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Indledning 
 

I det følgende gennemgås eksempler på webbaserede konfiguratorer, webbaserede 3D tegneværktøjer og 
webbaserede visningsformer af 3D modeller. Dette er tænkt som en afsøgning af feltet og inspiration til 
forskningsprojektet: ’NETVÆRK FOR UDVIKLING AF KONFIGURATION AF PARAMETRISKE KOMPONENTER I DESIGN 
OG ARKITEKTUR’ et tværfagligt forskningsprojekt mellem Arkitektskolen og Designskolen på KADK. 

Årsagen til undersøgelsen er, at der i forskningsprojektet tiltænkes at programmere en konfigurator eller en 
visualiseringsmotor til brug for anvendelse af komponenter mellem arkitektur og design. For at afsøge hvad ’state of 
the art’ er indenfor små gratis web baserede løsninger, der i omfang kunne minde om forskningsprojektets ide, 
indledes med denne undersøgelse af eksisterende applikationer. 

Det er hovedsageligt hos producenter af køkken og bad der kan findes denne slags applikationer, men der er 
medtaget nogle alternativer, bl.a. til visning af bygningsdetaljer ved restaurering af historiske huse. En tagberegner er 
medtaget som eksempel på et meget specifikt og fokuseret værktøj. 

Der er udvalgt en række applikationer der menes at være repræsentative, og derfor er alle eksisterende ikke 
medtaget, da mange anvender de samme underlæggende tekniske løsninger og engines.  

Undersøgelses formål er alene at danne et overblik af inspirerende karakter til videre brug for projektet. 

 

Undersøgelsen er foretaget af Anders Hermund og Lars Klint sommeren 2012  



I. HTH (Compusoft - Winner Design) 
(http://www.hth.dk/tegn-og-bestil/) 

  

1. anvendelse / omfang: 
Køkken rum kan designes med parametriske elementer til brug for design, visualisering og pris kalkulation.  

2. brugervenlighed / simplicitet: 
Nemt anvendeligt 

3. input: 
Der kan tegnes ved kombination af museklik og numerisk input. Der kan vælges fra seks kategorier: døre, 
vinduer, tagvinduer, skillevægge, tilslutninger, radiatorer med flere forskellige modeller i hver. 

4. output: 
Mulighed for 3D tegning, opstalt, plan. Samlet prisudtag på HTH køkkenelementer i form af en indkøbsliste. 
Mulighed for direkte bestilling i butik. 

 

  

http://www.hth.dk/tegn-og-bestil/


II. Innova engineering 
(http://www.webplaner-innoplus.de/) 

 

 

1. anvendelse / omfang: 
Køkken- bade-rum kan designes med parametriske elementer til brug for design, visualisering og pris 
kalkulation. 

2. brugervenlighed / simplicitet: 
Nemt anvendeligt 

3. input: 
Der kan tegnes ved kombination af museklik og numerisk input. Der kan vælges fra seks kategorier: døre, 
vinduer, tagvinduer, skillevægge, tilslutninger, radiatorer med flere forskellige modeller i hver. 

4. output: 
Mulighed for 3D tegning, opstalt, plan. Samlet prisudtag på elementer i form af en indkøbsliste.  

http://www.webplaner-innoplus.de/


III. Kvik 3D tegneprogram – Furnish Pro 
(http://www.kvik.dk/da-DK/Om-Kvik/3D-Tegneprogram) 

 

  

1. anvendelse / omfang: 
Kræver download. Kun PC kompatibel. 

Køkken / Bad / Garderobe kan designes med parametriske elementer til brug for design, visualisering og 
pris kalkulation. 

2. brugervenlighed / simplicitet: 
Nogenlunde nemt anvendeligt 

3. input: 
Der kan tegnes ved kombination af museklik og numerisk input. Der kan vælges fra fire kategorier: køkken, 
bad, garderobe, tilbehør hver med mange flere forskellige modeller i hver. 

4. output: 
Mulighed for flere slags 2D og mål & tekst. 3D tegning i perspektiv, isometri, ortografi og en basal rendering 
med lys & skygger, opstalt, plan. Samlet styklister, prisudtag på elementer. Tegning kan sendes til mail.  

http://www.kvik.dk/da-DK/Om-Kvik/3D-Tegneprogram


IV. IKEA homeplanner 
(http://kitchenplanner.ikea.com/DK/UI/Pages/VPUIPlayerInstallFF.htm?Lang=da-DK) 

        

    

1. anvendelse / omfang: 
Kræver en mindre installation af viewer. Internet Explorer kompatibel. 

Køkken / Bad / Spisestue kan designes med parametriske elementer til brug for design, visualisering og pris 
kalkulation. Der er mange elementer og muligheder for customization af gulve, vægge og tilbehør såsom 
planter. 

2. brugervenlighed / simplicitet: 
Nogenlunde nemt anvendeligt og omfattende. 

3. input: 
Der kan tegnes ved kombination af museklik og numerisk input. Der kan vælges fra fem kategorier: 
rumlayout, køkken, spiseområde, indret, produktliste & service, der alle rummer mange flere forskellige 
modeller. 

4. output: 
2D med mål & tekst. 3D tegning i perspektiv og en basal rendering med lys, opstalt, plan. Samlet styklister 
med prisudtag på elementer. Kan printes eller gemmes online med brugernavn og tages med i butikken. 

  

http://kitchenplanner.ikea.com/DK/UI/Pages/VPUIPlayerInstallFF.htm?Lang=da-DK


V. Easy Planner 3d  
(http://www.easyplanner3d.com/designmyroom.php) 

 

1. anvendelse / omfang: 
Internet Explorer kompatibel. 

Køkken / Bad / Spisestue kan designes med forskellige elementer i mange kategorier. Der er mange 
elementer og muligheder for customization af gulve, vægge, farver og tilbehør. 

2. brugervenlighed / simplicitet: 
Nemt anvendeligt og omfattende med brug af museklik. 

3. input: 
Der kan tegnes ved brug af museklik. Der kan vælges fra fem kategorier: rumlayout, køkken, spiseområde, 
indret, produktliste & service, der alle rummer mange flere forskellige modeller. 

4. output: 
2D med mål. 3D tegning i perspektiv og en meget basal rendering, plan. Samlet styklister på elementer. Kan 
printes eller gemmes online med brugernavn.  

http://www.easyplanner3d.com/designmyroom.php


VI. Bunnings Warehouse Kitchenplanner 
(https://secure.bunnings.com.au/kitchenplanner3d.aspx) 

     

1. anvendelse / omfang: 
Køkken kan designes med forskellige elementer i mange kategorier fra Bunnings warehouse. Der er 6 skridt 
fra valg af rum til visning i 3D. Muligheder for customization af elementer. 

2. brugervenlighed / simplicitet: 
Nemt anvendeligt ud fra valg med brug af museklik. 

3. input: 
Der kan tegnes/vælges elementer fra pågældende butik ved brug af museklik. Der kan vælges fra seks skridt 
der ender med udprint eller mail af planløsning og elementer til butikken. 

4. output: 
2D med mål og samlet styklister på elementer samt et prisoverslag. Kan printes eller gemmes online med 
brugernavn. 
Ikke mulighed for udprint af 3D perspektiv tegningen – dette er kun et preview, men heller ikke ret pænt.   

https://secure.bunnings.com.au/kitchenplanner3d.aspx


VII. Floorplanner 
(http://floorplanner.com) 

   

1. anvendelse / omfang: 
Templatebaseret tegneprogram der giver mulighed for at tegne vægge og inventar i template: house, 
office, venue, other. Det er det hidtil mest omfattende online program af sin slags. Der kan laves haver, 
huse, konstruktioner, flere etager mv. Der kan indsættes en meget omfattende mængde møblement og 
dekoration. 

2. brugervenlighed / simplicitet: 
Nemt anvendeligt ud fra valg med brug af museklik. 

3. input: 
Der kan tegnes/vælges elementer ved brug af templatebaseret direkte input. Der klikkes med mus og 
vælges i mange menuer. Der er mange muligheder for at indsætte forud definerede elementer. 

4. output: 
2D planer (med skala-mål kun i købeversionen). Kan printes eller gemmes online med brugernavn. Kan 
deles på de sociale medier eller mailes. Der kan saves: Image (jpg eller png) eller PDF. 

Har et tegneserieagtigt look i 2D og en lidt flad visning i 3D. 
  

http://floorplanner.com/


VIII. Byggebloggen Roomsketcher 
(http://planner.roomsketcher.com) 

     

1. anvendelse / omfang: 
Templatebaseret tegneprogram der giver mulighed for at tegne rum og inventar. Der vælges: vægge, 
vinduer, materialer og inventar. Det er knap så omfattende som floorplanner, men til gengæld med en lidt 
mere færdig finish. Der kan laves konstruktioner, flere etager mv. Der kan også indsættes en omfattende 
mængde møblement og dekoration. 

Findes også i en købeversion med flere muligheder. 

2. brugervenlighed / simplicitet: 
Nemt anvendeligt ud fra valg med brug af museklik. 

3. input: 
Der kan tegnes/vælges elementer ved brug af templatebaseret direkte input. Der trækkes og klikkes med 
mus og vælges i mange menuer. Der er mange muligheder for at indsætte forud definerede elementer. 

4. output: 
2D planer og nogenlunde 3D renderinger. Kan printes eller gemmes online med brugernavn. Kan deles på 
de sociale medier eller mailes. Der kan saves og printes billeder. Der findes en funktion til projekt 
præsentation, der rummer renderinger, planer og renderede snit i ret ok kvalitet.  

http://planner.roomsketcher.com/


IX. Bolia 3D Indretning 
(http://www.bolia.com/da-dk/content/denmark/bolia_dk/inspiration/pages/3d-indretningsprogram.aspx) 

   

1. anvendelse / omfang: 
Stue, spisestue, soveværelse, køkken eller bad kan designes med forskellige elementer i mange kategorier 
fra Bolia. Der er Byg, Indret, Dekorer som hovedkategorier med et væld af elementer til belysning og 
elementer. 

2. brugervenlighed / simplicitet: 
Nemt anvendeligt ud fra valg med brug af museklik. Det er dog til tider vanskeligt gennemskueligt at 
komme tilbage fra eksempelvis 3D view til plan. 

3. input: 
Der kan tegnes/vælges elementer fra pågældende butik ved brug af museklik. 

4. output: 
2D med mål og samlet som plantegninger eller renderede planer. Kan printes eller gemmes online med 
brugernavn. Standarden er 3D, og det er en udmærket kvalitet renderinger med mulighed for HD. Mulighed 
for udprint af 3D perspektiv tegningen. Mulighed for at måle direkte i modellen.  

http://www.bolia.com/da-dk/content/denmark/bolia_dk/inspiration/pages/3d-indretningsprogram.aspx


X. B&Q's 3D Kitchen / Bathroom Planner (2020 technologies) 
(http://www.diy.com/diy/jsp/bq/templates/content_lookup.jsp?content=/content/inspiration/help_me_to
_design/index.jsp) 

  

 

1. anvendelse / omfang: 
Køkken og Bad kan designes med forskellige elementer i mange kategorier fra det engelske B&Q. Det virker 
en anelse tungere at anvende end de tilsvarende, især mht. visning i 3D. Der findes også en obstacle 
kategori til at lave installationskasser eller tage højde for rørføringer. 

2. brugervenlighed / simplicitet: 
Det kræver en profil og virker ganske besværligt at få i gang. Baseret på brug af museklik. 

3. input: 
Der kan tegnes/vælges elementer fra pågældende butik ved brug af museklik. Der kan vælges fra layout, 
add items, decorate, shopping list,  Mulighed for udprint eller mail af planløsning og elementer. Der kan 
også bookes en konsulent. 

4. output: 
2D med mål og samlet styklister på elementer samt et prisudtag. Kan printes eller gemmes online med 
brugernavn. Ikke mulighed for udprint af 3D perspektiv tegningen – dette er kun et preview, dog i en 
acceptabel kvalitet.   

http://www.diy.com/diy/jsp/bq/templates/content_lookup.jsp?content=/content/inspiration/help_me_to_design/index.jsp
http://www.diy.com/diy/jsp/bq/templates/content_lookup.jsp?content=/content/inspiration/help_me_to_design/index.jsp


XI. Cembrit Tagberegner & Gavlberegner 
(http://80.63.27.15/tagberegner/#Cembrit tagberegner) 

 

1. anvendelse / omfang:  

Cembrit Tagberegner er primært et værktøj til brug for dig som håndværker eller som privatperson, så du 
nemt og hurtigt kan beregne forbruget af tagplader og tilbehør og/eller gavlbeklædning og tilbehør. 
Programmet er let at anvende, idet der blot skal indtastes data, hvorefter programmet udregner 
materialeforbruget. Herefter kan du udskrive en stykliste på materialeforbruget til brug overfor enten 
kunde eller tømmerhandleren. 

 2. brugervenlighed / simplicitet: Meget simpelt og specifikt rettet mod produktet og dets anvendelse. 

3. input: Templatebaseret direkte input. målene på din bygning: Højde, bredde, taghøjde/hældning, etc. 
Den ønskede tagtype. 

4. output: Beregning af materialeforbruget samt en stykliste med alle materialerne. 

  

http://80.63.27.15/tagberegner/#Cembrit tagberegner


XII. Danske Bygningsmodeller DK (cadpeople.dk) 
(http://www.danskebygningsmodeller.dk) 

 

1. anvendelse / omfang:  

Vidensportal indeholdende digitale 3D-modeller af og udvalgte detaljer fra etageejendomme fra perioden 
1850-1970. Modellerne og detaljerne er tilstræbt repræsentative med udgangspunkt i konkrete 
bygningseksempler og på basis af eksisterende litteratur. Virkelighedens bygninger vil naturligvis være 
mere varierede. 
Formålet med portalen er at give brugere – elever/studerende, undervisere, tekniske rådgivere, 
håndværkere og andre med interesse for dansk bygningskultur – et let forståeligt og nyttigt indblik i, 
hvordan ældre danske bygninger er konstrueret. De viste detaljer er valgt ud fra, at konstruktionerne er 
særligt sammensatte – og derfor ofte består af komplicerede samlinger og materialesammensætninger. 
Portalen skaber en virtuel mulighed for at studere de udvalgte bygningsdetaljer på nært hold, og er et godt 
supplement til at undersøge virkelige bygninger - eller et brugbart alternativ, når dette ikke er en aktuel 
mulighed. 
En række af de viste detaljer er suppleret med eksempler på ændringer, som det kan blive nødvendigt at 
foretage som følge af fx skader og vedligeholdelsesarbejder. Disse eksempler vises uden ansvar for nogen 
af de parter, der er anført i kolofonen. 
  

2. brugervenlighed / simplicitet: Overskuelig 

3. input: Søgning på typer og detaljer, ikke decideret en konfigurator. 

4. output: Flash visualiseringsmodel med interaktivitet. 

  

http://www.danskebygningsmodeller.dk/


XIII. Adobe 3D pdf 
(http://www.adobe.com/manufacturing/3dpdfsamples/3dsolutions/) 

 

 

1. anvendelse / omfang:  

Adobe 3D pdf er en visningsmetode der muliggør en interaktiv 3D model i pdf formatet. Der kan tændes og 
slukkes ofr lag, og sættes snit og plantegner ind som del af pdf portfolio. 

 2. brugervenlighed / simplicitet: Enkelt, men måske for mange muligheder til at det kan være helt simpelt. 

3. input: Fra og med Acrobat X er der ikke længere indbygget mulighed for at anvende mange forskellige 3d 
formater, men dette skal tilkøbes hos Tetra4D.  

4. output: Pdf med 3D der kan sendes og ses med pdf viewer.  

http://www.adobe.com/manufacturing/3dpdfsamples/3dsolutions/


XIV. FormIt for iPAD Autodesk 
(https://itunes.apple.com/ca/app/autodesk-formit/id575282599?mt=8) 

  

 

1. anvendelse / omfang:  

Autodesk® FormIt mobil app er en meget intuituitiv og enkel måde at designe digitale 3D modeller med 
fingrene på touch skærmen på iPad. Der kan tegnes former lidt a la Sketchup, og geometrierne kan 
efterfølgende transformeres og laves om ved enkle greb. Det er en applikation der fokuserer direkte på den 
første skitsering. Der kan indsættes billeder og simuleres sollys i et begrænset omfang. 

 2. brugervenlighed / simplicitet: Enkelt med brug af fingre på skærmen både til at tegne og transformere 
geometrien, og til at navigere i modellen. Deformere. Trods simpliciteten er der lagt mange features ind, 
hvilket nogle gange giver lidt usikkerhed om hvordan der skal opereres for en given kommando. 

3. input: Der kan importeres underlægningsbilleder eller planer, hvorefter der så skitseres med fingrene 
direkte på kærmen.  

4. output: Der kan gemmes billeder af modellen, men også eksporteres til Cloud’en hvorfra modellerne kan 
hentes ind i Autodesk Revit. Denne eneste applikation der lever op til dette altafgørende krav!  

https://itunes.apple.com/ca/app/autodesk-formit/id575282599?mt=8


 

Projektet fremadrettet 
 

Denne korte undersøgelse tillader at underinddele de webbaserede konfiguratorer typemæssigt i de 
forskellige formål. 

• Rudimentære tegneprogrammer til fastlæggelse af simpel rumgeometri 
• Placering af komponenter/objekter i rum geometri 
• Konfigurering af komponenter (parametri/costumization) 
• Beregning af arealer, materialer, priser 
• Visning til præsentationsformål 

Modelleringen er oftest ikke avanceret nok til at kunne anvendes i tilstrækkelig grad til egentlig modellering 
af arkitektur eller design, og kan ikke måle sig med de modelleringsværktøjer der allerede anvendes på 
KADK og i erhvervet. 

Det foreslås til dette projekt at arbejde frem mod en konfigurator til visnings & præsentation & rudimentær 
skitsemodellering, som en blanding af IX, XI, XII & XIII, men med et fokus på XIV. 

Vi forestiller os en blanding af FormIt modelleringsmuligheder, men endnu mere målrettet og simpelt (en 
virtuel ’skumskærer’ eller ’papfolder’) gerne med en renderingskvalitet som i Bolia. Dog en rendering der 
understøtter fornemmelsen af at arbejde med skitsematerialet såsom pap eller styreform. Der er ingen tvivl 
om at en sådan applikations styrke (og måske endda dens eneste mulighed for succes) vil ligge i et interface 
der på denne måde fremstår motiverende og uhyre enkelt. 

Der er følgende krav til en konfigurator der skal kunne anvendes til projekter på Arkitektskolen og 
Designskolen: 

• Mulighed for visning af kontekst til at understøtte projektets hovedgreb 
• Mulighed for enkel template baseret opsætning af underliggende tegningsmateriale 
• Knap til fast øjenhøjde 
• Mulighed for at bevæge sig, gå en tur gennem modellen, som i en spil-engine 
• Mulighed for opretning af styrtende linier 
• Nemt skift mellem perspektiv, isometri, axonometri 
• Nem zoom og navigation 
• Mulighed for at gemme views til efterfølgende præsentation 
• Skal ikke kræve download af tungt program eller en tung viewer  
• Skal være enkelt og lækkert i sin fremtoning 
• Eksport til Revit som massing eller IFC 
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