. Og her slutter festen nok ikke. Der 
vil lige så stille komme flere til.

Det er afgørende vigtigt, at vi tænker smart, således at vi 
får udviklet komponenter, som kan gabe over så mange 
applikationer, som muligt.

Long Light installation eksempelvis – her er det igen vores 
system med installationen, og det, der så går igen på dem 
alle sammen, er, at vores kondensvand, som nu engang 
forekommer på vores produkter, enten på indvendig side af 
ruden eller på bagsiden af beklædningen – der har vi så et 
system, så vi simpelt hen dræner det ud via nogle drænsy-
stemer, som gør, at det kommer helt ud – og på rigtige side 
af taget.

Vi kan også prøve at tage et rytterlys.

Ligeså vel, som vi i bunden har de her sko, som kan køre 
frit omkring. Det samme system har vi oppe i toppen, hvor 
vi har et fast centerpunkt med en boltsamling, hvor man 
kan dreje vinduerne rundt. Jeg ved ikke om I kan fornemme 
det, men der er en form for S i de her 2 beslag - og det vil 
sige, nu er den oppe på 40 grader, og hvis man valgte at 
køre den ned 5 grader, som her, så kan man se, så lukker 
S´et fuldstændig til. 

Det er igen en måde at modularisere produkterne på, så de 
kan flere forskellige ting.

Hvor man går ned i 5 grader, kan det ikke være selvbæren-
de. Derfor har vi så med Foster and Partners udviklet et 
understøttende element, som vi kalder en beam. 
Og her kan man også se, at Foster har sat aftrykket, hvor 
vi har 5graders fald i toppen af det her profil, så kører den 
ellers fuldstændig vandret i bunden, netop for at få de sam-
me linjeforløb som i resten af bygningen med lofter osv.

Så har vi selvfølgelig også atriet på programmet.

Servicering af kunderne
En sidste ting er så, hvordan vi håndterer vores kunder, og 
servicerer dem.
Vi arbejdet meget med, at vi vil gøre det her transparent. 
Ikke bare at vi kører med åbne priser – men også med, at vi 
leverer alle de tekniske specifikationer på en smart måde i 
vores kommunikation med kunderne.

Og det, der så typisk sker, hvis man kontakter Velux for 
at få et tilbud, så går der ikke mange minutter, så får man 
tilsendt en liste a la det her.
Nu kan I ikke se det, men her er alle data lagt frem: hvad 
vejer produkterne? hvor store er de? hvad kan de? Hvilke 
tekniske værdier har de? hvor mange laster afleverer de på 
taget? hvor meget kan de tage i både vindtryk og snetryk, 
hvilke mål skal man sørge for at overholde, og hvilke tole-
rancekrav er der til det? Man har således en fuldstændig 
pakke for, hvad det er, man evt. køber.

Vi er i et nyt marked – og vi skal også ud og lære det her 
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marked at kende.
Så på alle store projekter eller komplekse projekter, vil 
vi være der fysisk til stede i en rum tid fremover. Dels for 
at blive klogere, og dels også for at se, om det her er det 
rigtige koncept, eller der er noget, der skal tilføjes eller 
tilpasses.
Dvs. der kommer en fysisk person ud både før installatio-
nen, under installationen og efter installationen og checker, 
at det her er rigtigt.

Og det er også for at levere god kundeservice.

For lige at runde op, hvad jeg har forsøgt at fortælle i bille-
der og ord:
Hvad er det så, der skal til, for at man lykkes med at få en 
systemleverance ind i en branche, som typisk kører efter 
’Taylor Made’ løsninger?

Det er som sagt, at sørge for og tænke på de her 3 kunde-
segmenter, og udvikle nogle produkter, der skaber mervær-
di for kunderne og skabe nogle attraktive produkter, som 
giver dem fordele.

Og det er også noget med at skabe den rigtige transparens.

I og med, at vi er totalleverandør af hele pakken her, giver 
det os nogle fordele. Vi leverer ikke bare vinduet, vi leverer 
også inddækningen, vi leverer også motoren, og vi leverer 
også tilbehøret. Så det er kun én kundedialog, man skal 
have – mellem kunde og leverandør.

Og der er én garanti. Og der er ikke noget med, at man skal 
rende rundt og spørge hvem, der har skylden for en eller 
anden fejl - det er simpelt hen en god ting.

Håndtering af et stort produktsortiment
Og så har vi et behov for at kunne håndtere store
mængder.

Vi har i vores program i dag 50 vinduer i forskellige størrel-
ser, dvs. de springer i 20 cm. og findes i 5 bredder. Og så 
har vi et enormt stort antal varenumre i øvrigt, og det skal 
man altså kunne håndtere. Og det kan man kun håndtere 
ved at tænke i de her smarte løsninger.

Når jeg siger smarte løsninger, så mener jeg en universel 
platform, der har den fleksibilitet, der skal til.

Og det er også noget med at lære at ”døbe produkterne” så 
sent som muligt i processen - eksempelvis har vi i vores vin-
duer en komfortventilator, og vi har også en røgventilator.

Men det er vi egentligt ligeglade med i produktionen. 

Det er det samme produkt for os, lige indtil vi skiber det ud 
ad vagten. 
Så vælger vi først da, at sætte motoren på - og så bliver vin-
duet navngivet, om den skal have komfort motor på, eller 
den skal kunne mere med en længere kæde.
Det samme kan man også sige om vores beslagsamling, 
idet vi har den her sko. Vi vælger først til allersidst om den 
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her sko skal kunne passe til Nordlys, Longlight rytterlys, 
eller andet.
Indtil da er produktet rimeligt neutralt.

Så det er sådanne tanker, man skal tænke ind, hvis man 
skal kunne håndtere et stort produktsortiment.

Og se så i øvrigt vores nyeste video om VELUX Modular 
Skylights:

https://www.youtube.com/watch?v=P4yrAOWPObg

25



EMNE:

CAD/BIM-værktøjer fra Velux

v. Artur Slupinski
Arkitekt, Product Manager, VELUX

Om udvikling af hjælpeværktøjer til BIM og CAD

Jeg hedder Artur og er arkitekt og uddannet her på 
Arkitektskolen Aarhus.

Jeg arbejder hos VELUX, hvor jeg bl. a. sidder med 
ansvaret for vores CAD/BIM-værktøjer.

Jeg er Product Manager i markedssiden, og har således 
kontakten med kunderne.

Og netop det her med CAD/BIM-værktøjer - ja så kan man 
spørge, hvorfor lægger vi disse ud til fri afbenyttelse. 
Hvorfor holder vi det ikke internt?
Det rejser spørgsmålet – hvor meget skal man lægge ud, og 
hvor meget skal man holde internt?

Hvorfor har vi de her udadvendte CAD/BIM-værktøjer?
Vi har jo også haft diskussionen, om vi skal holde det 
in - house.

Formålet med arkitektværktøjerne
Men i og med, at det handler om, at vi gerne vil have, at 
arkitekterne tager de her produkter til sig - som også Erik 
sagde – så vil vi jo gerne have, at arkitekterne anvender 
disse Tools så tidligt som muligt i deres designproces.

Så formålet er sådan set, at vi giver arkitekterne en hjæl-
pende hånd. Man skal have en god oplevelse ved at bruge 
disse Tools, og det er tidsbesparende at bruge dem.

Ja, så vil man måske gerne bruge dem oftere, så at sige.

Og så kan man sige, at netop med BIM-processerne (Buil-
ding Information Modeling) kan bygningen blive konkreti-
seret meget tidligere i processen – end tidligere.
Selve produktet er modulært og meget hurtigt at bygge ind 
i den fysiske bygning.

Så vi vil også gerne, at det er godt i relation til skitseringen 
og anvendelse i den virtuelle bygning.

At det også er let at lægge vinduerne ind i den virtuelle 
bygning - og at produktet således er til stede - allerede i 
computeren i den virtuelle bygning under skitseringen - og 
så siden hen på byggepladsen, er et mål for os.

Målet er således, at man har et samlet kontinuerligt flow 
fra designfasen, over projekteringen, til byggeriet og til 
produktet bliver brugt.
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Udvikling af værktøjer til forskellige platforme
Derfor har vi udviklet - ja det er faktisk firmaet 3D byggeri 
v. Tore Hvidegaard, som holder oplæg senere i dag, der har 
udviklet det og forestået programmeringen.

Men vi har samarbejdet om at afklare, hvad det her 
værktøj skal kunne gøre, og hvordan det skal anvendes og 
i hvilke modelleringsprogrammer, og hvad skal det kunne 
gøre for kunden – altså arkitekten.

Og vi har så lagt værktøjerne ud på hjemmesiden for 
VELUX Modular Skylights:

http://www.ovenlysmoduler.velux.dk/arkitekt_vaerktoej/
test.aspx

Og som I kan se, har vi valgt, at værktøjerne skal kunne 
anvendes i 3D modelleringen i både Revit og ArchiCad.
Og samtidig ligger værktøjerne også som 2D detaljer - og 
de bliver fortsat brugt rigtig meget.
Og de ligger også som dynamiske 2D tegninger - 2D Dyna-
mic Blocks.

Og så har vi også Sketch Up-modeller af vores vinduer 
– Sketch Up er gratis software - og så kan man vælge at 
gå ind og arbejde med det, hvis man bare vil have det på 
skitsebasis.

Og lige nu, er vi i en proces, hvor vi overvejer, om vi skal 
have udviklet modeller til Vectorworks, fordi vi får flere og 
flere efterspørgsler på den udgave.

”Vektorworks – hvem bruger det?” kan man spørge. Men 
det afhænger helt af, hvilket land og hvilke markeder man 
er i, og vi er i rigtig mange forskellige markeder - og bl.a. 
fra Belgien, har vi fået rigtig mange forespørgsler på Vek-
torworks-modeller.
Vi går op i, at alle vore modeller skal være parametriske, 
også dem til Vektorworks.

Importerer man 3D Autocad-modeller i Vektorworks, ryger 
parametrien jo.

Parametri
Og det stærke ønske om parametri - hænger jo fint sam-
men med, at vores produkter er stærkt modulariserede. 
Og det skal være let at afprøve forskellige designløsninger.
Det hænger fint sammen med den parametriske opbygning 
af den digitale model af Skylightet.

De modulære produkter kan let sættes sammen – og para-
metrene kan let ændres som her demonstreret i ArchiCAD. 
Her har man netop mulighed for i virkeligheden at konfigu-
rere objekterne rimeligt intuitivt og bygbart.

Der er tale om en 7 trins proces. Og herefter kan man ud-
skrive sine styklister (punkt 7).

Tag nu for eksempel den her relativt simple model af en 
bygning - og det her rytterlys. Det tog under 10 minutter at 
skabe den.
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Visionen om skitseringsprocessen
Således kan man meget hurtigt komme fra skitseforslaget 
til, hvad man kan tænke sig at ville have.

Så er det også vigtigt, at man ikke er låst fast – men at 
man hurtigt kan ændre modellen og afprøve alternative 
løsninger, ændre på bredden, antallet af modluer og den 
samlede længde osv. (punkt 6)

Idéen med vore digitale objekter er, at det ikke bare er 
let at indsætte dem i den digitale bygningsmodel, men 
ligeledes hurtigt at kunne afprøve forskellige variationer 
og forskellige proportioner - det er der, parametrien og 
arrayfunktionen kommer i spil og optimerer processen - for 
ellers kunne man jo sådan set blot have statiske modeller.

Her har man mulighed for at afprøve forskellige vinkler til 
forskellige rendebredder og modullængder.

Det hele er hurtigt konfigureret, så man kan let afprøve 
forskellige optioner – og i løber at meget kort tid have 
udviklet forskellige idéer til, hvordan man vil have sine ting 
til at se ud.

På den måde kan man også lettere styre, om man vil bruge 
standardmoduler ellen nonstandard produkter.

Standardstørrelser kan let slås til eller fra, og således kan 
man bevidst vælge at ”forbryde” sig mod modulariteten.

Hosstående illustration er fra ArchiCAD.
Vi har også til Revit, og vi er fortsat i en udviklingsproces 
sammen med 3D Byggeri - og søger sammen med dem at 
udvikle og forbedre og forsat at finde ud af, hvad der er 
behov for.

Vi har U-værdier på vores moduler - og man kan ændre 
informationen om antal glaslag og få en anden U-værdi.
Det kan sådan set godt været ret interessant allerede fra 
starten i skitseprocessen at have u-værdierne for tagflader-
ne med, således man kan holde løsninger op 
mod hinanden.

Man kan sige - som modsætning til at arbejde med vores 
parametriske arrayfunktion - kunne vi arbejde med enkelt-
moduler, som vi oprindeligt lagde ud med at have: Enkelt-
moduler, som man så sætter sammen.

Det er sådan set fint nok. Man kan kopiere enkeltmoduler-
ne og man kan ”arraye” dem i en tagflade - men, når man 
så skal til at ændre modulernes konfiguration og størrelse, 
så bliver det lige pludseligt besværligt med enkeltmoduler-
ne. 
For eksempel hvis man ændrer enkeltmodulernes bredde i 
en færdig konfiguration, så skal modulerne alignes (skub-
bes sammen) på ny – et ad gangen.

Arraymodulerne følger derimod hinanden og man kan 
derfor let ændre bredden i en færdig konfiguration uden, 
at modulerne ”slipper” hinanden.
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Tidsbesparelsen
Hele idéen med det er ”Timesaving” – at man hurtigt kan 
få nogle idéer på bordet og vurdere dem op mod hinanden 
uden at skulle til at ”arraye” og ændre bredden på enkelte 
moduler og flytte på dem osv.

Derfor er vi så gået mere og mere over til, at skal man lave 
et lysbånd eller et bånd med rytterlys eller hele atrier, går 
man ind og indtaster, hvilke moduler man ønsker, og hvor 
mange i rækken, og hvilke hældninger man vil have osv.

Derfor er vi endt med en holistisk tilgang - og i princippet 
er det en slags simplificering i forhold til at arbejde med 
enkeltmoduler, som kan spare tid og foregribe mange pro-
blemer tidligt i designfasen.
Og det kan man lettere ved at have lysbåndet eller atriet i 
én samlet parametrisk model. 
Og så er det lige meget, om man bruger Revit, ArchiCAD 
eller Vectorworks.

Simulering og studier af dagslyset
Uanset hvilket program man bruger, er det vigtigt for os, at 
netop fordi vi beskæftiger os med dagslys, er det vigtigt, at 
man har mulighed for at afprøve sine løsningsmuligheder 
ved forskellige simuleringer: Hvordan ser det ud, overhol-
der det lyskravene, lysniveauerne? Er der for meget kon-
trast? Skal man begynde at overveje, om man skal vende 
sine vinduer den anden vej, om man skal have flere eller 
måske have færre/flere vinduer?

Til alle disse analyser har vi har det gratis værktøj, der hed-
der VELUX Daylight Visualizer:

http://www.velux.com/daylight/visualizers/velux_day-
light_visualizer

VELUX Daylight Visualizer
Man kan eksportere sin model fra en række forskellige 
software-platforme og tage den ind i VELUX Daylight Visu-
alizer, og så kan man studere lyset og man kan skabe nogle 
hurtige renderinger af rummet med dagslyset - i forskellige 
geografiske lokationer på forskellige tidspunkter af året 
eller dagen, således det bliver korrekt.

Der er mulighed for at undersøge:
- lysniveauet, illuminansen – altså hvor meget lys, der 
falder på en flade
-  om man har lys nok til at læse – Lux 
- og måske vigtigere studere at kontrasterne - luminanser-
ne – hvor lys (bright) ser overfladen ud til at være 
- så kan man på den måde undersøge, om der er for meget 
kontrast, om vinduerne sidder rigtigt i forhold til, hvor man 
har tænkt sig at placere arbejdspladserne i bygningen. Osv.

Således kan man gøre brug af sine BIM-modeller både til 
at dokumentere og få design-feedback for så at ændre i 
modellerne og trække dem ind igen og afprøve forskellige 
konfigurationer.
Og disse metoder er noget, vi ofte demonstrerer, når arki-
tekter vil afprøve nogle af vores applikationer og værktøjer.
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VELUX Daylight Visualizer er blevet testet i forhold til stan-
darderne fremsat af den internationale dagslyskommission 
CIE (Commission Internationale de l´Eclairage) med rigtig 
gode resultater m.h.t. præcision.

Og det er godt - så brug det endelig, når I har behovet. 
VELUX Daylight Visualizer er gratis og kan downloades her:

http://viz.velux.com/daylight_visualizer/download 
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EMNE:

Modularisering i byggeriet
Fra en systemleverance og Mass Customization tilgang

v. Anders Kudsk, Civilingeniør,

Senior Innovationschef IT - Innovation og koncepter 
NCC Construction, Danmark A/S

Med udgangspunkt i Ph.d. afhandlingen af samme navn.

Ph.d. afhandlingen
Jeg har her en kopi af min Ph.d. afhandling, som I kan kigge 
lidt i. Dem af Jer der har interesse heri.
Og den kan downloades fra denne hjemmeside:

http://orbit.dtu.dk/en/publications/modularisering-i-byg-
geriet-fra-en-systemleverance-og-mass-customization-til-
gang(da8d53de-b578-4e52-b199-ceb4f3c89fa5).html

Det, jeg vil gå igennem her, er, at fortælle lidt om visionen 
for Ph.d.-projektet. Og jeg vil fortælle kort om den måde, 
jeg rent videnskabeligt har arbejdet med det på.
Jeg skal nok lade være med at bruge al tiden på, at gen-
nemgå videnskabelige metoder. Men jeg vil tage lidt af det 
op, da der er noget af det, der er relevant også i den her 
sammenhæng.

Så har jeg arbejdet med nogle forskningsmæssige spørgs-
mål, som ligger tæt op ad det, vi beskæftiger med her på 
konferencen i dag.

Så har jeg en konklusion - og noget om fremtidig forskning. 
Vi vil starte med at se på baggrunden for projektet her.

Ja, men så har byggeriet en række problemer.
I kender dem en hel del af vejen: lav produktivitet, stor risi-
ko, en traditionel og en meget traditionel og tung struktur i 
branchen, som gør det svært at lave udvikling.

Det er sådan set baggrunden for hele det her forsknings-
projekt ” Systemleverancer i byggeriet – et forskningsnet-
værk”.
Og udvikling af systemleverancer kan være løsningen på en 
del af det.

Relevante andre arbejder
Inden jeg gik i gang med arbejdet, var der lavet en hel del 
arbejde på området omkring systemleverancer. Meget på 
CINARK, på DTU og også her i Aarhus. Byggeriets Innovati-
on har også set på området.
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Der er udkommet en lang række publikationer. Hvis I ikke 
kender dem, vil jeg klart anbefale at læse i dem.

Hvis man ser på fokus i de her publikationer, så er det 
meget set fra en arkitektvinkel - det er jo også arkitekterne, 
der har trukket læsset, så det er helt naturligt.
Men set også fra min synsvinkel, så er der gevinster ved 
brug af Mass Customization og systemleverancer.

Hvad kan vi få ud af det? Kan vi løse nogle af de problemer, 
som vi kender i byggeriet, hvis vi bruger Mass Customizati-
on og systemleverancer?
– Og hvad betyder det så for arkitekturen, og hvad er det 
for en arkitektur, vi får ud af det?
Individuelle brugerbehov – de betyder meget – og det 
passer jo godt til Mass Customization.
Enkelte projekter, er det, der bliver beskrevet i litteraturen 
- groft generaliseret.
At kreere nyskabende arkitektur, med de her metoder. Det 
er groft sagt det mindsæt – der ligger hen over den her 
litteratur.

Visionen for arbejdet
På baggrund af ovenstående, formulerede jeg det, der 
videnskabeligt måske er lidt pudsigt - en vision - for det her 
arbejde:
”Hvad er det egentligt for en vision, branchen har for det 
her, - og hvad er det, der kommer til udtryk om det, igen-
nem den her litteratur?”

Branchens vision er egentligt at give mulighed for at skabe 
bedre byggeri ved at udvikle moduler, der kan anvendes på 
tværs af projekter.
Det er ikke tilstrækkeligt at tilbyde kunderne alene at 
kunne bestemme farverne på væggen og gulvets træsort, 
hvilket er variationsmuligheder af en type, som vi ofte ser i 
bilindustrien, og som vi praktiserer, når vi går ned og køber 
en ny bil.

Det er noget, vi ofte bliver sammenlignet med. At vi bare 
skal gå ned og vælge og få konfigureret vores bil nede hos 
bilforhandleren. Men ser man på, hvad det er for en konfi-
gurering, man får lov til nede hos bilforhandlerene, er den 
meget simpel.

Hvis jeg skal løfte lidt af sløret for, hvad jeg konkluderer 
i afhandlingen, er det ikke at have noget af det, som du 
oplever nede hos bilforhandleren.
Men det skal måske mere ligne det, man gør, når man 
udvikler en ny bilmodel, som man baserer på en platform. 
Man tager en platform ind, og så foretager noget design 
ovenpå den, så at sige.

Og vi skal have byggeri med god arkitektur, som overholder 
byggeprogrammet og opfylder brugernes og samfundets 
forventninger, og som relaterer sig til den kontekst og tid, 
som det er bygget i.

I den sammenhæng kan man sammenligne byggeri med 
store procesanlæg – det er meget komplekse systemer.
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Et eksempel er F.L. Smidt og deres cementfabrikker.

Og kan vi se på byggeri på samme måde? – den her meget 
systemiske -, som også David var inde på, vil meget være 
vundet.
Der er mange ting, der hænger sammen, når vi bare ser på 
en badekabine – ”bare” undskyld! – men på den sammen-
hæng den indgår i.

Når man så ser på en hel bygning, bliver det ikke mindre 
komplekst at opnå bedre kvalitet, minimere risici og reduk-
tion af omkostninger og gennemløbstid.

Det er visionen, det er det, vi ønsker med det her.

Produktionsmåder, metodeværktøjer og teorigrundlag
Hvis man ser på produktionsmåde og metodeværktøjer, 
som også bliver beskrevet i litteraturen, så er det viden om 
produkter og processer, som er eksplicit dokumenteret. 

Det er metodefasthed og gentagelse – det er et styret ud-
faldsrum. Og vi ved simpelthen, hvad vi kan, og hvad vi ikke 
kan – og hvornår siger vi nej? Det tror jeg, Velux har ret et 
klart svar på.

Et rigtigt og tilpasset produktionsapparat, tillært og trænet 
arbejdskraft og markedsorienteret i tilgangen til at lave 
produktet – det er simpelt hen metodesiden.

Hvis vi ser på de værktøjer og det teorigrundlag, der ligger 
i det her, og det her kommer fra ingeniørsiden, og det, som 
industrien faktisk har brugt, så er det beskrevet meget her.

Der er meget omkring Mass Customization og det, der 
ligger der.
”Power of Product Platforms” den er bestemt værd at læse, 
der er også nogle blødere udgaver øverst, som bestemt 
også er gode.
Og hvis man virkelig vil ”nørde”, så kan man gå i gang 
nederst – eller i de mange videnskabelige artikler, der er 
skrevet om det her område.

I et Ph.d.- projekt på DTU fylder de ”tunge titler” meget. Og 
det har været en udfordring at lave det her projekt på DTU, 
fordi mit arbejde baseredes på meget af det, der kom fra 
Arkitektskolerne.
Det er simpelthen fordi, det er 2 forskellige videnskabelige 
verdener. Når jeg skulle lave det her – og det er noget, jeg 
bliver målt på – og citerede publikationer fra Arkitekten 
eller fra arkitektskolerne, ja men det blev ikke regnet.

I en Ph.d. afhandling kan det måske bruges, men det, der 
tæller i videnskabelige artikler, er, at man citerer viden-
skabelige artikler, og det er det, man skal gøre for at blive 
optaget. Det er sådan lidt rigtigere.

Det gjorde det meget svært at arbejde på tværs af de her 
2 videnskabelige traditioner, hvor jeg skulle levere i den 
ene, men med træk fra den anden – det var en udfordring 
i projektet.
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Men tilbage til mindsættet i de her teorier og værktøjer: 

Mass Customization, produkter, produktfamilier, moduler, 
systemer og kompleksitet – er alle begreber vi har hørt om 
tidligere i konferencens forskellige indlæg.

Værktøjerne
Produktvariantmasteren er en måde at dokumentere pro-
dukt-porteføljer og produktfamilier på.
Metoder for udvikling af konfigureringssystemer – nogle 
lidt andre konfigureringssystemer, end dem David var inde 
på med Modulbad,

”Multiple of Functionel Deployment”, som er en metode til 
at få opbygget moduler – hvordan får man egentlig udvalgt 
sine moduler i sit produkt.

Hvis man ser på mindsættet i denne her litteratur, så kom-
mer det fra produktionsindustrien, det drejer sig om høje 
styktal, der er fokus på porteføljen, og generelt er der tale 
om relativt små produkter.
Men det er generelt produkter, og selv om de kan være 
komplekse, er det overskueligt sammenlignet med byggeri-
er, hvis vi ser på, hvor metoderne er brugt.

Forskningsspørgsmålene
Hvis vi så ser på de forskningsspørgsmål, jeg stillede op tid-
ligere. Spørgsmål, der helt overordnet gik på, hvordan kan 
Mass Customization og de udviklede teorier - i en dansk 
kontekst – realisere visionen om at skabe industrialiseret 
arkitektur med anvendelse af systemleverancer.

Det var helt overordnede det, der var formålet med projek-
tet.

Men det var så bredt formuleret et spørgsmål, at det slet 
ikke kan besvares.
Så, det deler man op i mindre portioner til spørgsmål, man 
har en chance for at få fat i.
F.eks.: Hvorledes har moduler tidligere har været anvendt i
byggeriet? Ligger der noget, som vi har glemt? -cyklogram-
mer f.eks., hvilket er noget, der har været glemt i en lang
periode, fordi det var noget, der var knyttet til det industri-
aliserede byggeri i 60 ´erne, og som er kommet op igen og
fylder rigtig meget i dag.

Og jeg har tænkt: ”Er der andre ting, vi har glemt fra tidli-
gere tider? Og som vi kan bruge”

Så vil vi se på, hvad forskellen er på, moduler der indgår i 
produkter i produktionsindustrien og i en entreprenørvirk-
somhed med udgangspunkt i NCC? - eller i totale bygninger 
- som et produkt.
Og der er forskel på en bygning og et hvilket som helst
industriprodukt.

Hvilke metoder kan anvendes til at implementere moduler 
trinvist i en entreprenørvirksomhed? og hvordan kan konfi-
gureringssystemer anvendes i en entreprenørvirksomhed? 

– disse spørgsmål ligger som fokusområder.
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Det, der ligger- som præmis - bag disse fokusområder, er: vi 
ændrer ikke entreprenørbutikken fra dag til dag eller over 
en kort periode. Vi er nødt til at gøre det trinvist i nogle 
step og på den her måde, for at komme i gang.

Så er der nogen afgrænsninger: hvordan skal vi gribe det 
her an? Hvor skal vi tage fat?

Udfordringer og afgrænsninger
Organisationen i virksomheden var en af udfordringerne, 
og økonomi tæller altid.
Arkitektur, det er der nogle her, der har langt mere for-
stand på, end jeg har, og jura det er altid noget bøvl.

Så jeg valgte at se meget på det teoretiske. Hvordan kan vi 
modularisere, og hvordan kan vi bruge konfigureringssyste-
mer – og hvordan kan vi komme i gang med at implemen-
tere nogle af de her ting?

Når vi kan sige noget om de her ting, kan vi begynde at sige 
noget om økonomien, og hvordan vi kan organisere det og 
få aftalegrundlaget på plads.

Arkitekturen kunne have været yderst relevant at tage med 
i denne sammenhæng. Men det havde jeg ikke forudsæt-
ninger for – som ingeniør, og det var behandlet meget i den 
forudgående litteratur.

Så det holdt jeg mig ude af i denne sammenhæng.
Så jeg afgrænsede det ganske naturligt som erhvervs- 
Ph.d.-studerende hos NCC´s markedsgruppe indenfor 
nybyggeri, kontor- og boligbyggeri og varianter heraf.

Rent videnskabeligt, så startede jeg med at se på anvendel-
sen af eksisterende viden tipasset til byggeriet og udvikling 
af ny viden, for derved at nå frem til visionen om anvendel-
sen af systemleverancer.

Det har dybest set været metoden.

Og tilgangen, baseret på visionen, så arbejdede jeg med 
udviklingen af en installationsskakt- og en badeværelses-
konfiguratorer, på et noget andet niveau, end det, David 
har gjort.
Jeg arbejdede med, hvordan vi kan udvikle en konfigurator 
i forhold til den regulering, der er for badeværelser og i 
forhold til den skakt, som er udviklet i NCC.

At udvikle sådanne konfiguratorer - det var også et ønske 
hos NCC.

Når jeg læste litteraturen og teorien, stod der at, det kunne 
man bare gøre.
Så det var et oplagt sted at starte. Man skal bare gøre, som 
der står i litteraturen.
Og det var ren intuition og en testning af, om det, der står, 
er rigtigt?
Det kan jeg godt afsløre allerede nu, at det var det ikke 
helt. 
Skal vi så bruge noget andet teori – eller skal vi vride teori-
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en, så den kommer til at passe til byggeriet?

 Og der gik jeg helt tilbage og så på historisk byggeri. For at 
se på, om man har gjort noget i den sammenhæng tidligere 
- i forhold til modularitet”.

Så lavede jeg en ”Modular Application Matrix” som en te-
ori, som er en forståelsesramme - ganske simpel på mange 
måder for - hvordan moduler kan indgå i produkter. Og det 
vil jeg komme tilbage til senere.

Og der har jeg så lavet forskellige arbejder for at se, hvor-
dan vi kan bruge denne forståelsesramme for at komme 
i gang med at inddrage og anvende moduler – som en 
deduktiv metode.

Så det har svinget mellem deduktive1  og induktive2  me-
toder hen igennem projektet. Og det har selvfølgelig ikke 
været uproblematisk, som det står her. Men det tror jeg 
aldrig, det er i et sådant projekt.

Er moduler tidligere blevet anvendt i byggeriet?
Så forskningsspørgsmålet er: ”Hvorledes er moduler tidli-
gere blevet anvendt i byggeriet?”

Og det er jo oplagt, når jeg stiller sådan et spørgsmål, at så 
sidder I givet vis med et ganske klart billede på nethinden 
af, hvad jeg taler om. Jeg behøver ikke engang at sætte et 
billede på.
For det er oplagt at tænke på det industrialiserede byg-
geri, modulbyggeriet, og som også benævnes modul- og 
montagebyggeriet - med udgangspunkt i Le Corbusiers 
MODULOR. 

Jeg læste videre og fandt en del litteratur om byggeriets 
modulkoordinering, hvordan man kan industrialisere 
byggeriet – og i den her litteratur stod bl.a., det vil være en 
god idé at tage det her svenske system SfB og anvende det 
i byggeriet – for det kunne faktisk bringe det fremad.
Det har selvfølgelig haft stor betydning at anvende det, 
men det er faktisk bemærkelsesværdigt, at det på det tids-
punkt simpelthen var det sidste nye.

1 Den hypotetisk-deduktive metode eller model er en videnska-
belig metode, hvor en hypotese efterprøves ved eksperimentering. Målet 
er at vurdere hvorvidt hypotesen holder eller ej. Forskellige hypoteser kan 
ligeledes sammenlignes indbyrdes på basis af hvor godt de eftervises i 
eksperimentet.
Den hypotetisk-deduktive metode tilhører empirismen. Bemærk at denne 
fremgangsmåde i de fleste tilfælde ikke endegyldigt kan bevise eller mod-

bevise at en hypotese holder – men kun sandsynliggøre den. (wikipedia)

2 Ved induktion observerer man enkelte tilfælde (specialtilfælde) 
og konkluderer noget generelt (generalisering). Denne empiriske metode 
anvendes indenfor videnskaberne (jf. videnskabelig metode), men også 
i dagliglivet. Statistik er et redskab for denne type tænkning, ligesom 
logik er det for deduktion. I praksis kunne man lave noget undersøgelse 
af, hvordan virkeligheden ser ud, og ud fra dette lave en teori eller et 
framework, der fortæller noget generelt ud fra empiriske undersøgelser 
af nogle få tilfælde. F.eks. er meningsmålinger induktive, da man typisk 
”kun” interviewer en promille af den samlede mængden for at danne et 
overordnet billede. (wikipedia)
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Hvis man har lyst til at læse om dette emne, kan jeg varmt 
anbefale Svend Bertelsens beskrivelse af det. Den er meget 
levende og ikke super detaljeret. Men den giver et rigtig 
godt billede af, hvad der sker i den her periode.

Og generelt må man sige, at den her periode er ret så 
velbeskrevet. 

Og vi har jo også bevaret en række af metoderne fra den-
gang: vi bruger stadig huldæk, og vi bruger stadig betonele-
menter og badekabiner, som endog har fået endnu større 
betydning, end de havde dengang.
Så meget af det her metodeværk, det har vi inde, det er 
velbeskrevet. Så det var ikke der, jeg ville tage fat.

Den Københavnske Byggelov fra 1852
Jeg tog et stort skridt tilbage og begyndte at kigge på det, 
vi kalder det historiske byggeri, og som andre også har 
betegnet som sådant.

Jeg så så på Den Københavnske Byggelov, som trådte i kraft 
i 1852 og, som havde rigtig stor betydning for udbygningen 
af København.

Og når man kommer til Aarhus, kan man faktisk tydelig 
se, at man ikke har haft Den Københavnske Byggelov her i 
Aarhus.
Man ser det på den måde, gaderne er struktureret på.
Og den måde, byggerierne med baghuse er strukturerede 
på her i Aarhus. Det adskiller sig væsentligt fra de 
forskellige brokvarterer, man ser i København, hvor man i 
en meget kort periode efter voldene faldt, udbyggede de 
her områder med et meget standardiseret byggesystem.

Så jeg tog metodeapparatet og lagde det ned over det her 
byggeri og kørte de led igennem, som ligger i metodeappa-
ratet, som jeg ikke skal gå i detaljer med, men kort fortælle, 
hvordan det foregik.

Jeg splittede de her byggerier op i nogle håndterbare mo-
duler, og følgende viste sig:

Grænseflader og moduler
Der var veldefinerede grænseflader, der var fast organise-
ring, der var fast materialevalg, der var faste uddannelser 
og kompetencer hos medarbejderne og faste processer for, 
hvordan man gjorde tingene.

Der var intet af det, der var præfabrikeret, bortset fra man 
havde lidt afbinding væk fra pladsen – og den slags, men 
ellers var det hele on site.

Så det kan faktisk ske, at vi kan behandle tingene på byg-
gepladsen, også som moduler. For at sige det på en anden 
måde: vi kan faktisk godt vide, hvad vi gør, selv om vi gør 
det på en byggeplads – og det er ikke kun i fabrikshallerne, 
man ved, hvad man skal.

Alt, hvad vi kan gøre i en fabrikshal, er supergodt, men der 
er også ting, vi gør på byggepladsen, og dem kunne vi også 
godt have styr på på samme måde.
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Det havde man i hvert fald dengang.
Og det lå helt fast.

Grænsefladerne lå helt fast mellem de her forskellige om-
råder: processer, kompetencer, organisering og materialer. 
Og grænsefladerne lå de samme steder, fra byggeplads til 
byggeplads.

Det var ganske banalt, murerne murede de lodrette dele af 
byggeriet og brugte tegl til det.
Tømrerne lavede de vandrette dele og anvendte træ som 
materiale.
Og grænsefladerne, hvor de møder hinanden, er fuldstæn-
dig velbeskrevet og definerede.
Man kan slå op i den Københavnske Byggelov og se, hvad 
der ligger under gulvbrædderne, hvis man bor i et af de her 
byggerier.

Det var jo ganske tankevækkende – for her var der noget, 
der var brugbart. Og meget veldefineret. Selvfølgelig var 
det nogle mere simple byggerier end i dag.
På installationssiden var det overkommeligt i forhold til, 
hvor vi er i dag, men der var faktisk tænkt over ventilati-
onsprincipper og isoleringsværdier og andre ting, men på 
et helt andet niveau end, hvor vi er i dag.

Men hele det felt her åbnede min modulforståelse op.

Ja! svaret var, at der var moduler i det her – en anden form 
for moduler – men klart definerede moduler, måske mere 
klart definerede, end vi ser i dag.
Jeg tænkte: når der nu er de her andre moduler i byggeriet, 
hvad er det så, der gør forskellen – og, at de her teorier, 
som jeg startede med, ikke fuldstændig passer til byggeri-
et?

En simpel 2 x 2 matrix
Så kom jeg frem til sådan en simpel 2 x 2 matrix. Man skul-
le næsten tro, jag var fra handelshøjskolen.
Jeg kan ikke håndtere mere – det kunne jeg heller ikke i 
min Ph.d.

Der er egentligt 2 akter i det her – den ene er, hvor detal-
jeret moduler i produktet er bekrevet – og den anden er, 
hvor stor en del af produktet består af moduler?

Og så skal man selvfølgelig i denne sammenhæng definere, 
hvad er produktet.

I den her sammenhæng er vi entreprenør – så produktet er 
den samlede bygning.
Er man Modulbad er produktet selvfølgelig en modul-
bad-unit. Det skal man selvfølgelig være opmærksom på.

Hvis man tager industrien – bilen -, som helt klart befinder 
sig her oppe - i øverste højre hjørne - og består fuldstændig 
af moduler. 
Og når vi har valgt hvilke moduler, vi har – så har vi produk-
tionsgrundlaget, og så kan vi gå i gang med at producere.

Det er ikke alt, der ligger heroppe - ja! når man ser på 
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teorien, så går den dybest set på, at man ligger i starten og 
roder hernede i venstre hjørne. Og når man går i gang med 
projektet, finder man ud af, hvilke moduler man har, og så 
skal man flytte sig op ad.

Den metodeteori, jeg havde fat i, beskrev til dels, hvordan 
man flyttede sig herop og til dels, hvad man gør, når man 
er  heroppe.
Trinnene ind i mellem beskæftigede jeg mig ikke rigtigt 
med.
De var de forkerte steder at være.
Det var den meget hurtige konklusion.

Men eksempler på ting, der faktisk ligger herude har vi 
NCC-byggerier med badekabiner eller med NNC´s installa-
tionsskakt – det kan også være med begge dele, så er der 
lidt flere moduler i byggeriet – og der kan selvfølgelig også 
være andre, så er der blot endnu flere moduler i det pågæl-
dende projekt. 

Jeg ved fra vores skakt, - at vi er ikke så langt som Davids 
eksempel med badekabinerne.
Når skaktene tages ind i byggeriet, så er de ikke fuldstæn-
dig færdigdesignede. Vi gør noget ved dem individuelt 
for at bringe dem op til et stade, som er et fuldstændigt 
produktionsgrundlag.
Hvis vi tager vores konceptbyggeri – vores byggesystem - til 
at lave kontorer - (vi er også ved at lave et for etageboli-
ger), så ligger det egentligt med en relativ høj modularise-
ringsgrad.
Men de enkelte moduler er generelt ret overordnet beskre-
vet - der kan selvfølgelig godt være nogle, der er ganske 
højt beskrevet, og nogle der er lavt beskrevet. Man kan 
sådan set godt ligge flere steder på samme linje.

Men vi har moduler, vi tager ind og siger: det her er vores 
overordnede ventilationsprincip i den her bygning – vi ved 
hvordan bygningen statisk fungere og ser ud – vi kender 
etagehøjden, vi ved noget om trapperne og om elevatorer-
ne – men vi bygger det sammen individuelt.

Et andet eksempel er F.L. Schmidt med deres cementfabrik-
ker, som er et meget modulariseret produkt. Det er faktisk 
rene moduler, de bygger deres fabrikker af.
Til gengæld udfører de en del design - efter de har valgt 
modulerne.
Det skyldes, at der er mange individuelle forhold at tage 
hensyn til: afhængighed af hvordan undergrunden er i det 
område, de skal bygge, hvilke energikilder de har adgang 
til, og hvad siger de lokale forordninger om, hvordan de må 
støbe, osv.
Der er en lang række forhold, som de så i det enkelte pro-
jekt flytter op i et produktionsgrundlagsniveau.

Spørgsmål fra salen: ”Black and Decker i din oversigt – så 
tænker jeg på håndværksværktøj?
Svar: Ja! Ja! Black and Decker er faktisk nogen af dem, der 
har flyttet sig, når man ser på deres produkter. Det er et 
eksempel fra produktionsindustrien. Og Ja! det er hånd-
værktøjsprodukter, der her er tale om. 
De har etableret en meget flot produktfamilie - hvor de 
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kan genbruge løsningerne på tværs af produkterne - de er 
faktisk gået lidt fra det siden hen – men det er så en anden 
sag.
De lavede en motorplatform med afbrydersystemer, som 
de kunne flytte fra boremaskinen og over i rystepudseren 
og til andre produkter – således på tværs af produkterne – 
og derved hævede de sig helt op, og de er faktisk fremhæ-
vet i litteraturen – at det er sådan, man skal gøre.
Selv om man kan bruge rystepudsere i byggeriet – så er 
rystepudsere og byggeri ikke det samme.

Fra salen: ”Det er nok bare mig, der er forvirret over modu-
ler og produkter”
Anders Kudsk: ja! men det var for at vise det her tvist, der 
er mellem industriprodukter og byggeri.
Altså: Hvis vi siger, vi ligger heroppe i toppen – og det er 
godt – der er ikke noget galt i at ligge deroppe – det er bare 
ikke altid muligt at komme derop. Og i hvert fald ikke i ét 
skridt, det er min pointe i den her sammenhæng.

American Power Conversion (APC), som laver datacentre, 
har ikke altid ligget heroppe – men har gjort det rigtig godt 
– og er nu gået en klasse op.
De laver nu større datacentre til mere individuelle kunder – 
de siger: ”Vi vil faktisk slet ikke have de standardprodukter, 
vi vil lave noget mere individuelt – fordi, vi vil ikke ligne alle 
de andre – så de er faktisk ved at bevæge sig nedad i den 
her ramme.
De har faktisk brugt den her ramme i deres arbejde til at 
forstå, hvad de så skal gøre, når de ikke bare skal gøre det, 
som står i bøgerne – i den sammenhæng.

Så, der er vist 2 parametre. Og jeg postulerer ikke, at der 
er entydige svar - og at det ene nødvendigvis er bedre end 
det andet. Det her er en forståelsesramme, så det hele ikke 
bliver en uoverskuelig bølge foran os. Og en forståelses-
ramme, som vi kan anvende, så vi kan komme i gang med 
det her.

Om at spise en elefant
Og så ser jeg på, hvordan man kan komme i gang med det.
Komme i gang med at spise den her elefant.
Hvordan man kan spise en bid af gangen af den her ele-
fant – hvor kan vi tage bidderne – og hvordan kan vi gribe 
bidderne an?
Ja! som sagt i teorien, når man læser bøgerne, DTU-meto-
den, Ja! så skal man bare gøre det for hele produktet – man 
skal bare detaljere det fuldt ud.
Det er helt klart formuleret.
Hvis man ikke kan gøre det, så er der måske andre mulig-
heder.
Man kan tage en Top-Down approach, hvor man ser på de 
overordnede principper og de overordnede løsningsmeto-
der:
Hvad er det for principper, vi bruger? hvad er det vi gør, når 
vi laver vores byggerier? hvad er det for nogle installations-
principper, vi bruger? hvad er det for nogle føringsveje, vi 
har? hvad er det for nogle armaturer, vi bruger? 
Men det er ikke detaljeret ud – vi kan ikke svare på, hvor 
mange armaturer, der skal være i et byggeri pr. kvadratme-
ter, men vi ved hvor meget luftskifte, der skal være i et kon-
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tor, og hvad der skal være i et mødelokale – så vi kender en 
masse designparametre, når vi går i gang.

En anden tilgang kan være, at ”plukke nogle ting i byggeriet 
ud” og fokusere på dem.

Og det er dybest set, det man gør hos Modulbad. Det er så 
hele produktet, man her fokuserer på.
Et andet godt eksempel er Altan.dk – hvor det er hele alta-
nen, man har fokus på.

For os, hvor produktet er hele bygningen, har vi gjort det 
med skakten. Og sagt, at nu vil vi have fuldstændig styr på 
den her installationsskakt – eller næsten have styr på den 
og kunne præfabrikere den, og bruge den i byggerierne.

Så der altså mulighed for at gribe det her an trinvist - og 
man kan selvfølgelig godt kombinere de her ting og sige, vi 
vil gerne arbejde med skakte – vi kunne arbejde med andre 
installationssystemer – vi kunne arbejde med vandrette 
skakte.
Men vi trækker også meget på det, der er, og udbydes på 
markedet – og trækker det ind i byggeriet i den her sam-
menhæng.
Og så ved vi jo, hvordan vi anvender de her moduler i vores 
produkt.

Ambitionsniveauet i store projekter
Så efter min opfattelse er man nødt til at starte med et 
lavere ambitionsniveau, hvis man snakker om etageboliger 
og store kontorejendomme.
Vi kan ikke gå ud og lave et fuldt modulariseret kontor-
byggeri med en fuld detaljering, som samtidig lever op til 
vores vision om at kunne udføre individuelt byggeri, som er 
tilpasset byggeprogrammet og forholder sig til de omgivel-
ser, der bygges i.

Der er andre stede, hvor man gør det – og er længere end i 
Danmark – og så er der nok flere af Jer, der bedre end jeg, 
kan svare på, om de byggerier har den samme arkitektoni-
ske kvalitet, som vi har i Danmark.

Så det kan gribes an trinvist.
Og hvis vi så ser på, hvordan vi kan komme i gang med det 
her – så er konfigureringssystemer et stærkt værktøj til at 
ensrette processer til at styre processer til at få forløb til 
at forløbe på bestemte måder – men også til at overføre 
denne her viden.
Og der har jeg så forholdt mig til en entreprenørvirksom-
hed for at se, hvordan vi kan gribe det her an.

Og ét sted at starte, det er som sagt vores skakt – på den 
måde ligner vi på mange måder en hyldevareproducent.
En af udfordringerne er at sætte plads af til den, når man 
designer byggeriet.

Og vi kunne godt tænke os, at man kan tegne badevæ-
relseslayoutet i flad 2D og fastholde, at vi overholder de 
forskellige anvisninger og bygningsreglementet og andet.

Vi lavede en lille undersøgelse i kommunerne af, hvor man-
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ge overtrædelser der var af regelgrundlaget. Jeg skal ikke 
nævne tallet her – men det var faktisk skræmmende, hvor 
mange overtrædelser af regelgrundlaget der var.
Så ønsket var, at vi meget tidligt i processen kunne få en 
angivelse af, hvor meget plads der skal sættes af til skakten, 
når vi laver vores overordnede plandisponering. Så skal vi 
nok efterfølgende designe det indeni.

Så jeg kastede mig ud i at lave en skaktkonfigurator og 
brugte helt traditionelle konfigureringsteknikker, ikke noget 
BIM – ikke noget værktøj i den sammenhæng – kort sagt et 
traditionelt konfigureringssystem, der etablerer et lukket 
løsningsrum, med et endeligt antal løsningsmuligheder af 
et badeværelse. Og så reducerer man ned, og så får man til 
sidst de her valg.

Det er det, man bruger, når man konfigurerer sin bil eller 
sin cykel eller et par gummisko på Internettet.
Så er det typisk den slags konfigureringsteknikker man 
møder.
Det vi hurtigt så, det var, at der var stor forskel på, hvem 
vores brugere var. Processen var ikke fast. Det var ikke altid 
de samme brugere, der skulle bruge værktøjet. Og det 
hænger så sammen med organiseringen i byggeriet, som vi 
talte om tidligere.

2 konfiguratorer - forskellig detaljering
Det gjorde, at vi valgte at lave 2 konfiguratorer – én der var 
målrettet arkitekter. Der skal du bare svare på nogle helt 
overordnede ting, så giver vi dig et overslag på, hvor vi er 
henne med arealkravene til skakten.
Og så én som vi kaldte skaktekspertkonfiguratoren, hvor vi 
går ind og designer skakten ret detaljeret og bestemmer, 
hvor de forskellige komponenter skal placeres.

Hvis vi tager arkitektkonfiguratoren – som er meget simpel 
– så skal du bare angive, hvor mange etager er der, hvor 
mange kvadratmeter er der pr. lejlighed, og hvor mange 
rum er der pr. lejlighed, så kommer konfiguratoren op og 
siger, så fylder en skakt, det her:

1,67 meter på den ene led – det er selvfølgelig et meget 
groft overslag, men det er et overslag, og det er bedre, end 
det ingeniøren siger, som normalt øger størrelsen.

Og som arkitekt kan man så få lov til at tegne sin planløs-
ning, uden at skulle spørge ham den besværlige ingeniør 
først, og han vil i øvrigt bede dig svare på, hvordan regn-
vandet skal behandles og meget mere.

Så man skulle kunne anvende konfiguratoren uden først at 
skulle konsultere eksperten.

Skaktkonfiguratoren til eksperterne var lidt mere avance-
ret. Der var spørgsmål om, hvor man ønskede at placere 
lyddæmpere – om der skulle være gulvvarme eller radia-
torvarme, om man ønskede at håndtere tagvandet i denne 
her skakt og en række andre ting.
Og så fik man en meget mere præcis placering på, hvor de 
her ting skulle være placeret i forhold til hinanden.
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Det grafiske layout er meget tilbage at ønske i forhold til, 
hvad konfiguratoren kunne levere – her er BIM-værktøjer-
ne jo noget stærkere, men den var god nok til at placere 
tingene i forhold til hinanden og lave layoutet af denne her 
skakt med de forskellige komponenter, og den kunne jo 
også give en mere nøjagtig størrelse på skakten.

Så filosofien er: først bruger arkitekten en konfigurator og 
efterfølgende bruges ekspertkonfiguratoren til den mere 
præcise indretning og udformning af skakten.

Konfigurator til et helt kontorbyggeri
Vi lavede også en såkaldt Top Down konfigurator.
Det var en konfigurator, som var lavet til at designe et helt 
kontorbyggeri.
Det var lidt sjovere – og lidt mere interessant og tricky 
synes jeg. Og lidt mere på kanten af, hvad teknologien kan.

Hvordan kan vi konfigurere et helt kontorbyggeri?
For at lave sådan en konfigurator, måtte vi gøre en del 
krumspring – i forhold til at generalisere nogle ting.
Og én af de ting, vi måtte generalisere, var det statiske 
system.

Her lavede vi 6 arketyper for det statiske system:

1. Bærende vægge og bærende facader
2. Bærende vægge og lette facader
3. Bærende vægge og kerner
4. Bærende facader og søjle - bjælke system
5. Bærende vægge og søjler
6. Bærende søjler og kerner

Altså de her hovedprincipper – og så valgte man det prin-
cip, der skulle være gældende. Det kunne godt være, at der 
var enkelte dele af bygningen, der så anderledes ud, men 
det her er hovedprincippet.

Og nu vil jeg gøre det, man aldrig skal gøre ved sådan en 
lejlighed her, nemlig at vise noget ”Live”
Men nu gik det jo før godt for David, så jeg kaster mig ud i 
det:

Konfigurering - livedemonstration
Jeg starter med, hvad det er for en byggeritype man øn-
sker? - I det her tilfælde ”Bolig”

Og så lavede vi igen det som før, med at forskellige brugere 
skulle kunne være inde over konfigureringen.

Ønsker du at tage stilling til varmeforsyning? ønsker du at 
tage stilling til U-værdier? ønsker du at tage stilling til para-
metre vedrørende tag og facader? ønsker du at tage stilling 
til parametre vedrørende ventilation? Osv.

Og således kan man, ved at bestemme, hvad man vil konfi-
gurere, starte med at konfigurere sin konfigurator.

Jeg ved, hvad jeg ved, - og da jeg har ikke meget tid tilbage, 
vil jeg gå lidt hurtigt til værks: jeg ved ikke noget om varme-
fordelingen – for øvrigt heller ikke noget om U-værdierne, 
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og ventilation - det har jeg heller ikke forstand på.

Den samlede bygningshøjde, - nej det er også for kompli-
ceret – så vi går lige lidt længere ned i konfiguratoren for at 
finde noget, vi ved noget om.

Jeg starter simpelt med at tage stilling til, hvad det er for en 
situation, jeg er i, når jeg skal konfigurere.
Teknikrum, det ved jeg til gengæld noget om.
Kan det placeres på tag – det er mit ønske – det er den 
billigste måde, at gøre det på.
Eller kan det ikke placeres på taget?. Og så er der lidt vej-
ledning til, hvornår man kan gøre det – og øvrige ting, man 
skal være opmærksom på.

Så kan jeg vælge, hvad jeg ønsker vedrørende facaderne:
Ønsker jeg lukkede facader, eller ønsker jeg åbne facader?
Det drejer sig dybest set om tunge eller lette facader.

Og jeg kan også vælge på arealerne – ønsker jeg en stor 
tilpasningsevne eller en lav tilpasningsevne?

En større eller mindre opdeling. Hvad er det for en type 
byggeri – er det lejligheder, vil jeg gerne have tunge vægge 
i lejlighedsskellene.

Og hvis det er kontorer, kan jeg vælge nogle åbne fleksible 
arealer, hvilket har været meget moderne de seneste år.
Jeg kan også her vælge, hvilken udgave af Bygningsregle-
mentet jeg ønsker at overholde.

Og så kan jeg gå ind og sige noget om, hvilke etagearealer 
jeg forventer, antallet af etager, og ønsker jeg at tage hen-
syn til nogle parametre angående geometri for bygningen? 
– hvor kompleks den skal være. Og vælger jeg det til, så 
bliver jeg umiddelbart spurgt meget mere direkte om, hvor 
mange korrigerede rør skal der være pr. element. Osv.

Så der møder jeg virkelig ingeniøren, når jeg vælger det.

Man kan vælge forskellige niveauer af kompleksitet ned 
gennem bygningen.

Så kan jeg vælge, om de elektriske installation skal føres i 
lofter eller i gulv.
Jeg kan gå ind og komme med nogle bud på, hvilke spænd 
jeg har brug for i bygningen.

Og ønsker jeg et øget spænd, ja så får jeg en øget dæktyk-
kelse i det her dæk.
Ventilationsprincipper kommer her - det har jeg valgt fra, 
så der er ikke så meget at tage stilling til her. Og det samme 
på installationerne.
Og så får jeg til sidst en summation ”Resultater” af det jeg 
har konfigureret.

Summation og checkliste
Og summation har helt klart – på de fleste punkter - karak-
ter af at være en checkliste.

Den fortæller mig dybest set, hvad jeg har svaret på. Men 
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om ikke andet, så er jeg blevet ledt igennem de rigtige 
spørgsmål og taget stilling til de ting, der skal tages stilling 
til i mit projekt.

Men den kommer også og fortæller mig – og hjælper mig 
med konfigurere videre: at du her skal bruge det her venti-
lationsprincip og det her luftskifte - når jeg skal konfigurere 
de her kontorer.
Så, en del af de her parametre kommer den op med – nog-
le som parametre jeg kan konfigurere på – andre blot som 
punkter i en checkliste.
Og det er også i orden, for jeg bliver ledt igennem en given 
proces, som man kan arbejde med.
Og det er ganske afgørende.

Så det viste sig egentligt, at det er muligt at lave en konfi-
gurator til byggeriet. Men det viste sig også, at der var et 
abstraktionsniveau - i hvert fald i forhold til den her klassi-
ske konfigureringsteknologi.

Der var Ikke i visionen og i det materiale her taget stilling 
til, hvilken konfigureringsteknologi der skulle bruges.
Det var der i teorigrundlaget. Der var der taget hensyn til 
det, og det var den type konfigurator jeg brugte.

Men der var brug for at lægge et abstraktionsniveaus ind 
imellem det, man konfigurerede og det endelige produkt.
Og det lignede egentligt også det, man så i denne ”Mo-
dular Application Matrix”, hvor der var en difference 
mellem ”Configure To Engineering” som var en ny model i 
forhold til de klassiske ”Configure To Order”, ” Engineer To 
Order” og andre set up.

Så der var et niveau der.

Så man kunne bestemt komme et stykke, og man kunne 
få et bedre grundlag til at starte sit design på i den her 
sammenhæng.

Konklusionen
Konklusionen, jamen det er, at der i forhold til det histori-
ske byggeri er et potentiale for at få etableret en bredere 
modulopfattelse end den meget fysisk orienterede fra det 
klassiske modul - og montagebyggeri i den industrielle 
periode, hvor det gennemgående var moduler, mest fysisk 
rettede.

Men det procesmæssige og en del andet varierede en del – 
noget var rigtig langt – andet var væsentlig kortere.

Men man kan også se det længere tilbage.

Og så har vi ”The Modular Application Matrix” som kan 
bruges til at forstå og arbejde med ”Delvis modularisering” 
– Vi kan angribe det med en Bottom-Up eller Top-Down 
tilgang.
Og der er gode muligheder for at udvikle konfigurationssy-
stemer med de her forhold og med den her forståelse for, 
hvad konfiguratoren rent faktisk kan gøre i den her sam-
menhæng.
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Vi kan høre hvordan David havde kodet for en badekabine 
– så forstil Jer, det var for en hel kontorbygning – jeg tror 
reglerne her er meget anderledes og sammenlagt mere 
komplicerede - det er en helt anden historie – og med en 
helt anden tilgang.

Fremtidens forskningsområder
På den fremtidige forskningsmæssige side, hvis man er 
interesseret, så er det helt oplagt at gribe an på nogle af de 
områder, jeg ikke tog fat.

Men jeg vil også sige i forhold til modularisering – det med 
at arbejde med de her ”Delvise Modulariseringer”, der er 
et stort område, der er brug for at få arbejdet videre i.

Det er meget relevant for byggeriet at arbejde i det område 
og forstå det område bedre.
Så det vil være et fornuftigt og oplagt sted at starte.

Tid til spørgsmål

Spørgsmål fra salen:
Vi sidder og planlægger de store syghusbyggerier i
dRofus3, hvor vi bestemmer, hvilke rum vi skal have, og 
hvor store de skal være – og hvilket inventar, vi skal have i 
dem osv.
Så at sige ”vi programmerer bygningerne her i dRofus”.

Herefter checker vi dRofus parametrene op mod vores 
BIM-model – for at checke, at alt er med.
Det må jo næsten være det næste skridt at tage.
Hvad siger du til det?

Svar: Det er et oplagt skridt at tage videre i denne sam-
menhæng.

3 http://www.drofus.no/en/product.html:
dRofus is a unique planning, data management and BIM collaboration 
tool. dRofus provides all stakeholders with comprehensive workflow sup-
port and access to building information throughout the building lifecycle.
Plan, manage and maintain data for departments, rooms, room templa-
tes, finishes, items, systems and components – all in a single cloud based 
platform.
dRofus is a SQL server database that will provide state of the art perfor-
mance and speed regardless of project size, type or complexity.

For a detailed description read more about our key features and modules.

Vi har ikke gjort så meget i det endnu – men vi har det i 
tankerne i den sammenhæng - og få det ind på den måde.

Og det er også en anden måde at konfigurere på, end det 
du gør nede hos bilforhandleren, så Ja! det er bestemt en 
mulighed.

Et andet spørgsmål:
Jeg kom til at tænke på mandskabet - i og med, at vi i dag 
laver nogle højt industrialiserede produkter, så skal vi 
stadig, som vi drøftede under Velux´s indlæg ud og placere 
produkterne i sol og vind og regn – og vi så 2 specialperso-
ner gå på taget og montere ovenlysene ude i det fri – efter 
ret så raffinerede og avancerede montageanvisninger.

Skal man lave f.eks.et nyt gulvsystem, der skal være be-
standigt, så kræves der autorisation for at kunne montere 
det eller nogle mennesker, der ved hvordan, det gøres - og 
så tilbage til det historiske, hvor der hos håndværkerne lå 
meget implicit viden.
Hvis du bestilte et Bedre Byggeskik hus og bad om at få det 
med gult tag og i gule sten, ja så vidste du, hvad du ville få.

Svar:
Det er netop det – og det er også derfor, det er vigtigt at 
etablere den her meget bredere forståelse af konfigurering.

Moduler er ikke bare at fokusere på det rent fysiske – det 
fysisk modulære.
Det er ikke nok at forstå modulet – bare som et vindue 
- men også at forstå – montageprincippet, uddannelses-
programmet som medarbejderne skal igennem for at 
kunne montere det, sælgeren som kan finde ud af at sælge 
det – der følger rigtig mange forskellige mange ting med 
modulet.

Og det var også det, man så i det historiske.
Man fokuserede meget bredere end på det rent fysiske.

Det er det vigtige her.
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EMNE:

Udvikling af parametriske 3D BIM-modeller
til den danske byggebranche.

v. Tore Hvidegaard, Arkitekt MAA
Adm. Direktør 3D Byggeri

Hvad er behovet, anvendelsen og udbredelsen?

Gennemgang af en række cases bl.a. udviklingen af model-
ler af VELUX ovenlysmoduler til anvendelse i BIM modelle-
ringen.

3D byggeri
Jeg hedder Tore Hvidegaard, og jeg grundlagde 3D byggeri 
i 2007 og baserede firmaet på de erfaringer, jeg kom med 
fra mine tidligere arbejder som projekterende arkitekt.

Gennem årene har vi arbejdet for lidt forskellige virksom-
heder – fra mindre danske virksomheder til meget store 
danske virksomheder.
Og senest er vi nu også begyndt at arbejde ud over landets 
grænser. – Det kommer jeg tilbage til lige om lidt.

I begyndelsen havde vi fokus på de danske kunder – og 
efterhånden, som vi rettede fokus ud på det internationale 
marked, har vi haft fokus på internationale virksomheder, 
som er interesserede i det skandinaviske marked.

Og vi har i det hele taget fokus på, hvad der sker på det 
europæiske marked – ja for den skyld også, hvad der sker 
derudover.

I dag vil jeg snakke en lille smule om BIM – og også om, 
hvad der er sket siden sidst, da jeg var her til projektets 
tidligere konference – ja for vel 2 år siden, da jeg havde 
fornøjelsen af at fortælle om de tendenser, jeg da så.

Jeg har kigget mine noter igennem fra den gang og kan 
konstatere, at der nok ikke er sket det store siden da.

Men der ER faktisk sket nogle ting, og det glædede mig. For 
når man sidder som jeg, der startede 3D Byggeri for 8 år 
siden med forventningen om: at nu sker der en hel masse 
fra dag til dag – men det gjorde der ikke – i byggebranchen 
– men alligevel:
Det kan godt være, der alligevel sker noget – det kigger vi
lige på.

Det her handler om systemleverancer – og der er her nogle 
unikke muligheder. Men også nogle specielle faldgrupper – 
i forhold til det - som helt klart er værd at kigge på.
Det vil jeg eksemplificere i 3 cases.

Vi har sådan set allerede taget hul på Velux-casen, den vil 
jeg udvide en lille smule.
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Så vil jeg tale om et firma, der hedder Record – i Danmark 
hedder det Record BMT. De leverer skydedøre og karrusel-
døre.

Og jeg vil tale om mit arbejde for Rockfon, som er et datter-
selskab af Rockwool, og som har en lidt anden tilgang til at 
arbejde med systemer end normalt. De laver akustikplader 
til blandt andet systemlofter.

Og så vil jeg lige slutte af med en opsang og tale lidt om 
nogle muligheder, som jeg ser dem.

Jeg lavede de her slides som nogle af de første, da vi grund-
lagde firmaet. Det er et rigtig godt slide – og det er blevet 
brugt rigtig rigtig mange gange – også af mange andre end 
mig selv, når man skal forklare, hvad BIM er.
Og jeg tror ikke, der er nogen i det her forum, der skal have 
den store forklaring om, hvad BIM er.

Men hvis vi nu prøver at anskue det som Legoklodser, in-
telligente Legoklodser, som vi bygger sammen og får nogle 
intelligente huse ud af det - altså bygge informationer op - i 
modsætning til bare at sidde og bygge ren geometri op – 
og kunne anvende det.

Og så kommer nok det mest berømte BIM-slide overhove-
det – jeg tror det er Norsk Building Smart, der har lavet det.

En illustration af, hvordan al den information hjuler rundt i 
processen – og alle kan få al den data, de gerne vil have og 
lige, hvornår de skal bruge den – og alle de her fantastiske 
ting.

Ah! der er vi sku ikke helt endnu! Og nu vil vi så gå ind og 
se på, hvordan det egentligt ser ud.

Hvad er sket siden sidst?
Og så lavede jeg den her for 2 år siden – det er en såkaldt 
’Gartner Hype Curve’, som fortæller noget om, hvad der 
sker med trends over tid.
Den starter hernede – til venstre, hvor der er en eller 
anden teknologi, der sætter noget i gang, og så får alle en 
hel masse ideer om, hvordan den her teknologi kan bru-
ges - og alle kører på de høje nagler og brainstormer om 
teknologiens mange muligheder, - der er ikke rigtig nogen, 
der kritiserer det – og medierne skriver om det osv. – og så 
begynder folk at implementere det - og så falder vi ned i 
bunden, som hedder ” The Trough of Disillisionment” – og 
det er meget hårdt og rigtig slemt.

Folk finder ud af, at der er nogle store udfordringer: noget 
virker – og noget virker ikke Og derefter begynder man 
langsomt at kravle op til det, der hedder ”The plateau of 
productivity”, hvor man rent faktisk begynder at anvende 
den her teknologi, og begynder at få forskellige gevinster 
ud af den.

Og - derfor prøvede jeg for de her 2 år siden at placere de 
her ting rundt omkring for at se, hvordan det var – og det 
blev sådan set meget visuelt, hvordan tingene var: visuali-
seringen og kollisionstesten kørte, og folk begyndte at kun-
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ne lave nogle gode tegninger – det der ”datagenbrug”, som 
alle talte om, det var der sgu ingen, der kunne finde ud af.

Og så var der lige den her VDC – Virtuel Design Construc-
tion – som folk lige var begyndt at tale om – men som dog 
ikke fik så meget opmærksomhed – dengang.

Og så prøvede jeg at kigge på: Hvordan ser det så ud nu? 
Og jeg ved ikke, om det ser bedre ud nu, der er jo stadig 
meget der ligger nede i bunden, men der er faktisk ganske 
mange ting, der stille og roligt begynder at bevæge sig op 
til, hvor det kan betale sig at anvende det - og det er sådan 
set meget godt, for vi skal igennem det her.

Nogle ting bevæger sig hurtigere op end andre – datagen-
brug ligger stadig, hvor det lå før - kalkulation og mængder 
begynder at stikke af fremad - og de bliver brugt - det er 
sådan set positivt – og så er der kommet nogle nye ting 
ind, og den der er sådan lidt sjov - den der ligger på toppen 
”The peak of inflated expectations” – altså oppustede for-
ventninger - der ligger BIM UK.
De er ”edder mame” vilde derovre. Og de snakker altid om, 
hvor gode de er, og alle løber rundt og siger, at alle arkitek-
ter arbejder i BIM hele tiden, og de har styr på alt!
Det er helt sindssygt!
Vi har nogle kunder, som arbejder derovre, – og så kommer 
vi derover og snakker med dem, og så siger de: ”BIM – 
hvad er det for noget?”

De skal drosle retorikken lidt ned derovre. De er 10 år efter 
os, men de har til gengæld sat rigtig meget fart på nu.
Og de har 10 års erfaring fra andre at trække på - og til at 
bygge videre på. Det bliver spændende at se, hvordan det 
går. De får det uden tvivl løbet godt i gang – og det glæder 
vi os til at se.

Og så skriver jeg Frankrig nede i bunden. Det er der ikke så 
mange, der er opmærksomme på. Men de begynder også 
at bevæge sig opad.

Og på det europæiske plan i sin helhed
Det der trækker er, at der er nogle lande – nogle stater, der 
stiller nogle krav om brugen af BIM i byggeriet.

Jeg har lavet sådan et kort her, og de mørkegrønne lande er 
de lande, hvor der faktisk er noget lovgivning, og kommer 
noget lovgivning. Der hvor det er lysegrønt, der er der tale 
om en slags frivillig implementering af BIM– og ikke rigtig 
sket noget afgørende. Og de hvide er hvor der slet ikke 
rigtigt sker nogen ting.

Hvis man sådan kigger på de rapporter, der kommer ud 
om, hvor den virkelige implementering er, så er det meget 
der, hvor staten driver det.
Og byggebrancher er så langsom, at det faktisk er der, 
hvor staten skubber på som den store ”driver” – den store 
langsomme stat – det har jeg altid moret mig lidt over. Jeg 
ved ikke, om det er positivt eller negativt, så går det i hver 
fald den rigtige vej.

Vi kender alle de kritiske tal om den manglende produkti-
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vitet i byggeriet – og hvorfor vi skal det her. Og det virker i 
hvert fald at få stillet de her krav.

BIM og Systemleverancer
Jeg sagde før, at BIM det betragtede vi som Lego – jeg kom 
i går til at tænke på: At hvis BIM er Lego, så må systemle-
verancer være DUPLO. Det er egentligt meget skægt – det 
passer sådan set ret godt som en analogi 
De er sådan ret store – men systemerne kan godt sammen 
på en eller anden måde.
Det er bare en helt anden klods, de støder op til – de 
her DUPLO-klodser – og det, det især er, er, at den er en 
tryk-konfigurerbare superklods.

Den enkelte DUPLO-klods skal kunne ændres til en helt 
masse ting. Det synes jeg også, at alle oplæggene, vi har 
hørt indtil nu, også har eksemplificeret:
Det skal både kunne være sådan en med en lille tap på - 
eller sådan en med mange tapper på – og den skal kunne 
være lang eller kort eller være en pirathat.

Ud over det, så er det jo nogle, der er rigtig stærkt modula-
riseret – ud over alle grænser.

Og når vi arbejder med de her systemleverancer, er Mo-
dulbad netop et rigtigt godt eksempel herpå, hvor mange 
dele, der pludselig skal spille sammen - den høje komplek-
sitet og alle de sammenstød, der findes i forhold til de her 
muligheder.
Det er lidt nemmere med et toilet, altså et væghængt toilet 
har måske verdens nemmeste grænseflade, men, når det 
lige pludseligt skal interagere med en række andre ting i et 
baderum, så bliver det meget hurtigt ekstremt komplekst.
Jeg vil nu kigge på nogle cases.

Case 1: The Modular Skylight
Høj komplekseietet og klare grænseflader
Den første case er, som tidligere nævnt, Velux ”The Mo-
dular Skylight”.
Vi har allerede hørt en del om den – og jeg vil prøve at se 
den fra en lidt anden side, end vi hørte tidligere i dag.
Jeg vil sige lidt om, hvordan vi så det.

Vi kom ind i projektet – jeg tror for 4 år siden – der var ca. 
et halvt år til produktlanceringen, og man var begyndt at 
køre ud og lave forskellige testprojekter, men også at finde 
ud af, hvad der virkede, og hvad der ikke virkede.

Og man må nok sige, at set i forhold til mange andre større 
byggematerialeproducenter har Velux haft en ekstremt 
aggressiv strategi: At være en velrenommeret organisation, 
som i bund og grund har lavet det samme produkt altid – 
skal til at lave et helt andet produkt, som skal sælges på 
en helt anden måde – en helt ny type organisation, der 
pludselig skal bygges op omkring det.
Det har gjort, at folk har været ekstremt åbne overfor, 
hvordan man skulle gøre.

Man var ude at undersøge ekstremt meget mere, end man 
normalt vil gøre.
Det allerførste projekt vi lavede med at ”bygge” objekter, 
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lavede vi for Velux Danmark, fordi de havde set, at der 
begyndte at ske noget i Danmark.
Så lavede vi et projekt for det. Og der skete hurtigt det, at 
den tyske salgsorganisation ringede til os og sagde: ”Hvor-
for er der nogle, der er begyndt at ringe ind til os og bede 
om danske modeller?”

Det, der var sket, var, at der var nogle tyskere, der var be-
gyndt at projektere med vores danske modeller.
Da det skete, var der åbenbart nogle, der fik øje på, at der 
sker et eller andet. Og det kunne da ikke passe, at tyskerne 
skulle sidde med danske modeller og projektere med dem.

BIM-hjemmearbejdet
På den baggrund bliver vi også inviteret med i dette 
projekt – og kunden – altså Velux – havde virkelig gjort sit 
BIM-hjemmearbejde.

Der var nogle, der kendte alt til lande og formater – og kom 
ind og stillede en forfærdelig masse spørgsmål.
Men det var faktisk nogle, der havde været ud i marken og 
spørge nogle arkitekter: ”Hvad er trenden – hvad gør I – og 
hvordan – og hvordan kommer det til at påvirke Jeres alt 
muligt”.
Og så havde de fået forskellige svar, og så var de gået i 
gang med at prioritere og udføre dem med højest prioritet 
øverst.
Det virker meget rationelt, og det er der altså ikke mange 
producenter, der gør, det skal jeg altså også hilse og sige.

Easy Specification
Det kom meget hurtigt på bordet, det som Artur sagde 
tidligere, det var slagschefen, der sagde: vores mål er ”Easy 
Specification”. Det skal det være så ”pissenemt” at bruge 
vores ting, så der ikke er nogen, der vil drømme om at 
bruge noget andet end vores.

Hvis man sammenligner med Velux´ konkurrenter - på det 
her tidspunkt - så er det ret let at lave disse ”Easy 
Specifications” - for niveauet i markedet er ret lavt. Det ved 
alle, der har siddet ude på en tegnestue, at det ikke er alle 
producenter, der leverer det, man som arkitekt gerne vil 
have leveret.

Muligheden for at komme ind her var selvfølgelig det, 
Velux havde set, og målgruppen var blevet decimeret og 
præciseret – til de her 3 grupper, vi så omtalt før - og meto-
den, den var klar.

Og så var det et system, som til trods for, det er et ret 
enkelt system, dog har 3 målgrupper. Vi tog os alene af 
målgruppen ”Specifiers” – altså arkitekter og konstruktører. 
Selv om systemet er enkelt og modulariseret, er geometri-
en afhængig af rigtig mange parametre.

Det kan godt være, at vinduerne har standardstørrelser, 
men at sætte dem sammen, i vinkler mellem 5 og 40 gra-
der, giver nogle helt unikke muligheder for faktisk at sætte 
afstanden mellem de enkelte huller - det er skide svært at 
beregne.
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Men det skulle vi selvfølgelig tage højde for, da det var nog-
le af deres unikke ”Selling Points”, som distancerer Velux i 
forhold til deres konkurrenter.
Og så er der det sjove, at systemet har en grænseflade til 
en anden bygningsdel, som man bliver meget afhængig af.

I så de her ”clamps” før, som griber fat i det her I-profil – 
det, som vinduet står på, og som er en del af opbygningen 
– og det er ikke en leverance Velux står for.

Men det stod hurtigt ret klart, at det – kun at levere ” 
modulerne med inddækningerne” så ville der simpelt hen 
mangle noget i den her løsning – og det vil gøre det meget 
krævende for arkitekten at anvende de her objekter til at 
skitsere med.
Det var derfor også nødvendigt for Velux, at gå ind og sige, 
at ”Vi bliver nødt til at levere mere end det, vi egentligt le-
verer, nemlig hjælpe med at angive, hvordan der bygges op 
– og hjælpe med det, selv om det ikke er vores leverance”.

Det er egentligt meget godt set af Velux i forhold til ”Nem 
Anvendelse”. Men det gør jo også, at der rejses nogle 
diskussionsspørgsmål: hvor meget skal man tage ansvar for 
at kunne levere.

For, som vi skal se om lidt, så kan den opbygning også laves 
på 1000 forskellige måder.
Og det første vi gik i gang med var at lave til Revit og til 
ArchiCAD i et smukt fælles forløb.
Og jeg kan lige prøve at vise nogle af resultaterne  

Revit og ArchiCAD
Hvis vi starter i Revit og om mulighederne. Så er modulet - 
det her er et modul - et enkelt objekt. Det, der er specielt 
ved den her løsning, er, at hvis vi skal skifte over mellem 
de forskellige applikationer, Ridgelight og Northlight og de 
andre, som vi så før, så er det separate objekter, som vi 
arbejder med.
Det er på grund af den logik, der ligger i Revit, og som blev 
diskuteret før. Vi kan ikke så meget i Revit rent programme-
ringsmæssigt, som vi kan i ArchiCAD.
Samtidig er der en række parametre, hvor jeg kan gå ind 
og stille de forskellige ting, f.eks. ændre en hældning eller 
antallet af vinduer osv.

Gå selv ind på Velux´ hjemmeside og download en model 
og prøv selv: http://www.velux.com/Products/Product_ 
overview/modular_skylights.

Efter rigtig meget snak med arkitekter om det her – og en 
række iterative processer – lave noget – få det afprøvet 
– lave det om osv. har vi fået en række kommentarer og 
arbejder nu med forskellige detaljeringsniveauer:
Vi har nogle meget grove objekter, nogle lidt mere detalje-
rede objekter. Og så de relativt detaljerede objekter.
Og så kan jeg bestille en række øvrige standardmoduler til 
Revit.
Her i ArchiCAD har vi en anden type brugergrænseflade 
end i Revit.
I Revit har vi vores lister – og det er ikke altid lige logisk og 
især, når vi har mange parametre.
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Og her ligger der en diskussion – vi vil jo rigtig gerne berige 
vores modeller. 
Man kan jo spørge sig om sådan en brugergrænseflade her 
– hvad siger vi til den?
Det her er jo en blanding af forskellige former for informa-
tion - forskellige slags data - god information, som Velux 
producerer, og som vi gerne vil have med.
Og så er der parametre, der har indflydelse på, hvordan 
geometrien er. Og det er en af de ting, vi har arbejdet rigtig 
meget med – og der må man bare sige, at der er man i 
mange forskellige situationer i de her programmer.

Principielt kan man det samme i de 2 programmer – Revit 
og ArchiCAD – Men vi har også en manual med til vores 
Revit-objekter, hvilket vi ikke har så meget brug for i Archi-
CAD.

Så så vi før i Davids fine eksempel, hvordan man datamæs-
sigt bygger tingene op. Det her er et diagram over, hvordan 
tingene virker i Revit i modsætning til ArchiCAD – hvor man 
har enkeltmodulerne – som man i meget høj grad tegner 
og får dem stykket sammen inden i hinanden – for at sikre, 
at man kan genbruge de forskellige dele.

Det var et udviklingsprojekt, vi kom ind i midt i. Det gjorde 
også, at der var rigtig mange ting, der ændrede sig, så den 
plan I så lige før – den ændrede sig, og så ændrede en hel 
masse andre dele sig også.
Vi skulle sikre, at vi havde en hurtig måde at opdatere på, 
så de nye versioner hurtigt kunne komme ud til kunderne. 
Selv om den her er meget pixeleret og ikke særlig køn, 
har den betydet, at vi kunne opdatere meget hurtigt - at 
ændringerne kan slå igennem hurtigt i samtlige af de her 7 
applikationer, som der er blevet talt om.

Case 2: Record
- Differentiering og variationer
De er knap så kendte – de laver sådan nogle skydedøre her 
– det her er fra et dejligt bageri i Tyskland .

Og det er også sådan nogle her til forskellige former for 
bygninger og lufthavne osv.

Det er en anden type kunde – de bor i Schweiz. De har et 
skarpt fokus på værdiskabelsen for deres brugere.
De startede virksomheden og gik meget strukturelt til 
værks – de analyserede situationen, de kiggede på, hvad 
konkurrenterne lavede, hvor stor er udbredelsen? hvordan 
med markedet? hvad er delmarkedet? og hvad er hoved-
markedet? og hvordan gætter vi på, at det her vil påvirke 
vores salg og markedsføringsstrategi? - og så handlede de.

De lavede et pilotprojekt, og så evaluerer de, og opretter et 
spørgeskema: 
Er det her brugbart? - Giver det her værdi?
Hvis I har kendskab til vores konkurrenters produkter, hvor-
dan er de så i forhold til vores, vil I prioritere vores produk-
ter frem for andre, i forhold til det?

Meget firkantet kan man sige, at de drev det fremad.
Da de så kom tilbage med det her spørgeskema, så gik et 
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rigtigt stort projekt i gang. Og det var ret entydigt, hvad der 
var af feed back.
Det kunne vi godt ønske os, at der var rigtig mange flere, 
der gjorde, for så finder de ud af, at de her ting har en helt 
klar indflydelse på, hvordan deres produkter skal laves, og 
hvordan ens brand bliver opfattet.

Spørgsmålet om investering
Så kommer vi til spørgsmålet om investeringer i vores del 
af helheden.
Spørgsmålet om investering – det er tit marketingsafdelin-
gen, vi taler med. 
Når man ved, hvad annoncer i forskellige magasiner koster, 
så er investeringen i vores ting sådan set peanuts for en 
marketingsafdeling – nogen gange så lav, at de slet ikke 
gider snakke om det.
Og somme tider kommer vi slet ikke i gang, for de tror slet 
ikke, man kan komme i gang for så få penge.

Kompleks geometri, grænseflader, regler og undtagelser
Scenens geometri er helt afhængig af vildt mange parame-
tre, og der er en række komplekse beregninger.
Og der er mulighed for en række tilvalg, som gør det endnu 
mere kompliceret.
Og der er en grænseflade til flere forskellige typer af byg-
ningsdele.
De her kan bygges ind i vægge og i forskellige glasfacader, 
og i andre tilfælde er de løse og står frit.

Så spørgsmålet er her, hvordan griber vi det an?

De her er bygget af min kundes produkter.
Så er det nødvendigt at skabe en struktur og en metode, 
så tingene både kan bruges frit, og de kan skære sig ind i 
vægge og dels kan placere sig i forskellige curtain walls.

Men egentligt er princippet jo det samme. Ulempen her 
var, at vi har at gøre med en producent, som ikke har tænkt 
sine produkter modulariseret fra starten af – dvs. at der 
er en hel masse regler – og så er der mindst lige så mange 
undtagelser fra de her regler.
Regler er egentlig ikke så svære at handskes. Undtagelser 
er rigtig svære at have med at gøre.

Hvis man har en skydedør som denne her, der sidder i en 
væg, opfører den sig på en bestemt måde. Sidder den op 
ad en væg, begynder den at opføre den sig på en anden 
måde – så begynder der at komme ekstra beslag – og så 
begynder væggen at gå ind foran, og alt det skal man så 
lige kunne håndtere, og det gør, at man får nogle komplek-
se ting, som i Revit er vanskelige at styre.

Hvis vi ser på egenskaber på den her, så har vi præcis de 
samme udfordringer. Vi har rigtig dejligt meget informati-
on. Der kører efter nogle engelske standarder.

Vi gør meget det, at vi går ind og skjuler en hel masse 
beregningsmæssige parametre for at gøre det mere enkelt 
– men igen – det er en udfordring at finde ud af, hvad skal 
brugeren egentligt tage stilling til?
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ArchiCAD-modellen er noget mere enkel.
Vi har forskellige regler, vi kan skrive ind i den – f.eks. hvis 
jeg beslutter mig for at skifte modeller eller sætte den 
berygtede showcase på, som vi ser i alle storcentre, og som 
er fyldt op med varer op til jul, og som kører rundt.
Der sker afsindigt meget i produktet, når sådan en sættes 
ind i modeller i forhold til forskellige typer glas og mange 
forskellige profiler, der mødes osv.
At kunne få dem ind i ArchiCAD har været let og få dem ind 
i Revit har været ekstremt svært.

Men vores kunder dikterer jo ikke, hvilke værktøjer vi skal 
bruge – og de er heller ikke interesserede i at diktere vores 
værktøjer.
Men det er jo ikke nogen hemmelighed, at de så gerne, at 
alle arkitekter anvendte den samme software, så ville det 
være meget nemmere for dem at have med at gøre.

Og grænsefladen, og det, der knytter sig hertil, har vi arbej-
det lidt videre med i den næste case Rockfon.

Jeg skal lige oplyse at denne case 2 for Record er WIP - 
Work in Progress – og endnu ikke offentligt tilgængeligt.

Case 3: Rockfon 
- Værditilførelse og brugervenlighed
Det, I får at se her, er udviklingen af et koncept:

Rockfon er et datterselskab af Rockwool.
Rockfon er reelt, at de tager nogle rockwoolplader ud, 
maler dem hvide og sætter dem op i loftet.
Det er sådan set det helt grundlæggende - og det har nogle 
fantastiske lydegenskaber, så det sælger de meget godt af.
Og det her er så et eksempel fra dem.

Her er et eksempel på geometrien.
Udfordringen er, at geometrien er afsindig enkel i de her 
loftssystemer.
I BIM-programmerne – og det er lige meget, om vi snakker 
ArchiCAD, eller vi snakker Revit, så er det bare en firkantet 
klods.
Og så er der nogle, der siger, at så ryger vi helt op – og over 
i den høje detaljering - hvor vi har alle wirer og neds-
tropninger osv. med. Men det har jeg ikke set et eneste 
eksempel på et projekt, der har gjort – der arbejdes typisk 
i klodser.

Udfordringerne ved enkel geometri
Så hvad er udfordringen for Rockfon? – Udfordringen er jo 
markant anderledes for Rockfon i forhold til dem med de 
meget komplekse produkter, vi så før.
Det er standardobjekter med en grov geometri – dvs. vi 
har en lav produktgenkendelighed – men vi har også en 
begrænset værditilførsel.

Hvorfor skulle en arkitekt gå efter det her, hvis han allerede 
har det i sit program – hvor kan Rockfon tilføre værdi?
Og endvidere er det ret svært at trække mængder ud – vi 
kan trække overordnede arealer ud men ikke på de enkelte 
dele, der bliver brugt, hvilket er det, der er interessant for 
Rockfon, så de sælger alle stykkerne.
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Der er dårlig BIM-understøttelse af de komplekse konstruk-
tioner – vi har ikke mulighed for at ændre til forskellige 
pladestørrelser og til forskellige ophængningssystemer. 
Softwaren giver en rigtig dårlig brugeroplevelse.

BIM-løsningen og en bedre brugeroplevelse
Man har ikke rigtig mulighed for at gå ind og påvirke nogle 
ting, så vi skal måske over og kigge på det, vi kalder en 
BIM-løsning frem for at tænke i objekter?

Her går vi ind og kigger på dette ekstremt standardiserede 
og relativt kedelige objekt i Revit.
Som det ser ud i Revit, er det et objekt med meget lidt data 
på.
Så spørger jeg: kunne vi ikke finde en bedre måde, at 
hjælpe Rockfon, end blot fylde noget data på? Og det skal 
gerne give en langt bedre brugeroplevelse.

Det vi valgte at gøre er – det I kan se oppe i toppen – hvor 
vi i det her tilfælde laver en plug-in løsning – altså et lille 
program inde i Revit – som tillader, at man åbner Rock-
fon-kataloger.
Men det er reelt bare et filter – hvor vi kan gå ind og vælge 
mellem de forskellige muligheder, der er og begynde at 
fylde ud med de egenskaber, der skal være.
Og når vi har gjort det, så kan vi gå rundt i produktet. Og 
alt det her er faktisk bare en integration ind i Rockfons 
hjemmeside.
Det betyder, at vi kan styre brugeroplevelsen på en helt 
anden måde.
Vi har ikke et eller andet krav om, at man skal vælge i en 
eller anden bestemt rækkefølge for at tilføre billeder.
Og for mange af vores kunder, er det visuelle udtryk et 
vigtigt middel, til at påvirke arkitekten.
Så her det handler om at kunne bearbejde det her på en 
helt anden måde, netop som vi er vant til, når vi går ind på 
en hvilken som helst anden hjemmeside.
Det giver en helt anden brugermæssig og brugeroplevel-
seskvalitet end den, vi ser i BIM-programmerne.

Spørgsmål fra salen:
”Undskyld, hvad sker der, når du trykker på den store grøn-
ne download-knap?”
Svar: ”Ja, hvis du trykker på den store grønne down-
load-knap, så kyler den data ud. Dvs. at hvis vi kigger på 
tingen nu, så er den blevet beriget – det objekt - med den 
data, der skal bruges. Det er den mest simple version det 
her.
I den næste version af den, vil den begynde at hente geo-
metri med over. Det er sådan lidt mere avanceret.”

Det gode ved det her er, det er vist i Revit – men det eneste 
egentlige Revit-specifikke ved det her er sådan set denne 
lille plug-in. Alt andet, det kører som en serverløsning, 
hvorved vi kan begynde at konfigurere på en helt anden 
måde. Med helt andre værktøjer end det vi stilles til rådig-
hed i BIM-programmer.
Dvs. vi er meget mere frit stillede og kan arbejde med nog-
le meget bedre løsninger.
Og så er der den fordel, at når vi vedligeholder ting, så ved-
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ligeholder vi ét sted, og vi kan sende ud til flere forskellige 
programmer.
Dvs. at den rent BIM-softwaremæssige produktudvikling 
bliver meget mindre – til gengæld får man noget, der også 
kan bruges.
De her værktøjer er noget deres sælgerne elsker, fordi de 
meget hurtigere kan finde frem til produkterne, når de står 
ved en kunde.

Så det begynder vi at se mere af.

Det er det, som vi kalder en BIM-løsning, hvor man tænker 
meget mere integreret i forhold til, hvad der virker i forhold 
til virksomhedens interne systemer.
Hvordan kan man berige data, og hvad sker der med op-
dateringer? Og få det her flow til at virke på en helt anden 
måde.

Til sidst vil jeg lige komme med en opsang – og se lidt på 
nogle muligheder.

Opsang:
- Det her må sgu kunne gøres bedre!
Ikke bare, at de flytter rundt på de her elementer, men når 
vi snakker modularisering, og vi snakker mulighederne for 
at anvende BIM, så ville jeg sådan set umiddelbart tro, at 
det første sted, hvor det lå lige til højrebenet var i betonin-
dustrien.
Vi har en meget teknisk dygtig betonelementindustri og 
tradition her i Danmark. Og den er en af de bedste i verden 
til det.
Men at se, hvordan de implementerer 3D og BIM, det er 
helt vildt dårligt og sindssygt.
Og der er kæmpestore projekter, som aldrig bliver til noget. 
Og konsekvenserne er rigtig store.

Fordi de her elemeter ofte er forkerte og fejlbehæfte-
de – og det er de rimeligt ofte – og det giver rigtig meget 
ekstraarbejde for entreprenørerne.
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- Og det undrer mig, hvor tit, der mangler udsparinger, eller 
ting er for korte eller andre fejl

Tænk sig, hvis man kunne undersøge det helt fra starten af.

Det her er jo noget, der forringer værdien af det, at bruge 
betonelementer – ekstremt meget!

Så det undrer mig egentligt, at man ikke går mere ind og 
kigger på, hvordan man kan skabe værdi for kunderne, på 
de her steder.
Vi har fulgt nogle sager, hvor entreprenørerne er begyndt 
at stille krav til de store danske betonelementleverandører 
om, at de skal levere 3D digitale modeller af elementerne 
inden produktionen – det kan de ikke.
De ryster på hovedet og siger: ” Det er også svært”.
Det undrer mig ret meget.

Og hvis vi begynder at kigge lidt ud over landets grænser 
– til USA - er de faktisk ret gode til 3D simuleringer inden 
produktionen.
Med de store danske betonelementleverandører, hvornår 
begynder de at rykke? - jeg har snakket med dem nu i 8 år 
– og der sker ikke en skid - så det var opsangen.

Muligheden - den er fra USA den her.

Den venter vi ret meget på, kommer til Danmark. Det er et 
gipssystem uden gips - så at sige.
Det er en stålkonstruktionen på en etage, der skal beklæ-
des med gips.
Det, der er specielt ved det her, er, at det er lavet af dem, 
der leverer gipssystemerne – altså leverandørerne – og 
altså ikke dem, som skal udføre det – entreprenørerne.

Og hvorfor har de så lavet det så detaljeret, som tilfældet 
er, skruerne er dog ikke med, der er en grænse. Men alle 
lægterne og de forskellige typer er der rent faktisk.

Og det, de kan bruge det her til, er flere ting: Dels at kunne 
gå ind og optimere systemerne helt fra starten. Der er en 
kollisionskontrol, hvor de samler og tester de forskellige 
fagmodeller, så man reelt kan lave løsninger på stedet, som 
tillader ventilationskanaler.
Og ikke som dagens praksis er mange steder i Danmark 
i dag, hvor man grundlæggende bare bygger en væg, og 
så ser man, hvor den store kanal skal være – og så skærer 
man et hul – og der ryger typisk et par lægter, og så står 
gipsvæggen der og blafrer – og så skal man til at rette den 
op bagefter, det er pisse besværligt.

Her er der simpelthen nogen i USA, der har set muligheden 
for at skabe en forretning ved at lave en ekstra service. 
Andre materialer kan ikke rigtig konkurrere med gipsplader, 
det ved danske gipspladeproducenter godt.
Men dem her i USA optimerer anvendelsen af gips, ved at 
tænke i systemer – og de leverer alle delene til systemet.

Og jeg glæder mig til at se, at de også kommer og udfører 
systemerne. Den systemtankegang, den ligger lige for.
Og vi kan her se eksemplet på, at det begynder at blive 
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rullet helt ud.
Det giver selvfølgelig nogle forretningsmæssigt interessan-
te situationer. Når du begynder at ændre din produktion og 
forretningsmodel, så sker der også det, at de eksisterende 
kunder begynder at spørge, hvor deres roller er.

For at summere op:
Jeg synes, at dagen har vist, at BIM-løsninger og Systemløs-
ninger komplimenterer hinanden vældig godt.
Det, er der mange ting, der har vist i dag. Den høje konfi-
gurerbarhed giver helt klart også nogle udfordringer men 
især, at det her muliggør afprøvninger med mange variable.
Det er rigtig svært at læse en ordentlig dokumentation af, 
hvordan alle reglerne er for en systemløsning. Men vi har 
her set flere fine eksempler på, hvordan man kan prøve af - 
og finde grænserne og se mulighederne.

Det giver os den her legende lyst til selv at afprøve nogle 
forskellige løsninger.

Vi skal til at tænke brugervenlighed ind - i en helt anden 
grad, end vi har gjort indtil nu.

Det er den næste store udfordring i BIM, som jeg ser det.
Vi har BIM-nørderne – det er mig selv inklusive, som sidder 
og arbejder med de her modeller og systemer.
Men der er også en meget større gruppe, som ikke nød-
vendigvis selv anvender værktøjerne, og som ikke gider at 
sidde og skal finde ud af, hvad er det lige for en lille para-
meter, de skal klikke på for, at få det til at virke.
Dem der finder ud af at gøre systemerne brugbare – og det 
er os - vil få en meget bedre position.

Og så skal vi til at kigge mere på BIM-løsninger, frem for 
udelukkende at lave BIM-objekter.

Det er ikke alle systemer, som er lige gode og lige godt 
understøttet i dag i BIM-eksemplerne - som vi eksempelvis 
så i eksemplet med Rockfon. Derfor skal vi også til at tænke 
på, hvordan vi egentligt kan lave nogle løsninger, nogle 
gennemtænkte løsninger, som kan skabe mere værdi for 
brugerne, så de rent faktisk begynder at tage de her ting til 
sig.
Det var ordene.

Spørgsmål fra salen:
Hvad har de største argumenter været – du møder rundt 
omkring – for ikke at bruge BIM?
Hvorfor bliver det ikke brugt oftere?
Svar: Der er helt oplagt en gruppe af producenter, som 
undersøger de her ting, og som iskoldt kigger på det her og 
siger: det er ikke udbredt nok.
Tænk på kortet vi så før. Der er rigtig mange, der starter 
med at spørge: Hvad med Tyskland? 80 millioner indbygge-
re – et kæmpe marked, hvad med dem?
Der skal være en eller anden kritisk masse, inden man 
begynder at gøre det.

Og i rigtig lang tid har vi hørt på, at Danmark ikke er stort 
nok til det – og derfor har vi manglet en driver – også i 
relation til de udenlandske markeder.
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men de så ender med at skrive Schüco på bestillingslisten i 
stedet for.
Svar:
Det er en ting vi har diskuteret meget – og det er også 
derfor, vi lægger en masse andre ting: bl.a. beskrivelser, i 
tilknytning til objekterne. Arkitekterne går ind og kigger – 
og kan så få hele værdikæden.
BIM er en vigtig ting. Det er en super måde at få foden 
indenfor – og vigtig.

En af vores kunder sagde: ”For os drejer det sig om at kom-
me til bordet. Vi ved godt, der er priskonkurrence, og hvem 
kender man, og hvad plejer man – og alt det der”.

De sad på ca. 50 % af det marked, de var i, og de vandt ca. 
50 % af de sager, de bød ind på.
De kunne – i stedet for at sidde på 50 % af sagerne, hvis de 
sad med ved bordet, kunne de måske ændre det til 60 %, 
og så ville deres markedsandel jo stige.

Det var hans argumentation, det var målpunktet for dem. 
”Vi skal bare have fat i flere sager – så må vi løbe hurtigere 
på dem. Og hvis vi så ikke vinder flere byggesager, så må vi 
evaluere - og bang, ja så kører vi efter det”

Men det argument, vi møder oftest, er ikke et argument – 
det er den der med, ”Jeg tror ikke rigtigt, jeg forstår det?
- og bruger de det nu også? og jeg skal også lave noget
andet” - den der dagligdags ting, og ”vi når det nok”.

Og det kan undre mig, når jeg ser på, hvor mange penge 
der bliver brugt mod at reklamere overfor arkitekter, og 
man har typisk 2 – 3 konsulenter i de forskellige landsdele, 
som man sender ud, for at påvirke arkitekterne.
Men man beder dem sjældent spørge arkitekterne: ”Hvad 
synes I egentligt om vores service, er der noget vi kan gøre 
bedre?” – det er så sjældent, de spørger sådan.

I Velux gjorde de det selvfølgelig rigtigt fint, og andre gør 
det selvfølgeligt også. Men det er få.

Det er ofte jeg kommer ud og siger: ”Det her er BIM, det 
ved I sikkert noget om”. Fordi det bruger arkitekterne rigtig 
meget - og især på sygehusene.
Og så sidder der sådan en arkitektkonsulent – måske en 
lidt ældre én af slagsen og siger: ”Det har jeg aldrig hørt 
om – det er der ingen, der bruger” og så spørger vi: ”Har 
du prøvet at spørge sygehusene?”” ”Det er der ingen, der 
bruger på sygehusene, de er først lige gået over til CAD”.

”Øv” siger jeg så, ”skal vi ikke sige, at du går ud og snakker 
med dem, og så kommer jeg tilbage” – og der er rigtig 
mange, der ikke kommer ud og spørger om det.
Men har de så været ude, kommer de tilbage og ringer og 
siger ”Der var sgu noget om snakken”.

Nyt spørgsmål:
Nogle store virksomheder, de er gode til at trace, om de 
penge, de putter i reklamer, påvirker deres salg – er der 
nogen, der laver undersøgelser af, om disse BIM-engage-
menter og BIM-objekter øger deres salg?
Svar:
Vi vil jo rigtig gerne kunne benchmarke disse her ting – 
men det første, man skal finde ud af er, hvad man skal 
benchmarke op imod.
Og når du siger, de store virksomheder er gode til det.
Ja Velux er et positivt eksempel, men der er faktisk ikke ret 
mange, der er gode til at trace deres marketing.
Det er faktisk helt uhyggeligt - der er selvfølgelig nogle, der 
virkelig kan nogle ting, men 75 % de køber en annonce i 
Arkitekten - for det gjorde de også sidste år – simpelthen.

Og hvem vurderer, om det giver værdi? - Og så er det jo 
svært at komme ind og sige: ”Vi vil gerne have nogle mål-
punkter – i de forskellige projekter I laver - ender det med, 
at de give flere byggesager? Prøv at sætte de her målpunk-
ter op”
Men i langt de fleste tilfælde, må vi sige, at når vi snakker 
om sådanne målpunkter, så bliver folk blanke i øjnene og 
siger NÅ!

Fra salen igen:
Man kunne godt være bange for, at Velux udvikler nogle 
ekstremt gode objekter, og at de bliver downloadet af 
mange arkitekter og sat ind i deres modeller og tegninger, 
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