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1. Indledning  
 
Læringsmanualen er blevet til på baggrund af The National Concert and Conference 

Centre i Reykjavik, Island. Henning Larsen Architects (HLA) vandt 

arkitektkonkurrencen i okt. 2005. Projektet er på ca. 30.000 m2. Efter endt 

tilpasning af konkurrence projekt startede projekteringen i feb. 2006. Detailprojekt 

blev afleveret til udbud dec. 2007 

 

3D projektering på netop dette projekt var naturligt i forhold til bygningens 

komplekse udformning især i facaden, men også for bedre at kunne belyse, skitsere 

og projektere bygningens mange funktioner.  

 

På dette projekt er der udelukkende lagt vægt på 3D objektbaseret projektering, dvs. 

ikke en fuld BIM, ”Building Information Modelling”, hvilket går fra at være 

objektorienteret til at objekterne også har informationer, som går på 

bygningsdelsbeskrivelse, økonomi og tidsplaner. Der er heller ikke beskrevet noget 

om digitalt udbud, hvilket der ikke var krav om på projektet. Der er heller ikke stillet 

krav om digital aflevering. Den digitale aflevering omfatter 2D filer vedrørende 

primært planer, snit og facader. Der ud over vil der selvfølgelig blive afleveret en 3D 

model til bygherren. 

 

Al udveksling og kommunikation på projektet foregår via en fælles projektweb. 

 

Læringsmanualen er udarbejdet ud fra medarbejdernes løbende erfaringer på 

projektet, men også ud fra udarbejdede spørgeskemaer og evalueringsmøder. 

 

Ligeledes er der besvaret spørgsmål fra ingeniørfagene hos Rambøll og afholdt 

evalueringsmøde, som også er taget med i læringsmanualen. 
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2. Hvorfor 3D projekterer? 
 

Der er sket et stort skred i henhold til kommunikationen i byggefagene de seneste par 

år. Flere og flere bruger 3D til at kommunikere med. Inden for arkitektfaget dog mest 

i skitseringsfasen, eller til visuelt bedre at kunne forklare og belyse bygningens 

udformning, rumligheder, lys, farver mv. over for en bygherre eller brugere. 

 

Med dette in mente og med al den energi, der bliver lagt i 3D visualisering på skitse-

/konkurrenceniveau, var motivationen for også at projekterer i 3D efterhånden 

meget stor for mange medarbejdere hos Henning Larsen Architects. 

 

Projektets udformning 

De Digitale Bygherrekrav 

 

2.1. Projektets udformning 
Projektets kompleksitet, bl.a. facadeudformning og bygningens mange funktioner 

gjorde den 3-dimensionelle projektering mest løsningsegnet og forstående til 

kommunikation internt, eksternt mellem rådgivere, men selvfølgelig også til 

kommunikation med bygherre, myndigheder, brugere og andre interessegrupper. 

 

Der var ingen krav fra bygherre side, så vi var fra start opmærksom på, at der ikke 

var nogen ”undskyldning” for levering af 2D tegninger i forhold til 3D modellerne.   

 

2.2. De Digitale Bygherrekrav 
Henning Larsen Architects var selvfølgelig opmærksomme på, at der fra januar 2007 

ville komme digitale bygherrekrav ved statslige byggeprojekter (bygherre der er 

omfattet af statsbyggeloven) hvor den samlede entreprise sum overstiger 3 mio. kr. 

ekskl. moms. 

 

De digitale bygherrekrav omfatter en vifte af specifikke enkeltkrav, fordelt på fire 

hovedpunkter: 

 udbud, tilbudsgivning og licitation via internettet  
 anvendelse af 3D modeller  

 brug at fælles projektweb  

 digital aflevering af driftsrelevante data fra byggeprojektet 

               

Læringsmanualen omfatter udelukkende 3D objektorienteret modellering.                                            
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3. Implementering af 3D 
 

Implementeringen af 3D projektering hos Henning Larsen Architects kom i første 

omgang fra medarbejderne. Da vi bliver præsenteret for projektet og dets komplekse 

udformning især vedr. facaden, kom der helt naturligt en søgning mod 3D.  Vi har 

oplevet, det som en god motivationsfaktor, at det var medarbejdernes ønske og ikke 

et krav fra ledelsen, for hvis motivationen er tilstede skal det nok lykkedes.  

Vi har også efterfølgende erfaret, at hvis ikke ledelsen og organisationen bakker 

”forsøgsprojektet” fuldt ud op, så kan projektet heller ikke lykkedes, for al 

forandring, tilpasning og udvikling af nye arbejdsmetoder tager tid og ekstra 

resurser. 

Projektet blev som sagt et forsøgsprojekt, hvor vi skulle teste software, medarbejder 

kompetencer, arbejdsmetoder, udveksling, kommunikation mv.. 

 

For at komme i gang, var der selvfølgelig nogle punkter og spørgsmål der skulle falde 

på plads: 

 

Organisationen 

Ledelsen 

Motivation 

Medarbejderkompetencer 

Platform (software) 

Uddannelse 
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3.1. Organisationen 

Organisationen var selvfølgelig bevist om de statslige bygherrekrav, man havde dog 

ikke taget stilling til, hvorledes 3D projektering skulle implementeres på tegnestuen. 

Der var heller ikke lavet nogen strategi for 3D projektering, eller for hvorledes 3D 

arbejdsmetoden skulle implementeres. Ikke andet end at det skulle HLA selvfølgelig 

også på et tidspunkt. Holdningen var nok, ”lad nu nogen prøve det af, så kan vi tage 

disse erfaringer med når vi implementerer 3D”. Men sådan blev det ikke. 

Motivationen var stor hos medarbejderne, og projektet kom tidligere end 

organisationen og ledelsen var ”klædt på” til opgaven. 

 

3.2. Ledelsen 

Ledelsen var ikke helt parat til at tage skridtet, mest af alt fordi der ikke var nogle 

erfaring vedr. 3D projektering, og de udmeldinger der kom fra omverden var 

blandede, og bestemt ikke særlig konkrete. Så spørgsmålet og frustrationen fra den 

side gik mest på hvad det ville tage af ekstra tid mv.. For som enhver projektledelse 

ved er tidsfaktoren en meget afgørende og konkret faktor for både bygherre og 

projekt-organisation. 

 

3.3. Motivation 
Lysten til at komme i gang med projektering i 3D, hvor tegnestuen tidligere 

udelukkende brugte 3D til visualisering og animering, var den største faktor på dette 

tidspunkt. Ledelsen skulle overbevises, og have sikkerhed for at projekteringen 

kunne gennemføres til den aftalte tid, og at projektet ikke ”druknede” i 3D 

afprøvninger og frustration over nye arbejdsgange og nyt software. 

 
Med alle disse ”trusler og bange anelser” var der stadig en bevidsthed om at dette nok 

skulle lykkedes, ikke mindst fordi nogle af de unge medarbejdere, især konstruktører, 

havde lidt kendskab til 3D projektering fra deres uddannelse. 
 

 ERFARING: 

HLA har erfaret, at det er meget vigtigt at motivationen kommer fra medarbejderne. 

Hvis ikke medarbejderne er motiverede og ikke er bevidste om fordele og parat til 

denne omstilling, som det helt sikkert er, så er det meget svært at få 3D 

projekteringen til at lykkedes. HLA har erfaret at der skal mere delagtiggørelse og 

kommunikation til vedr. hvorfor og fordelene ved 3D projektering. Dette var vi 

bevidst om, men ikke gode nok til at håndterer. 

 

Ledelsen skal også være parat til at ”ofre” det der skal til, det vil sige være 

kommunikerende og bevidst om, at der vil opstå frustrationer over for de nye 

”værktøjer”. Forandringen er svær at forklare og føles ikke stor, men den er der, og 
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hvis ikke alle er informeret eller er en del af denne forandring, sidder man tilbage 

med frustrationer i stedet for en god kommunikation på projektet. 

Organisationen i virksomheden skal også være ”gearet” til de nye arbejdsmetoder 

hvad angår sammensætning af projekthold, medarbejderkompetencer, mentorer 

(”superbrugere”),  arbejdsmetoder, projekterings forløb,  mv.. Disse ting er især 

vigtige i det første projekt. 

 

Erfaringen fra HLA siger allerede nu, hvor vi har fået flere 3D projekter i gang, at 

frustrationerne er betydelig mindre, og at fordelene ved 3D er blevet mere synlige. 

Dette skyldes dog også at der er blevet lagt meget energi i softwareudvikling og 

tilpasning i henhold til vores behov. En anden strategi vi er bevidste om er, at der 

fortrinsvis skal være en erfaren 3D bruger, ”mentor”, med på et 3D projekt sammen 

med de uerfarne for at minimere frustrationerne, og for at have en tilstede som man 

altid kan spørge. 

   
3.4. Platform / Software 
Valg af arbejdsplatform (software) blev Bentley Architecture. Dette skete på 

baggrund af flere interviews med forskellige softwareleverandører. På daværende 

tidspunkt, nov. 2005, fandt vi Bentley Architecture virkelig langt fremme når det 

gjaldt 3D projekteringsværktøj, hvor vi kunne få mest glæde af objektorienteret  

modellering, og at der i dette software allerede lå objekter med bips kodning. 

Det skal dog også tilføjes at HLA allerede projekterede i Bentley Microstation, så 

overgangen var ikke så stor. Men dette var ikke den primære faktor, da vi var parat til 

at skifte software, hvis det var det mest fordelagtigt. 

I dag er andre programmer også kommet rigtig langt med objektorienteret 

modellering, så hvis det havde været i dag kunne valg af software godt have været 

noget andet. 

 

 ERFARING: 

Som uerfaren 3D projekterende er det svært at stille krav til software og 

softwareleverandører. Det er derfor meget vigtigt at kommunikerer og stille løbende 

krav til softwareleverandørerne efterhånden som projekteringen udvikler sig.  Et tæt 

samarbejde med softwareleverandør er meget vigtigt. Desværre har vores 

softwareleverandør svigtet en del i vores opstartsperiode. 
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3.5. Uddannelse 
Følgende punkter som HLA fokuserede på ved start af 3D projektering var: 

 

 

 Motivation 

 Kompetencer 

 Kommunikation 

 Tidshorisont 

 

 

                                        

 

Idet det var det første 3D projekt på tegnestuen mente vi, at det var vigtigt at lægge 

vægt på motivationen hos den enkelte medarbejder, da dette giver den bedste 

fremdrift og åbenhed for indlæringen. 

 

Medarbejderkompetencerne er umådelig vigtige, hvad er det vedkommende skal 

lave på projektet, hvilke kompetencer er der lagt vægt på og hvorledes udnyttes og 

sammensættes disse bedst. Dette er ikke anderledes end projektering i 2D, men 

grunden til vi igen skal være opmærksom på det er, at resurserne og kompetencerne 

kan være anderledes fordelt i projekteringsforløbet. I 3D projektering kommer der 

rigtig mange spørgsmål ”på bordet” tidligt i projekteringen, fordi hullede og uløste 

ting ses tydeligt i en 3D model. 

Ud fra at projektet var meget stort og komplekst og især fordi det var Henning 

Larsen Architects’ første projekt med projektering i 3D, blev der fra start besluttet at 

ikke alt ville blive projekteret i 3D, og derfor ville heller ikke alle bliver uddannet i 

3D projektering. 

 

Med et projekt i den størrelse som Concert & Conference Centret i Reykjavik er, blev 

den interne projektgruppe også gradvis større hen imod detailprojektering. 

Projektgruppen gik fra 4 til 25 personer. En så stor gruppe medarbejdere, som vi var 

de sidste måneder kræver god kommunikation og information, og det var nok der 

vi svigtede mest. De nye medarbejdere på projektet fik ikke den store forståelse for 

hvorledes arbejdsprocesserne var, og ikke mindst hvorfor disse var anderledes end i 

2D, dette gælder især filfordelingen og filopbygningen . 

 

Hvilken tidshorisont er der lagt fra projektstart? Er der lagt 3D-modelling ind idet 

der fra 3D-modeling til ”rigtige” 2D tegninger er en tidsfaktor, som vi ikke var vant 

til? Dette havde vi fra første dag forstået og fra ”story-telling” fået fortalt. Med en 

projekteringstidsplan hvor der ikke var indlagt 3D modellering, tog vi hurtig den 
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beslutning, at der de første mange måneder måtte blive et parallelt forløb med 

projektering i 2D og 3D og efterhånden som 3D modellen blev udviklet blev det 

erstattet af 2D streger. 

 

 ERFARING: 

Selv om vi var opmærksomme på ovennævnte vedr. kompetencer blev dette ikke 

vægtet højt nok, men fokus lå mere på hvordan et projekteringshold normalt blev sat. 

Dette gjorde at ikke alles kompetencer blev udnyttet godt nok, nogle medarbejdere 

følte sig hensat som ”rentegnere”. Dette skyldes uden tvivl, at vi ikke fik alle 

medarbejdere uddannet til 3D projektering. HLA vil i fremtiden aldrig dele et projekt 

op i 3D kompetencer og 2D kompetencer – alle på et projekt skal være uddannet i 

3D, og kunne håndterer 3D filer, dog ved vi godt at ikke alle vil have samme erfaring i 

3D – også på de kommende projekter, men det er uhyre vigtigt at alle kan håndtere 

en 3D model. 

                            
 

 
 
4. 3D Arbejdsmetode 
 

3D arbejdsmetode omhandler arbejdsprocessen i 3D modellering, hvorledes 

modellerne blev udarbejdet, hvilke krav der blev stillet til disse, samt hvorledes vi 

kom fra 3D til 2D tegninger, hvilket jo bestemt stadig er vigtigt. 

3D arbejdsmetode omfatter også hvordan den 3D geometriske model går over til at 

være en objektorienteret model, som så senere kan bruges som en fuld BIM model = 

Building Information Modeling, hvor alle objekter indgår i mængde-, og 

priskalkulationer. 

 

Idet vores samarbejdspartner, Rambøll vedr. ingeniørfagene også projekterede i 3D, 

blev projektet også en god afprøvning af udveksling af 3D filer imellem rådgivere 

med forskelligt software, og hermed også forskellige filformater. 
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Følgende er punkter inden for 3D arbejdsmetode, nogle af disse punkter er taget ud 

fra Det Digitale Byggeri og bips  manual vedr. 3D arbejdsmetode. 

 

 
 Projekt / Cad Manual 

 Geometrimodel 

 Fagmodeller 

 3D Informationsniveau 

 Dataudtræk 

 Fællesmodel 

 Udveksling 

 Konsistenskontrol 

 Tegningsproduktion 

 3D / 2D projektering 

 

 
 

 

 
4.1. Projekt / Cad Manual 
I samarbejde med ingeniøren Rambøll blev der udarbejdet en Projekt- og 

Cadmanual, hvilken blev udarbejdet på grundlag af at projekteringen foregik med 

både 2D og 3D. Dette på grund af at Henning Larsen Architects på daværende 

tidspunkt ikke havde nogle erfaring i 3D projektering, og derfor heller ingen anelse 

eller forudsætninger for at vide, hvor meget der ville bliver udarbejdet i 3D, men også 

med det in mente at bygherre og øvrige projekt samarbejdspartere skulle modtage 2D 

filer.  

Projektmanualen tog udgangspunkt i Det Digitale Byggeri og bips 4 stk. 3D 

projekteringsmanualer, foreløbige af 2005.12.02.   
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 DEL 1, 3D-ARBEJDSMETODE 

 grundlæggende principper,  

 modeltyper/-udveksling,  

 fælles arbejdsmetoder 

 

 DEL 2, METODE ANVISNING 

 hvorledes man strukturerer og  

 opbygger 3D-modeller 

 

 DEL 3, LAG- OG OBJEKTSTRUKTUR 

 lag og objekter  

 

 DEL 4, 2D/3D CAD-PROJEKTMANUAL 

 Projektets manual 

 

 
 

Nogle af de punkter som Henning Larsen Architects fik tilføjet i projektmanualen: 

 

 2D - PROJEKTAFTALE 

 At det til en hver tid var 2D modellen der skulle være den gældende 
 At filudveksling som minimum foregik i 2D 
 At al målsætning, tekst mv. blev placeret i 2D modellen 

 

 3D - PROJEKTAFTALE 

 At 3D modellen er en geometrisk arbejdsmodel, indeholdende som 

minimum 3D solids 
 3D modellen bliver brugt til kollisionskontrol (Bentley Explorer) 
 Ingen krav vedr. dataudtræk, objektinfo mv. 

 

Efterfølgende har vi erfaret at disse punkter var umådelige vigtige for 

kommunikationen mellem arkitekt, ingeniør og øvrige rådgivere, idet ikke alle 

projekterede i 3D. 

Der har selvfølgelig også været områder, hvor der har kunnet opfyldes og udveksles 

flere informationer end først antaget (uvidenhed), f.eks. har HLA til en hver tid 

kunne levere: 

 

 3D model indeholdende objektdata 
 Præcis arealudtræk af 3D modellen 
 Dataudtræk vedr. døre incl. alle relevante oplysninger vedr. disse 
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Sådanne informationer ville vi også kunne have leveret omkring vægge mv., hvilket 

helt sikkert ville have været en fordel, men HLA vurderede at det i dette 

”forsøgsprojekt” ville blive for tidskrævende og en usikkerhed om, at det ville blive 

brugt efterfølgende. 

 

 ERFARING: 

Efter gennemførelse af projektet, er HLA’s erfaring, at Projekt- og Cadmanualen er 

blevet endnu vigtigere i 3D, især i relation til samarbejdet imellem rådgivere, hvad 

skal udveksles 3D og hvad kan udveksles 2D. Hvis al udveksling foregår i 3D, skal 

det også være præcist aftalt, hvorledes disse filer bliver udvekslet, er det én fil eller er 

filerne opdelt i etager. Det er umådeligt vigtigt at udvekslingen og kommunikationen 

er let forståelig for modtagerne 

                                         
 
 
4.2. Geometrimodel 

Geometrimodel blev defineret som en overordnet 3D model, opdelt i de etager som 

var aftalt på projektet, indeholdende de ydre geometrier og vigtige indvendige 
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geometrier, som alle rådgivere fra start kunne gå ud forholde sig til. Filen (filerne) 

inkl. dens referencefiler, såsom modulnet, modelfilhoved mv. skulle udarbejdes af 

arkitekten. Geometrimodellen skulle også være præcis i sine x, y og z koordinater. 

Geometrigrundlaget blev udarbejdet af arkitekten. 

 

 
 

 

 ERFARING: 

Det viste sig hurtigt, at også ingeniøren, inden for især konstruktioner hurtigt skal 

levere informationer til geometrimodellen, for at få det bedst mulige grundlag for alle 

i projekteringsgruppen, altså skal ingeniørfagene ind og levere modelmateriale 

tidligere end vi normalt er vant til. 

 

 

4.3. Fag modeller 
Ved fagmodel forstås de filer som hver enkelt rådgiver udarbejder og udveksler. 

Hvert rådgiverfag samler sine fagmodeller i én fagmodel. Med bips vejledning vedr. 

3D projektering,  og for den udarbejdede projektmanual blev der udarbejdet en 

master for fagmodeller. Det der i 3D er vigtigt, er at alle fagfiler ligger i de rigtige 

koordinater, dvs. nu også i det rigtige z-koordinat. Ved udarbejdelse af 

projektmanualen, blev det vedtaget at hvert fag som minimum skulle dele deres 

fagmodel op i én model for hver etage, dette for at udveksling og modtageren af filer 

nemmere kunne orientere sig i bygningen, og for at undgå at filerne blev for store.  

Metoden med referencefiler, er den måde vi normalt arbejdede i 2D, og derfor også 

mest logisk for måden at opbygge filerne på i 3D. Se figur nedenunder. 
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FAGMODEL 

 

 

  

3D modellens opbygning 

 

                                    
 

 

 ERFARING: 

Efterfølgende kan vi kun anbefale at holde fast i den filopdeling som fra start er 

vedtaget, og meget gerne den som bips anbefaler. Hvis der bliver for mange 

forskellige varianter, kan det være svært for udestående at finde rundt i 3D modellen, 

og modellerne kan blive meget tunge og uhåndterlige hvis ikke fagmodelen er delt i 

flere filer.  

       

                                

4.4. 3D Informationsniveau 

Fra projektets start blev det vedtaget at informationsniveauet i modellerne ville blive 

på et niveau hvor vægge, dæk, søjler som minimum ville optræde som ’solids’. Dette 

svarer til bips informationsniveau 2. Modellerne har her en detaljeringsgrad der 

svarer til tegninger i skala 1:200 og 1:100. 
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 ERFARING: 

Dette informationsniveau blev overholdt som helhed i projektet, dog er der områder i 

bygningen der har et informationsniveau svarende til 3, hvor objekterne er blevet 

specificeret, f.eks. er vægge blevet sammensatte vægge, murværk, isolering, 

facadebeklædning.   

   

 

4.5. Dataudtræk 

Hvad angår dataudtræk var HLA fra start bevidst om, at ikke alt hvad softwaret 

kunne byde på kunne vi få erfaring og glæde af, men selvfølgelig benyttede vi os af 

det mest tilgængelige, f.eks. arealstyring, datainfo vedr. døre mv. Disse data har såvel 

øvrige rådgivere som bygherre haft stor glæde af. 

 

 ERFARING: 

Disse dataudtræk og især det at data ”kun” skulle ændres et sted, for at data og 3D 

model var opdateret, var en stor hjælp til styring af rum og døre. 

 

                                           
 

                             

 

4.6. Fællesmodel 

Det blev ved udarbejdelse at projektmanualen vedtaget at Rambøll stod for at samle 

en fælles model. Fællesmodellen blev opbygget ud fra de enkelte fags fagmodeller, 

som så blev opdateret løbende, og skulle primært bruges til at se hele bygningen 

samlet, visualisering, kollisionskontrol mellem flere fagmodeller, men selvfølgelig 

også som et naturligt redskab ved projekteringsmøder og arbejdsmøder. Dette blev 

dog ikke helt gennemført, især på grund af for mange opstartsproblemer inden for de 

enkelte fag. 

 

Henning Larsen Architects udarbejdede deres egen fællesmodel, som dog var så 

mangelfuld inden for nogle fagdiscipliner og bestemt ikke særlig håndterbar, mest af 

alt fordi alle rådgivere var nye i deres software, og dermed ikke var rutinerede nok i 
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modellering, og især i konvertering til dwg  format, og hvad der dermed skete, når 

disse så lev samlet i en fællesmodel.  

 

 ERFARING: 

For at have det størst mulige overblik, og for at give de involverede parter i projektet 

den bedste forståelse, er der ingen tvivl om, at der på fremtidige projekter skal 

prioriteres, at en fællesmodel er sat op som så kan bruges at alle i projektgruppen. 

Fællesmodellen er jo første skridt mod en integreret bygningsmodel.  

 

Fællesmodellens anvendelse: 

 Fællesmodellen skal være samlet og tilgængelig på en fælles projektweb. 

Fællesmodellen er vigtig for at minimere konflikter og sikre konsistens i 

projektet, og derfor sikre kvaliteten af projektmaterialet.  

 Fællesmodellen er et kommunikationsværktøj til at formidle det samlede 

bygningsprojekts opbygning og stade til projektets parter, bygherre, 

myndigheder, brugere mv. 

                                                                    
 

 

 

4.7. Udveksling 

Udveksling af filer var vedtaget som dwg format, samt at filerne som minimum skulle 

opdeles etagevis. Det viste sig at opdeling af filerne er umådeligt vigtigt, idet de 

forskellige rådgiveres filer ellers kunne blive temmelig uhåndterlige efter 

konvertering til dwg. Dette skyldtes både fagenes manglende kendskab til hvad der 

skete ved konvertering fra deres software til dwg, og manglende erfaring, hvilket vi 

nu har fået, og derfor også kan stille større krav til softwaret, og måden dette 

håndterer konverteringen, om det gælder dwg eller ifc format. 

Udvekslingsformatet blev dwg, da der på daværende tidspunkt, hvor projektet blev 

påbegyndt ikke var meget erfaring med ifc format, og ej heller nogle gode test 

resultater op imod de forskellige software.  

Projektet  er senere blevet testet vedr. ifc format – se afsnit 5.5 
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 ERFARING: 

Ved udveksling af filer er det vigtigt at den filstruktur der er vedtaget overholdes. 

Dette gøres selvfølgelig også for at lette opsættelse af fællesmodel, som alle fag skal 

have glæde af, men især for ikke at skabe misforståelser vedr. hvilket niveau man 

befinder sig på ved modtagelse af filer fra øvrige rådgivere. Vi har erfaret at 

forskelligt software, opfatter og indlæser filerne forskelligt hvad angår deres 

oprindelige koordinat, så dette er endnu en grund til at være bevist om udveksling og 

opsætning af fællesmodel. På fremtidige projekter er der helt klart et ønske om at 

udvekslingsformatet, uanset om det er 3D eller 2D, bliver ifc format, idet dette 

format ikke er softwareafhængigt, men et neutralt format inden for 

projekteringssoftware. 

 

4.8. Konsistens Kontrol 

I henhold til projektmanualen blev det vedtaget at ingeniøren (Rambøll) skulle 

foretage den løbende konsistenskontrol ud fra 3D fællesmodellen.  

Dette blev desværre ikke gennemført, idet  der var nogle ”begynderproblemer” med 

noget af softwaret. 

 

 ERFARING: 

Ud fra vores nuværende erfaringer, skal der lægges større vægt på udvekslings-

formatet, og at der er software der kan udarbejde præcis kollisionsmåling.  

I fremtidige projekter er og bliver konsistenskontrol helt klart et krav, både for 

rådgiverne, men det er især noget bygherren vil kræve, for at opnå det bedste 

produkt, og sikkerhed for projektets kvalitet, og hermed også en økonomisk 

sikkerhed ved projektudbud. 

                                                                                          

                                      
 

 

4.9. Tegningsproduktion 

Vi er stadig langt fra at udelukkende kommunikere, udveksle og aflevere vores 

projekter i 3D, så derfor skal der stadig udarbejdes 2D tegninger, og disse skal jo 

meget gerne komme fra 3D modeller. Der er dog stadig en del arbejde at gøre for at få 

det grafiske udtryk i en 2D fil til at blive lige så godt som HLA er vant til i 2D, og der 

ligger helt klart noget grafisk 2D arbejde inden tegningerne kan udsendes. Det 
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arbejde der ligger fra 3D filerne til at få 2D tegninger ud på tryk, er noget som 

firmaerne hver især må sætte op, selvfølgelig med de standarder der nu findes. Her 

er der også nogle krav softwaremæssigt som skal tages og kommunikeres. 

 

 
 graf fra bips ”3D arbejdsmetode” 

 

 ERFARING: 

Vi har nu erfaring og indblik i håndtering af 3D, men vi har især også fået softwaret 

tilpasset og indstillet til vores ønsker vedr. 2D tegninger. 

 

                                                           
 

 

 

4.10. 3D  / 2D Projektering 
Ud fra at projektet var meget stort og komplekst og især fordi det var Henning 

Larsen Architects første projekt med projektering i 3D, blev der fra start besluttet at 

ikke alt ville blive projekteret i 3D. 
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Dette også fordi nødvendigheden og fordelene med 3D ikke var til stede i fuld detail 

projektering. Der blev kun projekteret 3D bygningsdele og detaljer hvor det var en 

fordel ved at kommunikere og visualisere det ønskede. 

Det der for HLA var vigtigt (lige som ved projektering i 2D), var at 2D filerne blev 

udarbejdet ud fra 3D filerne, altså med 3D filerne som grundlag og referencer. 

 

 ERFARING: 

Det at ikke alt bliver projekteret i 3D, men at dele, især når man går ind og 

detailprojekterer i skala 1:20, 1:10 og 1:5, vil projekteringen foregå i en blanding af 

3D og 2D, bliver helt klart metoden i en del år frem i tiden. Dog er det vigtigt som 

tidligere nævnt, at alle har været på 3D kursus og kan håndtere en 3D model. 

 

 

                                          
 Figur:    -    Rød  = 3D tegning,    sort = 2D grafik 

 
 
 
5. 3D Kommunikation 
 

Med det mål at 3D projektering giver en bedre kommunikation og dialog i 

projekteringen, med mindst mulige fejl og et informationsniveau der er større end 

tidligere, og med det slutresultat at bygherre og brugere af bygningen får et bedre 

produkt og en bedre kvalitet, var projekteringsholdets holdning også at 3D 

modellerne skulle bruges i den daglige kommunikation, især det at kunne se og gå 

ind i 3D modellerne og se fagenes dimensioner og volumen i bygningen var vigtigt.  

3D modellering har helt klart givet en bedre kommunikation især til ikke-

fagspecifikke personer. 

 

Nogle af de områder hvor 3D modellerne bliver brugt til at kommunikere er: 
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Projekterings- og arbejdsmøder 

Dataudveksling 

Visualisering 

3D Print 

IFC Format 

 

5.1. Projekterings- og arbejdsmøder 
Der skulle som sædvanligt leveres 2D tegninger til kommunikation med bygherre og 

andre implicerede i projekteringen, men når det kom til diskussion af vanskelige 

detaljer, komplekse geometrier, blev 3D modellerne nu brugt meget, og dette gav en 

bedre forståelse i kommunikationen, og især synliggørelse af evt. løsningsforslag. 

 

                                                                                
 

 

5.2. Dataudveksling 
Der blev meget hurtigt set fordele i 3D modellens objektinformationer, så som at 

areal ’shapes’ kunne ikke blot bruges til arealer, men med den 3. dimension også 

styring af de enkelte rums informationer. Ligeledes blev vores dørobjekter brugt til 

dørskemaer. Disse informationer kunne bruges både af bygherre, leverandører, og 

entreprenører. 

                                                                                                                                                                           

 
 

5.3. Visualisering 
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Hvad angår visualisering var målet, at vi i det daglige arbejde og kommunikation 

både internt og eksternt kunne bruge 3D projekterings modellen til en hurtig 

rendering og visualisering. Ikke blot til det daglige arbejde, men også til mere 

”naturtro” visualisering af områder og rum, altså en 3D model med ”rigtige” 

materiale overflader, lys mv.. 

 

 ERFARING: 

Dette lykkedes kun til dels, idet vi havde for lidt erfaring i at rendere i MicroStation, 

så det meste foregik i andre programmer, men selvfølgelig ud fra vores 3D model. 

Dette vil vi arbejde mere bevidst med at få ændret i de næste projekter, for det giver 

helt klart en bedre og hurtigere kommunikation til bygherre slutbrugere i 

projekteringsfasen. 

 

 

 

 

 

 

     

                                                          

5.4. 3D Print 
HLA fik stor glæde af at kunne lave 3D PDF print, hvilket ikke fylder meget, og er en 

3D model, som alle kan håndtere, gå rundt i,  zoom ind. Ligeledes kan man lave film, 

som også bliver taget med ind i 3D PDF. 

                                                                                 
 

 



 
 
 
 
 
 

LÆRINGSMANUAL  – 3D  Projektering         SIDE 22     

/BB        MARTS  2008 

 

5.5. IFC Format 
HLA har på dette projekt ikke brugt så mange kræfter, men har dog oversat til ifc, 

hvilket har givet udmærkede resultater; alle data fra DataGroups er eksporteret over i 

ifc filen.  Rambøll har ligeledes eksporteret deres filer over i ifc, og lagt alle ifc filer 

sammen i en fil, med nogen lunde godt resultat.  

 

                                                                            
 

 

 

6. Forventninger  
 

Nedennævnte punkter er nogle at de ting HLA er sikre på bliver fremtiden, og især 

ønsker for fremtiden.  

 

 Bedre Produkt 

 Bedre Kvalitet 

 
 
6.1. Bedre Produkt 
En bedre projektmateriale har vi allerede fået, med de 3D modeller der nu er leveret 

på ovennævnte projekt, der er færre huller i tegningsmaterialet. Projektet er blevet 

bedre belyst.  Udbudsmaterialet er bedre belyst, med flere 3D bygningsdele og 

detaljer, og efterspørgslen efter de komplekse detaljer og bygningsdele i 3D, opleves 

nu, især hvor entreprenørerne gentagne gange ønsker at se løsninger i 3D, for at få 

en bedre forståelse, så i dette led er ønsket om 3D også allerede. 

 
 
6.2. Bedre Kvalitet 
Dette skulle jo så gerne give et slutresultat der er lig med bedre kvalitet af det færdige 

bygningsresultat. 
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7. Fremtidige Projekter 
 

Allerede nu har vi de næste resultater for de projekter der er igangsat som 3D 

projekter. 

 

 Uddannelse 

 Projektgrupper 

 Skitsering 

 Fysiske modeller 

 Kommunikation 

 
HLA har efterfølgende uddannet yderligere ca. 40 personer, således at i alt ca. 50 

personer har væres igennem 3D projektering undervisning. 

Implementering af 3D projektering er nu struktureret således: 

 

1. Undervisningen er projekt specifik, altså er det primært personer der 

sidder på et projekt, som skal projekteres i 3D, der bliver uddannet, 

hvilket giver den bedste indlæring og mest optimale implementering 

på tegnestuen. 

 

2. Undervisningen, især den grundlæggende foregår internt, således at 

selve undervisningen foregår primært på projektet. 
 

3. Efterfølgende er der ekstern undervisning, for at løfte vidensniveau, 

og for at  øge vidensdeling på tværs af projektgrupperne. 
 

4. Der er altid en ”superbruger” med på det nye 3D projekt. 
 

5. Der satses på udnyttelse at projekteringsværktøjerne, også i 
skitseringsfaserne, dette betyder at der også undervises i 3D 
skitsering, koblet sammen med 3D projektering. 

 
6. Der undervises i rendering, visualisering, på baggrund af 3D 

projekterings modellerne. 
 

7. Der er indkøbt 3D printer, og læsercutter, således at vores 3D 
modeller, nu også bliver printet i fysiske modeller, eller brugt 
til at lave præcise bygningsdele ud fra. 

 
8. Projekt- CADaftale er meget vigtig i henhold til intern 

kommunikation, hvor 3D projektering stadig er meget nyt, og 
bestemt ikke rutine; men især også til ekstern kommunikation, 
hvad angår udveksling af filer, hvad er 3D og hvad er 2D. 
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HLA har endnu ikke oplevet er projekt projekteret og 
udvekslet udelukkende i 3D, der er og vil i fremtiden stadig 
være rådgiver parter, som projekterer i 2D. Derfor vigtigt at en 
projektaftale omfatter både 3D og 2D projektering. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  


