ENGLISH SUMMARY

Applied 3D modelling and Parametric Design
The field that has arisen in Denmark in connection to building information modelling (BIM), and digital construction (DDB)
- the laws of Client Demands and Digital Working Method (www.digitalconstruction.dk), requires an ongoing dialogue in
order to secure its succesfull application in practice. Architectural research in this area can therefore help identify the
problems and benefits, and focus on the importance of being able to influence the development of modern 3D
technologies and systems towards a plausible course for the quality of future architectural projects. The research
question is: How can a diagrammatic method secure creativity in the parametric system?
This Ph.D. thesis seeks to create a theoretical framework, in order to identify and clarify the new potentials of applied 3D
modelling and parametric design practices. Having gained this clarity, it is necessary to discuss the application and the
ethics of the new means of communication and through interviews and practice-based research establish a usable
foundation from these experiences. The digital development must be seen as a whole that takes part in the interaction of
both a historical tradition and a farsighted vision. A tool, and a method, that due to its possibilities of simulation and
performing in relation to 3D space, eventually changes our perception of reality, and thus our perception of architecture.
The first part of the dissertation illustrates how the handling of the digital information has become the basis for much of
the communication in the modern world. In architecture, this has become a key concept because the creation of
architecture is largely about being able to communicate intentions about both aesthetics and construction in an arranged
manner, while not overriding the subtlety, which lies in its complexity. The worldview inherent in modernity's various
fronts is discussed and the phenomenon of crisis is brought into play as an actual and possible starting point for future
development through ‘aesthetics of rupture’. Being able to address where there is a crisis, or a complex problem, is in
fact a very architectural approach to the world. To create beautiful solutions on technical problems is crucial in order to
act as a creative architect in the bound art form of architecture. With the introduction of digital management tools and
with the introduction of BIM, a new opportunity to manage and survey the building, and thus the information, which is its
key element, has emerged. There is rarely a completely smooth transition from one tradition to another, and to introduce
a whole new way of thinking has with DDB proved more difficult than anticipated. It becomes especially difficult if the
master plan, or mindset, is not accompanied by a very clear consciousness of the traditional values in the creation of
architecture. The effort to want to grasp and control processes can apparently result in the unfortunate situation that
those parts of the project, which are not possible to capture in the system, are being phased out as unimportant. The role
of the architect is changing, and has already changed, from being the focal point of the architectural building projects to
be a specialist among many other stakeholders, all with their own agenda. This requires an increased consciousness for
architects, to insure that what we do makes sense in this manner and within such a context. It also requires an increased
awareness about the kinds of tools used in a digital architecture production. This contains not only the technical skills,
which of course is a prerequisite, but an understanding of what the interaction with a new technology is causing. The
digital tools often stem from a regime that is about optimization, structuring and analysis based on quantifiable data. It is
not denied in any way that this can be of great help in many of the situations an architect faces, but there is a concern
that this result-oriented logic comes to overshadow the, computationally speaking, difficult measurable kinds of
information, that must be seen as a foundation for an architectural development, which necessarily, now as before, must
be based on meaningful compromises.
The dissertation also examines the considerable resources required to implement and realize the DDB in
Denmark. Among other things, an effort has been made to develop a classification system that could act as a common
language for construction. If this more or less capsized classification project reflects the prevailing mindset in application
of the new technology, it is perhaps understandable that some of the architect practices interviewed, held a sometimes
skeptical attitude to the way in which the implementation takes place in the Denmark. That client demands have been
adopted by law, does not in itself guarantee that it works. Points of views related to this implementation are gathered
through a broad amount of interviews with architect studios in the Nordic countries.

In the final chapter of part one, the issue of productivity in the construction industry is being studied from a slightly
different perspective than the usual, to search for other causes than those purely economic, which typically appear in the
debate. The development of new technology is reflected also in the philosophy underlying the structure of
society. Increasing productivity to promise a positive development through new technology, which at the same time must
also resolve problems caused by the same productivity-mindset applied since the industrialization, may seem
paradoxical. In a certain optics, which apparently has been nationally prevalent for the last ten years, value equals to
productivity. But there must also be another layer in which this value is expressed or arises among humans. We are
inextricably linked with the thoughts we think, and devised a given system or technology that affects the way our lives will
shape themselves. The idea that we as humans are like masters of our technologies and can control them as we see fit,
is a truth with modifications. The technology works back on us and becomes a part of the mindset we have. Therefore,
awareness of how systems work in synergy with us is a prerequisite to assess whether something is desirable or
not. Architects cannot solve all global problems, but they can support a development in their own field, to prevent
architectural qualities being excluded from buildingconstruction.
In the second part of the dissertation, the prospects and limits of how artificial intelligence is related to development of
increasing computational capabilities, are initially investigated. Although much more powerful computing in all likelihood
will be available in the near future, it does not mean that the computer alone will become intelligent. So far there has
been an invisible limit on how much of our world can be systematized into rules and routines. It seems the only way to
comprehend the entire world in a computational system is to reduce the understanding of the world to just what can be
accommodated in the system. This reduction, though, risks leaving out some of the crucial aspects of cognition.
This realization led to an investigation into how essential creativity and the ability to experiencing the world, is to the
creation of architecture. The everyday experience is in many ways more real to the individual, than the idealized
objective reality existing in natural science, which provides the basis for the technology. To experience architecture and
create architecture are fundamentally linked in the architectural reality. If these multiple levels of understanding cannot
be combined, we end up in the ancient Chinese proverb with a theory without practice that is empty, or a practice without
theory, which is blind.
In the dissertation’s chapter on the diagram, the aim is to research the possibility of combining multiple levels of
understanding, in order to create architecture. By examining how the diagram is used as a general principle in different
contexts, some common traits are discovered, and a mindset arises as a basis for an increased awareness of the
necessity of being able to grasp the elements and emotions existing in the process related to architectural creation.
Architects are already familiar with at least one type of diagram. To further examine a semiotic type of diagram used in
mathematics, philosophy and art, the understanding of the space in which something occurs or actualizes is
expanded. Concepts such as montages and abstract machines connect and fuse architecture with the rest of the world in
this understanding of interrelationships. The digital systems understood as diagrammatic, is a part of this interaction, but
not enough in themselves. These systems must be opened to a world that is not digital, but perhaps may be
diagrammatically understandable. Focus is thus in the overlap between technology and experiencing, as the basis for
creating architecture in a dynamic world. The chapter on the parametric diagram shows firstly some conceptual
examples resulting from this thinking, and then examples of initiatives that have emerged in the wake of the reflections
on the possibilities and actualizations of the parametric diagram. The combination of the logic involved in an abstract BIM
machine and philosophical mindset of both semiotics and the artistic world, is a new way to draw comparisons between
BIM and the creative digital architectural world. The idea to introduce the diagram in a parametric form is that it could be
used as a frame of reference and as an example on how it is possible to grasp a complexity of not simply quantitative
nature, without reducing it to a calculation-based model.
This thesis has illustrated the necessity of a willingness to understand both the new digital parametric technology and an
ability to experience the world around us, as a starting point for the creative architectural process. This continues to be
an extremely important challenge to pass on to the next generations of creators of our common architectural reality.
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LÆSEVEJLEDNING
Afhandlingen består, udover indledning og metodeafsnit, af to dele og endvidere en sammenfatning og konklusion samt
to appendices. Afhandlingen bør læses som et sammenhængende hele, hvor første del hovedsageligt fokuserer på
digitalt byggeri i den nationale kontekst og anden del bliver mere udpræget diskuterende udi de filosofiske overvejelser
og den påvirkning en bestemt tankegang medfører.
De to appendices indeholder de referencer der rent argumentatorisk er væsentlige, og som kan være interessante for
den specifikt interesserede læser.
Årstal i fodnoterne refererer til litteraturlisten, og dermed den udgivelse hvorfra der er citeret. Dette årstal er altså ikke
nødvendigvis det samme som årstallet på den første udgivelse af et værk. Dette vil findes i litteraturlisten.
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INDLEDNING
Mennesket er et væsen der agerer i rummets tre dimensioner, og derfor er dets virkelighed relateret det tredimensionale.
Vores sanseapparat er rettet mod det tredimensionale, og det vi sanser, sanses i det tredimensionale rum, vores
virkelighed tager sit udgangspunkt i. Ernst Cassirers bemærker i sit Essay on Man at mennesket er et animal
1

symbolicum, et symbolsk formende dyr . Mennesket opererer i denne forstand eksempelvis med både en
naturvidenskabelig og en mytisk forståelse af verden. Skønt der er forskelle på disse forståelsesrammer, er der også
funktionelle ligheder. Det er denne slags forskelle og ligheder der, ved at se på oplevelsen og skabelsen af arkitektur i
2

den digitale tidsalder, kan siges at være det helt overordnede tema for denne afhandling. Hvordan der kan skabes
mulighed for at se arbejdet med arkitektur fra flere synsvinkler, og gøre plads til at flere niveauer af forståelse kan
bringes i spil for at berige arkitekturen i en symbiose af teknologi og sanselighed. Arkitektur skabes til mennesker. Det er
derfor antagelsen, at arkitektur også fundamentalt set handler om mennesker.
Det aktuelle afsæt, der gør denne afhandling væsentlig for arkitektfaget, er introduktionen af Det Digitale Byggeri i
Danmark. Forskningsprojektet er således defineret på grundlag af de statslige bygherrekrav, der siden 2007 har krævet,
at alle statslige bygherrer stiller krav til rådgivere om anvendelse af digitale værktøjer og arbejdsmetoder. Dette hænger
sammen med udviklingen af informationsteknologien, der også indenfor arkitektfaget har betydet nye muligheder for
formgivning. Ideen om den parametriske formgivning har allerede i mange årtier været teoretisk behandlet som en
mulighed for en udvikling, men det er først indenfor de seneste år at der for alvor er vundet terræn som en følge af
computerteknologiens øgede kapacitet til at have med kompleks geometri at gøre. Afhandlingen undersøger
forbindelsen mellem den arkitektoniske skitseringsfase og resten af byggeprocessen. Selvom formgivningens
omkostninger set i relation til omkostninger ved drift, kan synes marginal, så er det i byggeriets indledende faser,
skitseringen, at der træffes afgørende beslutninger der vil påvirke hele byggeriets levetid. Det er altså interessant at
fokusere på hvordan denne skitseringsfase kan indgå i en digital sammenhæng.
Anvendelsen af building information modelling og parametriske systemer på en række tegnestuer i Norden og i udlandet
undersøges. I Danmark fokuseres på hvordan bygherrekravene implementeres, og hvad det kan betyde for
formgivningen. I udlandet ses på hvordan parametriske systemer anvendes som et led i formgivningen, og som et
værktøj til at nedsætte omkostninger ved byggeriet. Ved at associere implementering af digitale værktøjer i en
praksisorienteret kontekst med en teoretisk begrebsramme, søges det at belyse hvilke muligheder og udfordringer der på
længere sigt vil komme til at påvirke den måde vi arbejder med arkitekturen på.
Der ligger derfor også en intention om at kunne sammenfatte et stofområde der ikke før på denne måde er blevet samlet
med særligt henblik på arkitektens virke i den digitale verden. Derfor rummes der også en vis mængde forskning af
formidlende karakter i afhandlingens første del. Denne første del, vil danne grundlag for en kvalificeret diskussion i den
anden del, hvor en erkendelsesteoretisk undersøgelse omkring bevidsthed, intelligens og oplevelse sættes i forhold til
computerens digitale systemer, i forbindelse med skabelse af arkitektur og arkitektonisk kvalitet.
En undersøgelse af implementering af de digitale medier er derfor vigtig af flere grunde. Dels den ovennævnte og nok
mest åbenlyse: de statslige bygherrekrav om anvendelsen af digitale værktøjer i byggeriet. Kompleksiteten i
byggebranchen som felt kræver at implementeringen undersøges på flere niveauer, for at skabe en bred forståelse for
hvilke muligheder og vanskeligheder en så storstilet vision om effektivitet og bedre arkitektur medfører. En anden
betragtning der skaber en relevans for afhandlingen drejer sig om formgivning og den tidlige arkitektoniske
skitseringsfase. Forståelsen for hvordan der formgives er essentiel. Ikke mindst i en situation hvor de digitale medier og
1

Essay on Man fra 1944 – Cassirer i (Thau 2007) s. 45
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En anden sondring, der også kunne passe her, findes i Hannah Arendts The Human Condition, hvor menneskets livsform
karakteriseres ved henholdvis labour-, work- og action-aktiviteter: Ren behovstilfredsstillelse; ønsket om at konstruere eller skabe noget
skønt; og evnen til at kunne egageres i noget der er større end individet. The Human Condition fra 1958 – Arendt i (Hansen 2008) s. 49
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formgivningsværktøjer er så omfangsrige og betydningsfulde for den måde vores verden opfattes på. I bestræbelserne
på at skabe arkitektur må både de kvantitative bestanddele og en kvalitativ fornemmelse bringes i spil. De kvalitative
aspekter er grundlæggende svære at gøre beregninger på, da oplevelse ikke har konsistente data som ophav. Derfor
kan oplevelsesaspektet være svært at forholde sig til indenfor den del af byggeriet der opererer næsten udelukkende
med det målbare. Hvordan tackler arkitekten denne situation, stillet overfor digitale systemer, der kan rigtig meget af det
ene, men meget lidt af det andet?
At undersøge dette omfattende felt, kræver at der inddrages viden fra mange grene af både videnskab, filosofi og
kunstnerisk praksis for således at kunne opbygge en fyldestgørende forståelsesramme. Dette kan medføre en oplevelse
af at fokus bliver spredt ud over et større område end det traditionelt er tilfældet i et mere afgrænset forskningsfelt.
Udgangspunktet for denne afhandling er dog af en sådan art, at selve emnet tager del i mange forskellige kontekster og
verdener, der netop ikke kan reduceres til et enkelt simpelt problemfelt, uden at forsømme væsentlige pointer om den
kompleksitet der eksisterer.
Tanken er ikke at lave en håndbog i praktisk implementering af digitale værktøjer i byggebranchen, men at undersøge
det grundlag hvorfra implementeringen tager sit afsæt, som et kritisk supplement til en diskussion om hvad der er
fundamentalt for at kunne lykkes med en ændring af selve tankegangen i forhold til ny teknologi.
I afhandlingen søges det at finde frem til, hvorvidt det en muligt at opstille en kobling mellem den nødvendige målbarhed
af arkitektoniske projekter med den ligeså nødvendige, og ofte inkommensurable, kreative arkitektoniske vision. I forhold
til undervisning og forskning er det interessant at beskæftige sig med måder og metoder til at skabe arkitektur, og
samtidig forstå og applikere den nyeste teknik og de nyeste teknologier i sin stræben efter at skabe den. Samtidig bliver
en overordnet begrebsramme, der udmærket kan hente inspiration fra filosofien eller videnskabsteoriens domæne, brugt
til at anskue arkitektens praksis fra andre synsvinkler. Dette kan være en berigelse for arbejdet med arkitekturen, og i
undervisningen et middel til en bredere forståelse af, hvad det er man gør og hvorfor man gør det.
Som kobling mellem de målbare nødvendigheder og den visionære kreativitet, udvikles den hypotese, at diagrammet
kan finde anvendelse. Dette har givet anledning til at opstille følgende forskningsspørgsmål:
Hvorledes kan en diagrammatisk metode sikre kreativitet i det parametriske system?
Dette søges belyst ud fra en kombination af undersøgelser foretaget med arkitekter og en filosofisk afsøgning af
grundlaget og konteksten for kreativitet. Derfor bliver projektets metodegrundlag også egentlig en kombination af flere
metoder.

Metoder
Som middel til at undersøge emnet for denne ph.d.-afhandling har det været nødvendigt at kombinere flere forskellige
former for metode. Eftersom der, som en af de fundamentale ambitioner for afhandlingen, ligger et ønske om at kunne
kombinere tilsyneladende divergerende anskuelser indenfor netop arkitektfaglig metode, er det nærliggende at foregribe
dette allerede til at begynde med. Det kan i denne forbindelse være behjælpeligt at danne sig et kortfattet overblik over
de historiske positioner der har præget metodelæren for design og arkitektur forskning ved at inddele den i tre
3

generationer som foreslået af Nigel Cross og Jerker Lundequist .
Den første generation kendetegnes ved en opfattelse af arbejdet med design som en problemløsningsproces. I
1960’erne indvarsledes den nye epoke, det postindustrialiserede samfund, hvor fokus har fjernet sig fra energidistribution
og masseproduktion til informationsteknologi og videnskab som de væsentligste produktionsfaktorer. Der ligger et
ideologisk ønske om præskriptivt at kunne opstille modeller for designprocessen. Den generelle teori er det overordnede
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(Lundequist 1992)

sæt af principper der bør applikeres på praksis gennem en opdeling af problemstillingen i delproblemer der kan
analyseres, syntetiseres og vurderes, for derefter at føre til en ny omgang analyse, syntese og vurdering, indtil en
acceptabel løsning af problemet foreligger. Denne tilgang er præget af en positivistisk praksis-epistemologi der har til
hensigt, ved empirisk arbejde, dels at udbrede den tekniske viden og kontrol, dels at rense processen for mystik til fordel
for et rationelt videnparadigme. At designeren ’forudsætningsløst’ skal kunne indsamle information, og allerede før
helhedens karakter kendes, kunne opdele den i håndterbare dele som individuelt kan løses, virker både som et logisk
4

paradoks, og udgør ifølge Lundequist også et metodisk problem indenfor designforskningen. Interessant er det
imidlertid, at de to væsentlige fortalerne for ’første-genereations’ metodologien Design Methods, Christopher Alexander
og Christopher Jones, i halvfjerdserne nærmest tilbagekalder tidligere fremsatte ideer, nu hvor helt nye ideer samt
studenteroprør præger verdensbilledet, med dertilhørende afsmitning på opfattelsen af designmetodologien: “Jacobson:
In what areas should future work centre in design methodology? Alexander: I think I should be consistent here. I would
say forget it, forget the whole thing.”
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Og Christopher Jones: ”In the seventies I reacted against design methods. I dislike
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the machine language, the behaviourism, the continual attempt to fix the whole of life into a logical framework.” Denne
gendrivelse af tidligere system-sæt er i øvrigt en interessant iagttagelse at sammenholde med udviklingen af
klassifikationssystemet DBK, Dansk Bygge Klassifikation, i forbindelse med implementeringen af digital arbejdsmetode i
Danmark. Dette vil der blive vendt tilbage til i et senere kapitel.
Anden generations designmetoder er på mange punkter en kritik af den første generation, og er påvirket af strømninger i
samfundet som strukturalisme, semiotik og hermeneutik. Der lægges vægt på cirkulære, iterative, processer i stedet for
lineære metoder. Brugernes forståelseshorisont bliver inddraget som en parameter for at kunne styre designprocesserne
i en turbulent virkelighed, hvis kompleksitet man ikke kan systematisere sig ud af, men kun forsøge at skabe gunstige
rammer for. Problemstillingen indenfor arkitektonisk design sammenlignes af Herbert A. Simon med skak, hvor
7

problemerne er “well structured in the small but ill structured in the large” Det er med andre ord ofte muligt at finde en
klart definerbar løsning på et bestemt enkeltstående problem indenfor en designproces, hvorimod det er meget mere
komplekst, endsige umuligt, at finde en enkelt overordnet løsning for hele designet. Det såkaldt wicked problem er Horst
Rittels og Melvin Webbers definition på denne type problemer af høj kompleksitet. Den information der er nødvendig for
at kunne forstå problemet, afhænger af ens ide til at løse problemet. For at kunne forstå et wicked problem er det
nødvendigt med en viden om alle tænkelige løsninger til det. Det bliver i praksis til at der ikke kan gives en definitiv
løsning på denne type af problemer, men må søges indenfor den forståelse af problemet der på det givne tidspunkt
besiddes. Løsningen på et problem opstår i den kontinuerlige bevidstgørelses proces omkring selve problemet. Man kan
ikke, som den første generation hævdede, først forstå problemet og dernæst løse det. Den lineære tilgang afløses af en
iterativ proces hvori problemets årsag og afgrænsning bliver tydeligere i arbejdet med at finde en løsning.
“Every textbook of systems engineering starts with an enumeration of these phases: "understand the problems or the
mission," "gather information," "analyze information," "synthesize information and wait for the creative leap," "work out
solution," or the like. For wicked problems, however, this type of scheme does not work. One cannot understand the
problem without knowing about its context; one cannot meaningfully search for information without the orientation of a
solution concept; one cannot first understand, then solve. The systems-approach "of the first generation" is inadequate
for dealing with wicked-problems. Approaches of the "second generation" should be based on a model of planning as an
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Lundequist henviser i forbindelse med Analyse-syntese-vurdering konkret til ASU-modellen (analys-syntes-utvärdering).
(Alexander 1971)
(Jones 1977)
(Simon 1973)
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argumentative process in the course of which an image of the problem and of the solution emerges gradually among the
participants, as a product of incessant judgment, subjected to critical argument.”
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Bryan Lawson, der er uddannet både som arkitekt og som psykolog udgav i 1980 bogen How Designers Think , der
gennem forsøg undersøger hvordan tilgangen til det at løse et problem varierer hos forskellige grupper af mennesker.
Han konkluderer en interessant forskel mellem mennesker med henholdsvis naturvidenskabelig og designmæssig
baggrund. De naturvidenskabelige viste sig at være problemorienterede, hvor dem med designbaggrund var
løsningsorienterede. Det er i bund og grund en forskel på om man gennem en analyse søger at finde den regel der kan
fungere som en nøgle til at løse hele problemet, eller om man begynder med at foreslå løsninger, der så siden bliver
raffineret eller forkastet efterhånden som de viser deres potentialer eller mangler på samme. Det siger i høj grad noget
om den type problemer de to grupper oftest konfronteres med. En naturvidenskabelig problemstilling har formodentlig i
flere tilfælde et enklere analyserbart eller målbart succeskriterium. Hvis man søger den eneste ene løsning i forbindelse
med et designproblem, så kan man til tider komme til at søge i det uendelige, fordi problemet aldrig når en definitiv
konklusion, men snarere forgrener sig i nye anskuelser og derfor af natur ikke lader sig ’løse’, men må i stedet afsluttes
på den mest interessante og hensigtsmæssige måde.
Den tredje generation af designmetoder vender på flere måder perspektivet for hvorledes ’designsituationen’ kan
anskues. I stedet for præskriptivt at opstille de komponenter der bør indgå i den ideelle designproces, skal teorien
forsyne med redskaber til beskrivelse af de komponenter der indgår. Der kræves en bevidsthed omkring processen, og
hvor man som arkitekt eller designer befinder sig i den. Den tredje generation er også præget af 1980’ernes paradigmer
som postmodernisme og poststrukturalisme, og har vægt på kontekst af designprocessen. Der arbejdes videre med
tanken om tacit knowledge
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- tavs viden, der i modsætning til eksplicit viden, ikke er nemt at viderekommunikere, da det

består af mange små forskelligartede fragmenter der tilsammen udgør en forståelse. Deles disse forudsætninger af flere
personer, som det kan være tilfældet med arkitekter, kan denne viden være underforstået og kontekstuel. I bogen The
Reflective Practitioner fra 1983 definerer Donald Schön begrebet refleksion-i-handling: “Reflecting in action:
Improvisation consists on varying, combining and recombining a set of figures within the schema which bounds and
gives coherence to the performance.”
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Der improviseres når der handles ud fra et reservoir af viden som applikeres i

øjeblikket, og uden at teori presses ned over denne praksis. Metode og modeller er ikke nødvendigvis uanvendelige i
den kreative proces, men kan tvært imod være redskaber til at forstå netop processen. Det er en dynamisk proces, hvor
analyse, syntese og vurdering udgør ligeværdige aktiviteter i en ellers uendelig proces der ikke rummer en enkelt perfekt
løsning, men altid vil indeholde en form for kompromis. Lionel March nævnes af Lundequist

12

og fremhæves her i

forbindelse med hans brug af den pragmatiske amerikanske filosof C.S. Peirce’s abduktionsbegreb til beskrivelse af den
kreative proces’ konceptionsfase. Abduktionen er en tilføjelse til de traditionelle kognitive, processer deduktion og
induktion, men relaterer til en instinktiv fornemmelse for sammenhæng, i modsætning til deduktionens erfaring og
induktionens vane eller symboliserede erfaring. Jeg vil vende tilbage til Peirce og til abduktionen flere gange senere i
afhandlingen, eftersom dette er en temmelig vigtig pointe både med hensyn til arbejdet med udarbejdelsen af de digitale
modeller i en kreativ proces, og samtidig som et grundlæggende metodisk greb i afhandlingen. Grundlæggende for den
tredje generation kan siges at være en interesse for perceptionens og det kognitives rolle, samt at nye værktøjer som
eksempelvis CAD bør tilpasses den måde designeren tænker, og ikke omvendt. ”[…] design methods must not try to ape

8
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(Rittel, Webber 1973) s. 162
(Lawson 2005)
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Et begreb der oprindeligt blev introduceret af Michael Polanyi.
(Schön 1983) s. 55
(Lundequist 1992) s. 13

the methods of the sciences or the humanities but must be based on the ways of thinking and acting that are natural to
design.”
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Lundequist opsummerer perioden fra 1962-82 med fire temaer

14

der i kraft af generationernes indbyrdes

konflikter og (mod-) reaktioner hver især dominerede designforskningsmetoden. Fra de normative forsøg på at udvikle
modeller for hvordan designprocessen bør organisere, over accepten af designproblemets specifikt særegne natur,
videre over analyse og dokumentationen af selve designarbejdet til en filosofisk refleksion omkring både praktisk
designarbejde og forskning, i et forsøg på at artikulere designarbejdets praksis. Med det fjerde temas indarbejdning af
den filosofiske refleksion spores der en ny åbning for designforskningen: ”Detta nya synsätt har i sin tur uppkommit
genom den filosofiska reflektion som den tredje generationen lade grunden för – det är genom filosofisk reflektion som
man kan undvika misstaget att låta ett enda perspektiv totalisera sin forskning.”
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Lidt i denne ånd, og afledt af

begrebet ’Designmethods’, anvendt fra begyndelsen af 60’erne, opstår omkring 1980 en amerikansk funderet og mere
tværvidenskabelige tilgang til metode, hvis ærinde er at introducere et udvidet designbegreb og et mangfoldigt
akademisk projekt forankret i design- og arkitektskoler under fællesbetegnelsen ’Designstudies’.
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En klassisk sondring mellem positioner indenfor videnskabsteorien er todelingen i positivisme og hermeneutik. Dog
kritiseres det der kan rummes heri som utilstrækkeligt af blandt andre Bruno Latour, der hævder at positivismen og
hermeneutikken er henholdsvis for distancerende (man ser ikke det man undersøger på grund af afstand) og for
empatisk (man ser ikke det man undersøger, fordi man drukner i nærhed). Begge anskuelser opererer med to aktører:
virkeligheden og fortolkeren. Positivismens legitimation er det fortolkede (virkeligheden), hvor hermeneutikkens
legitimation er fortolkeren (forskeren). I stedet sættes modstand. Både distance og empati kan være udmærkede
metoder, men der bør vælges den metode der yder optimal mulighed for at gøre modstand.
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Dette hænger sammen

med i aktør-netværks-teori (ANT) som jeg imidlertid, af ovennævnte grunde, har valgt ikke at lade være den bærende
metode i afhandlingen. Det kan dog, i denne afhandlings øjemed, være nyttigt for en stund at opretholde en sondring
mellem den positivistiske metodisk-videnskabelige tilgang og den filosofisk-hermenutiske tilgang, hos Finn Thorbjørn
Hansen også kaldet henholdsvis praksis-epistemologi og praxis-ontologi,
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fordi dette viser sig at være en af

hjørnestenene i forståelsen af de vanskeligheder det involverer at skulle implementere en digital arbejdsmetode, der skal
kunne fungere for så mange parter, som et Building Information Modelling (BIM) system ideelt set skal kunne. Netop
forskelligheden ved disse to tilgange, samt det postulat at de ikke rummer den samme type information, er i bund og
grund omdrejningspunktet og motivationen for afhandlingens kapitel om diagrammet.
Den ene del af denne afhandling kan siges i høj grad at tage del i det praktiske arkitektfaglige arbejde. Det er de dele der
drejer sig om fx en egentlig implementering af specifikke typer ny software eller arbejdsmetode på tegnestuerne.
Samtidig medfører den tilsyneladende ganske ligetil og ukomplicerede implementering, en hel række af problemstillinger,
som det er værd at beskæftige sig med på andre forståelsesniveauer. Det kan være nødvendigt, for at forstå årsagen til
en problemstilling, at der bliver tegnet et omrids af problemets kontekst, og at det dermed kan anskues fra en anden
synsvinkel. Ved at inddrage filosofiske anskuelser kan diskussionen om et konkret problem i nogle tilfælde vise sig at
være enklere at løse. Men på den anden side kan en sådan diskussion også være med til at belyse nogle langt større
konsekvenser af en given handling, end man kunne have forstillet sig før. Dette gør det til en interessant fremgangsmåde
for dette projekt at kunne redegøre for en konkret problemstilling, og samtidig opløfte diskussionen til et plan hvorpå der
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Bruce Archer i (Cross 1984) s. 307
(Lundequist 1992) s. 14
(Lundequist 1992) s.15
Ida Engholm – Kursus om videnskabsteori på CDF, Center for designforskning, Kunstakademiets Arkitektskole, 12.11.2008
Julie Sommerlund - Kursus om videnskabsteori på CDF, Center for designforskning, Kunstakademiets Arkitektskole, 14.11.2008
(Hansen 2008) s. 241-42
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kan trækkes på en langt bredere vifte af erkendelsesteoretiske begreber. Derfor er min metode også en vekselvirkning
mellem flere poler.
”Ingen produktiv forsker kan i grunden være i tvivl om, at metodisk omhu er nødvendig i videnskaben; men den blotte
anvendelse af tilvante metoder udgør i langt mindre grad forskningens væsen end opfindelsen af nye, herunder
forskerens skabende fantasi”

19

Grundforskning, strategisk forskning og anvendt forskning
Grundforskning er kendetegnet ved at være fag- og disciplinorienteret og karakteriseret af frit valg af problemstillinger og
metode med henblik på erhvervelse af ny viden, indsigt og erkendelse, dog uden et direkte praktisk eller
anvendelsesorienteret mål for øje. Strategisk forskning er problem- og institutionsorienteret, og sigter mod udvikling af
metodiske, pædagogiske og formidlingsmæssige aktiviteter på strategisk vigtige områder. Som grundlag for
grundforskning og strategisk forskning anvendes den reflekterede dataindsamling som kortlægning eller registrering. Den
anvendte forskning er problemorienteret og er rettet mod at skabe grundlag for handlingsplaner, at ændre og udvide
gældende praksis eller systemer.
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Hvor den anvendte forskning beskæftiger sig med den del af den arkitektoniske proces der vedrører det konkrete eller
det udførte; altså måden hvorpå der ageres i forhold til et arkitektonisk projekt, så er der en anden væsentlig del af
diskussionen der handler om hvorfor der handles således. Dette spørgsmål er af en sådan karakter at det ikke altid lader
sig besvare uden videre, og i tilfælde af at der tilsyneladende foreligger et åbenlyst svar, kan det ved nærmere
undersøgelse vise sig at være meget mere komplekst end først antaget. Bevidsthedens væsen er der, som læseren nok
vil vide, talrige forestillinger om. Den er jo af fundamental betydning for vores opfattelse af os selv i verden, og der er alle
jo ikke nødvendigvis enige om hvilke værdier der bør ligge til grund for vor ageren. Men for arkitekter, der som skabende,
handlende, entiteter former verden (om det så bare er en lille del af den) efter en ide om hvordan verden skal være, er
bevidstheden om hvorfor man handler som man gør, af væsentlig betydning for selve arbejdets art. At være bevidst om
hvorfor man gør som man gør, som arkitekt eller designer, er altså en evne der indbefatter at kig på eller en indgriben i
mange discipliner, hvis man ønsker at undersøge det nærmere.

Semiotik og filosofi
En ramme er nødvendig for at kunne strukturere de tanker der ligger til grund for hele ideen om digitaliserede modeller.
For at kunne tale om disse modeller og deres indbyrdes relation, og måske endnu vigtigere, deres relation til de
mennesker der skal anvende dem, kan semiotikken anvendes som en katalysator og formidler af den information der
eksisterer og opstår i arbejdet med modeller af arkitektur.
Der foretages en undersøgelse af hvordan intelligente 3D modeller, og den kontekst de indgår i, kan forstås som
informationsbærende tegn, med udgangspunkt i Peirce’s triader og beskrivelser af førstehed, andethed og tredjehed
samt sondringen mellem tegn som henholdsvis ikon, indeks og symbol. Semiotikken, i Peirce’s version, tager
udgangspunkt i et studie af, hvordan viden om verden kan skabes gennem brugen af tegn. Alt er tegn i denne forståelse.
Ved at anskue tegnene som altid værende i dialogiske relationer med andre tegn, og altid stammende fra en kontekst,
bliver alle udsagn del af en sammenhæng, der i kraft af disse andre tegn, er ladet med betydning. En øget bevidsthed
om denne betydning og dens relation til andre betydninger, kan være en metode til at afdække de forhold af
erkendelsesmæssig karakter der gør sig gældende i samspillet omkring arbejdet med det at skabe arkitektur. Med
eksempler fra praksis, opnået igennem interviews, kan det konkretiseres hvordan modellerne i semiotisk forstand udøver
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(Gadamer 2007) s. 484
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Se Note 1 i ’Forskningsplan 1997-1999, Kunstakademiets Arkitektskole juni 1997’ baseret på OECDs definitioner ’The measurement
of Scientific and Technical Activities’, Paris 1981.
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en til tider multifacetteret funktion i samspillet med arkitekten og andre aktører. Her spiller diagrammet en rolle for
forståelsen af en skabende proces.
At kunne flytte og applikere et system fra en skala til en anden - fra en verden til en anden, er i bund og grund også et
filosofisk projekt. Netop fordi der ikke objektivt set kan opstilles fuldstændigt videnskabeligt klare definitioner på
bevidsthed, spiller filosofien en kritisk rolle i denne sammenhæng. Bevidsthed er det vigtigste ontologiske spørgsmål,
også når det gælder arkitekturen, der griber ind i så mange sammenhænge, og konstant påvirker mennesker på den ene
eller den anden måde. Ved at se på Gilles Deleuze’s filosofiske anvendelse af diagrammet, som en maskine der er
dynamisk skabende, kan arkitekturens modus operandi sættes i relation til filosofien og den moderne teknologi, på en
måde der kaster ny viden af sig.

Interviews og eksperimenter
I denne afhandlings tilfælde er forskningens emne den anvendte 3D modellering og parametriske formgivning indenfor
arkitektfaget, hvilket derfor naturligt nok søges belyst gennem en interaktion med de steder i faget hvor der gøres
anvendelse af denne form for arkitektfagligt arbejde. Dette sker gennem brugen af interviews som metode til at
klarlægge, eller friskrabe, områdets potentialer. Det er ikke nødvendigvis en stor indsamling af empiriske data der
umiddelbart kan indgå i et optællingssystem med henblik på at skulle fremføres som bevismateriale, men snarere en
reflekteret dataindsamling Den lange række af interviews er foretaget delvist efter modellen det såkaldte The Long
Interview under definitionen ”Qualitative Research Methods”

21

Når jeg siger delvist er det fordi emnets beskaffenhed er

af en sådan art, at visse af de succeskriterier der opstilles under The Long Interview, ikke ville give mening at anvende.
Her kan nævnes kriteriet om en fuldstændig tilfældig udvælgelse af interview subjekter, hvilket indenfor et så relativt
snævert område som denne afhandlings, potentielt set, og sandsynligvis, ville have resulteret i at ingen af de adspurgte
vidste noget om det de blev spurgt om. Det har således været hensigtsmæssigt, og nødvendigt at udvælge interview
personerne indenfor feltet. Når der lægges vægt på det kvalitative, i forhold til det kvantitative, skyldes det flere ting. For
det første vil det formodentlig gå op for læseren at denne distinktion er meget væsentlig, sågar en af hjørnestenene, i
hele projektets intention: Hvordan kan man have med det kvalitative at gøre, indenfor et kvantitativt system? At
interviewe samtlige arkitekter, eller bare samtlige danske arkitektvirksomheder, ville måske for det første være en
uoverkommelig opgave i denne sammenhæng, men samtidig også ineffektiv, set i forholdet tid - udbytte, i modsætning til
strategisk at udvælge nogle nøglepersoner som der bliver afsat tid til at gå i dybden med. Det har altså været min hensigt
med disse interviews at belyse dimensioner af emnets kompleksitet, der ikke normalvis ville kunne fremgå af en
kvantitativ undersøgelse baseret eksempelvis på et spørgeskema. Materiale fra de forskellige interviews vil således
indgå som inspiration til, og uddybning af, de pointer der fremføres gennem opgaven. Det vil med udgangspunkt i
synspunkter fra de adspurgte fagpersoner ligeledes føre til en Peirce inspireret undersøgelse af den avancerede digitale
3D models virkemåder. Da emnet i høj grad omhandler den praktiske implementering af digitale værktøjer, er det oplagt
at lade erhvervet komme til orde med de observationer der bliver gjort i praksis ude på tegnestuerne her til lands og i
udlandet.
Der har undervejs i arbejdet med ph.d.-projektet været behov for at teste diverse fremgangsmåder, både med hensyn til
en helt konkret modelleringsmetodik, men også for at kunne bedømme i hvor stor udstrækning en ide kunne anvendes til
det hvormed den var tænkt. I forbindelse med de indledende studier af de moderne parametriske værktøjer, altså den
software der muliggør en sammenligning og sortering af store datamængder med en kreativ 3D modellering for øje, vil
eksperimenter i denne retning blive brugt som formidlende eksempler i afhandlingens afsluttende del. Der vil også blive
taget udgangspunkt i en fremtidig udvikling af arkitekturens digitale område med eksempler på igangværende projekter
indenfor den kreative brug af information, i samarbejder med arkitektbranchen og andre af byggeriets institutioner.
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(McCracken 1988)
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DEL I
ARKITEKTUR OG INFORMATIONS KOMMUNIKATIONS TEKNOLOGI

Informationsteknologi & IT revolutionen
BIM introduktion
Da denne afhandling i høj grad handler om den anvendte 3D modellering i byggeriet, virker det nødvendigt, som noget af
det første, at introducere hvad ordet BIM dækker over. Denne Introduktion er ment som en indledende begrebsafklaring
og der henvises samtidig til den mere fyldige gennemgang og diskussion af emnet i kapitlet ’Teorien bag BIM’.
Akronymet BIM står for Building Information Modelling, bygnings informations modellering, og er en metode til at
effektivisere arbejdet med byggeri, især i forbindelse med større byggerier. Gennem brugen af digitale modeller og
databaser tilsigtes et øget overblik og kontrol over de informationer, man på ethvert tidspunkt kan have brug for i
byggeprojektet og efterfølgende drift ved at associere information til modellens bygningsdele. At sørge for at den rette
information når den rette person på det rette tidspunkt i processen, kan siges at være hovedintentionen. En fuld
digitalisering og implementering af BIM i byggebranchen estimeres samtidig at kunne tilvejebringe årlige besparelser i
byggebranchen i størrelsesordenen 15-20 milliarder kroner på landsplan. BIM sættes ofte i forbindelse med brug af
geometriske 3D modeller hvori såkaldte egenskabsdata, såsom dimensioner, materialer, pris, placering kan tilknyttes de
enkelte elementer i byggeriet som for eksempel konstruktioner, vægge, gulve, vinduer og døre. At byggeriet på denne
måde forefindes i en digital eller ’virtuel’ model tilknyttet en database, giver mulighed for at flere aktører samtidig kan
arbejde på projektet med de samme informationer, og derved genbruge de data om byggeriet man ved en traditionel
arbejdsmetode ofte vil være nødt til nærmest at begynde forfra med, hver gang en ny aktør træder til. Tanken er at
eksempelvis arkitekt og ingeniør vil arbejde tættere sammen, og hurtigere vil kunne rette problemer der opstår som følge
af ændringer i modellen fra den ene eller den anden side. Kollisionscheck, mellem flere aktørers digitale 3D modeller,
giver en mulighed for at lægge eksempelvis en 3D model af konstruktionerne sammen med en 3D model af
ventilationsanlægget, for at se om der er uhensigtsmæssige kollisioner, der skal udbedres. Udvekslingen af informationer
mellem de implicerede parter er altså en absolut fundamental del af BIM som arbejdsmetode. Med den digitale model af
byggeriet, som ofte vil være hængt op på en digital geometrisk 3D model, kan der i teorien ydermere laves alt fra
prisoverslag ud fra mængdeudtræk af delelementer, til energisimuleringer og statiske beregninger, der gennem hele
byggeriets livscyklus vil blive opdateret hver eneste gang der sker en ændring i modellen. Som drift og
vedligeholdelsesmodel er der store besparelsesmæssige potentialer ved BIM, fordi det er her langt størstedelen af
udgifterne ligger, hvis man tager hele byggeriets levetid i betragtning.
I det følgende gennemgås begrebet information, som er et nøglebegreb i forbindelse med hele diskussionen om den nye
(informations) teknologi.

Hvad er information
Det må være på sin plads at begynde med at definere hvad der menes med de begreber der anvendes til at redegøre for
implementeringen af ny teknologi. Ofte bliver disse begreber med tiden sløve, fordi de bliver brugt i flæng, og ad den vej
bliver for generelle. Andre gange hersker der simpelthen divergerende opfattelser af hvad begreberne skal kunne
designere og dække over.
For at undersøge begrebet information, går Antonino Saggio i ’The IT revolution in Architecture’
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til værks med et

eksempel på en sondring mellem data og information, og en derfra følgende konklusion på begreberne. Et enkelt aftryk
med blyantspidsen på et stykke papir kan opfattes som et punkt. Dermed udgøres en ændring i mængden af data: fra
22

(Saggio 2008)
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intet punkt til et punkt. Eksemplets prik bliver altså udtryk for en mængde data, og det leder til en definition på et enkelt
datum som ”the minimum element that modifies a previous situation”. Den prik der opstår, er jo i virkeligheden ikke et
ideelt punkt i euklidisk forstand, altså uden ustrækning, men en egentlig fysisk størrelse, hvis udstrækning man i praksis
vil kunne måle med udstyr der er fintfølende nok til den pågældende skala. Prikken kan imidlertid opfattes som et punkt,
og dermed anvendes som en abstraktion til at skabe eksempelvis rette linjer, ud fra Euklids første postulat om at en linje
kan tegnes ved at forbinde hvilke som helst to punkter. Det vil sige at blyantsprikken, for at kunne give mening som punkt
uden udstrækning, indgår i en veldefineret konvention om punkters væsen. Ligeledes er en linje konventionelt set en
længde uden bredde eller højde. Ved på denne måde at lade data indgå i et system af konventioner begynder der at
forme sig en anvendelighed. Data bliver til information: “Information is application of a convention to a datum”.
Information kendetegnes altså ved at der for det første er data (eller i det mindste et datum) tilstede, samt at de indgår i
en konvention der tilskriver det en mening. Data kan med andre ord mene noget forskelligt alt afhængigt af hvilke
konventioner de indgår i. En tegnet prik, eller figur, kunne være et tegn, eller et symbol, for noget. Der kunne kræves et
bestemt sæt konventioner for at afkode hvorledes den bestemte figur gav en bestemt mening. Indenfor computationel
informationsteknologi er konventionen vedrørende data allerede givet på forhånd, i og med at der opereres med binære
tal, 0 og 1. Enten er der noget eller også er der ikke noget. Saggio hævder videre at der derfor, indenfor
informationsteknologi, ikke eksisterer data, men kun information fordi data allerede indgår i en konvention for afkodning.
Således bliver alt det der eksisterer indenfor informationsteknologi til information, der ydermere er i en konstant
dynamisk bevægelse (in formation) og dermed definerer sit rette territorium som værende det elektroniske, altså den
verden der i høj grad er styret af 0 og 1, og er computerens verden. ’Informere’ altså handlingen ’at give form’
og ’information’ som handlingens resultat. Denne informeren kendetegner arkitektfagets i selve dets grundessens og
kommer til udtryk som modeller.
The taking shape of information is defined as modeling and finds its expression in the creation of
models […] Thus, the model is the form assumed by information, the form into which information
becomes ‘modelled’.
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Vi ’informationsmodellerer’ altså, og ud af det kommer der fysiske udtryk for hvordan vi som arkitekter tænker, drømmer
og associerer os frem i verden. Hvordan denne proces foregår, altså hvordan vi kan vide at det er de rigtige
informationer vi modellerer på den rigtige måde, er selvfølgelig en utrolig vigtig pointe, og det vil blive taget op senere, i
et afsnit om oplevelsen.
At både ordene information/informere samt model/modellere, som gennemgået ovenfor, spiller en væsentlig rolle i
begrebet BIM building information modelling, er derfor ret beskrivende for hvad der foregår, selvom det også er en meget
bred betegnelse. Information, og de nye muligheder for at have med information at gøre, er formodentlig en af
hjørnestenene for denne tids arkitektur. Saggio kalder det sågar for denne nye arkitektoniske fases råmateriale.

24

Muligheden for at kunne krydsreferere sine informationer computationelt lige fra simple regneark til avancerede 3D
modellerings- og drifts- og vedligeholdsprogrammer, giver anledning til ikke blot nye muligheder for formsproget, men
også en hidtil uset kontrol med omkostninger og materialer der igen skulle kunne frigøre mere tid til arkitektens fantasi.
Teknologien giver mulighed for at have med meget store informationsmængder at gøre, og det skaber måske samtidig
det forhold at der i en spontan situation uden den fornødne teknologi, ofte ikke er meget at stille op med de store
mængder information (nu: data), der uden sortering er som et bibliotek uden alfabetisk orden.
Om en sådan udelukkelse af begrebet ’data’ fra informationsteknologien er fuldstændig nødvendig kan diskuteres, og
pointen er også snarere at data er computerens måde at fungere på, dens sprog, og at information er vores måde at
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tolke dette sprog på. [semiotik: semantik, syntaks, pragmatik] Data er i sig selv ikke anvendeligt, men må beriges med
konventioner der således gør det muligt at anvende dem. Der skal indsamles data og der skal sorteres i dem så de
udgør en meningsfuldhed. Dette fordrer samtidig en systematik til navngivning af information, så det bliver muligt at
overskue enkeltdele og deres relation til helheden. Skønt et nationalt initiativ til et sådant fælles sprog for byggeriet
allerede i 2002 blev lanceret af Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST), viser dette sig at være en ikke helt enkel opgave. I
afsnittet om implementering af BIM i Danmark vil disse vanskeligheder blive berørt i forbindelse med diskussion omkring
Dansk Bygge Klassifikation, der er et bud på et sådant fælles sprog for byggeriet.
Et eksempel på hvor håndtering af information er struktureret ud fra ofte meget komplicerede algoritmer, er internettets
søgemaskiner. Som et supplement til søgning på nettet, er ’svarmaskinen’ WolframAlpha

25

blevet udviklet. Denne

applikation betegnes som en svarmaskine fordi den ikke bare, som andre mere gængse søgemaskiner, tillader søgning
på internettet, men tilbyder visualiseringer og grafer som svar på de ord eller spørgsmål der skrives ind I dens søgefelt.
Der etableres et live-dokument baseret på de spørgsmål der stilles i søgefeltet. WolframAlpha laver en liste med svar ud
fra de informationer der er tilgængelige på nettet, men bliver gennem algoritmer sorteret fra rå data til information. Det er
med andre ord en måde at gøre data til tilgængelig information. Eksempelvis i regeringer og offentlige institutioner, hvor
der ligger meget store mænger af data, kan det være en vanskelig opgave for den almene borger at finde hoved og hale
i hvor de ønskede informationer befinder sig. Det langsigtede mål med WolframAlpha er intet mindre at tage al
systematiseret viden i verden og gøre den computabel, og således tilgængelig for alle.
Denne semantiske søgning, er et eksempel et udviklingsarbejde mod en digital teknologi der bliver bedre til at forstå den
sproglige sammenhæng mellem det vi ønsker, når vi skriver spørgsmål i en søgning. Det er en mærket søgning, hvor
WolframAlpha laver sin egen mærkning, og finder korrespondancer i søgningen. Den matematiske software der ligger til
grund for WolframAlpha, Mathematica, tæller over 6000 interaktive applikationer, der menes at kunne fungerer bedre
som videndeling end et traditionelt paper eller en artikel. Dette er qua de grafer, tabeller og etablerede applikationer der
ad hoc kan genereres ud fra internettets rå data. Det er tanken med disse applikationer at der skal kunne gives et rigere
output ud fra devisen at ’et foto siger mere end 1000 ord’. Ligeledes siger en interaktiv applikation mere end 1000 grafer,
fordi der kan indkodes langt mere i en interaktiv applikation end i en enkelt graf eller artikel. Der kan være både fotos,
dokumenter, grafer og tabeller.
Conrad Wolfram, som er en af udviklerne bag Wolfram Alpha mener at denne form for kommunikation gennem et
lingvistisk system kan være med til at demokratisere informationen. Det kræver som sagt at informationen fra blot at
være til stede et eller andet sted i systemet, bliver gjort tilgængelig, så brugerne kan finde den.
You know, this is an important point; there is a big difference between information being available
and being accessible.

26

Dette er i høj grad noget der også gælder indenfor den digitale arkitektur, hvor information kan betragtes som et
råmateriale. Information er en datasekvens der giver mening i en bestemt proces. For eksempel som de bits der udgør et
computerprogram eller, på et langt mere avanceret plan, en organismes DNA kode. Meningsfulde data er altså
information. Hvad er så indenfor arkitekturen de meningsfulde data, den information, vi skal kunne håndtere, sortere og
endeligt modellere? Hvilke informationer er det vi helt overordnet skal bruge, og hvordan kan de sættes i indbyrdes
relation for at forstærke det arkitektoniske udtryk og den arkitektoniske kvalitet?
Nogle af de informationer der er nødvendige for at et byggeri kan lade sig gøre er tilsyneladende nemmere at have med
at gøre end andre. Der kan opregnes en hel række af informationer omkring materialer, mængder og priser, arbejdstid,
logostik, lovgivning og så videre, og det siger sig selv at det er et stort arbejde at få det hele til at passe sammen. Men
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(Wolfram, Føhns & Nissen 2010)

samtidig er der alle de informationer der er sværere at sætte mængder på, men som er absolut vigtige for netop det
arkitektoniske udtryk eller den generelle atmosfære i et byggeri. Hvordan værdisætter man et måske endda subtil eller
ligefrem subliminært velbehag ved at opholde sig i en bestemt arkitektur af lige præcis en bestemt beskaffenhed? Det er
jo ikke således at en bestemt type materialer, eller en bestemt form, altid videregiver en bestemt følelse. Det er i høj grad
et samspil af informationer omkring det man kunne kalde de rigide kvaliteter og de ikke-rigide kvaliteter i et byggeri. Hvad
der gør for eksempel en bolig attraktiv er jo i virkeligheden særdeles komplekst, og hænger sammen med mange
forskellige parametre af succeskriterier der alle tager mere eller mindre del i rigide og ikke-rigide kvaliteter. Spørgsmål
som beliggenhed, udformning, pris, størrelse samt en potentiel beboers ønsker, behov og muligheder, kan alle være
med til at definere i hvor stor udstrækning det arkitektoniske projekt kan siges at være lykkedes. Nogle af disse
spørgsmål kan relativt nemt afklares. Det kan være relativt enkelt at give et prisoverslag på et tegltag når man ved hvor
stort det skal være. Man kender arealet, og ved derfor hvor mange tagsten der skal bruges og prisen pr sten kan således
ganges op til en cirka pris. Ligeledes kan parametrene for kvantiteten og typen af vinduer, garantere at boligen
overholder de ønskede krav til lysindfald og energirammer. Disse er begge eksempler på rigide kvaliteter, i og med at
man kan afgøre ret definitivt om kvaliteten lever op til det krav der stilles til den. Hvis der derimod tales om en parameter
såsom beliggenhed, så bliver det straks sværere at definere hvilke informationer der egentlig er de væsentligste. Om
boligen ligger ved vandet, eller på landet har en oplevelsesmæssig betydning, der kræver en indlevelse. Omgivelserne
spiller ind på den måde boligen placeres og tænkes. Hvordan indarbejder man for eksempel den information at en mark
støder op til grunden på den ene side? Hvordan kan dette tælles med som en parameter for udformningen af boligen?
Kan noget sådant gøres computabelt? Kan der beregnes på den kvalitet?
Det er i hvert fald muligt at regne på nogle af de faktorer der spiller ind, og strukturere parametre som udformning, pris,
størrelse samt en potentiel beboers ønsker, behov og muligheder. Men det kræver en bevidsthed om hvad der er de
vigtige informationer, både indenfor de rigide og de ikke-rigide. Dette er i bund og grund et anliggende af arkitektonisk art.

Modernitet og krise
For at kunne tale om de digitale værktøjers indflydelse på arkitekturen, kan det være interessant at betragte
definitionerne på disse to begreber, der i høj grad berører den tidslige sammenhæng hele den digitale revolution indgår i.
Den type videnskabelig revolution, som den digitale kan siges at være i tråd med, foregår naturligvis som et produkt af
mange faktorer, der kan sammenlignes som skridt i den menneskelige udviklingshistorie. Dette gælder eksempelvis den
industrielle revolution og den digitale revolution, der begge påvirker samfundet langt ud over tidens teknologiske
nyskabelser og tager del i såvel sociale som politiske og økonomiske niveauer. Der er dog på en lang række punkter
væsensforskelle mellem netop den industrielle revolutions implicitte tankegang og den tankegang der kan spores
indlejret i den digitale revolutions tidsalder. At hævde at der er tale om en revolution, skyldes den hastighed hvormed
informationsteknologien på relativt kort tid har gennemsyret stort set alle dele af verden, og gjort vor bevidsthed global i
langt højere grad end tidligere.
Det er ikke tanken her at give en fuldstændig gennemgang af disse definitioner siden antikken og samtlige af de
dertilhørende uoverensstemmelser der optræder, men at fremhæve de forslag der kan være interessante for forståelsen
af afhandlingens område.

Hvad er modernitet
De følgende definitioner stammer dels fra samtaler med Antonino Saggio, men refereres også i dennes bog om
informationsteknologirevolutionen i arkitekturen
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samt i hans arkitekturhistorie Architettura e modernità
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der omhandler

(Saggio 2008)
(Saggio 2010)
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perioden fra Bauhaus til informationsrevolutionen i perioden efter 2001. Saggio henviser desuden til Bruno Zevi og Jean
Baudrillard og Hilde Heynen, hvoraf sidstnævntes diskussion om modernitet i værket Architecture and Modernity

29

også

her anvendes til uddybelse af definitionerne.
I etymologisk forstand kan ordet moderne have tre hoveddefinitioner. I dets ældste mening betyder det nuværende. En
modsætning til det tidligere, altså det som var før, men ikke nødvendigvis en bestemt historisk periode. Den anden
hoveddefinition forstår modernitet som en historisk periode, en skillelinje mellem det traditionelle og det nye, der af visse
historikere sættes til 1492 og af andre til 1789.

30

En tredje definition af det moderne blev, ifølge Heynen, i løbet af 1800-

tallet koblet til det momentane og forbigående, uden nogen egentligt defineret modsætning til tidligere historiske tider, om
end det i reglen opretter et spændingsfelt mellem gammelt og nyt og på den måde snarere et dialektisk forhold til en
ubestemt dimension af evigheden.
Modernitet er et eksklusivt vestligt fænomen, der beror på opfattelsen af at tiden er lineær, irreversibel og progressiv.
Hvor andre tiders civilisationer har baseret tidsopfattelsen på et cyklisk billede, hvor fortiden repræsenterede et ideal der
i fremtiden ville genkomme, blev den vestlige opfattelse, igennem oplysningstiden, baseret på en progressiv model der
ser alle epoker som enkeltstående og som viderebygninger ovenpå tidligere epokers formåen.

31

En definition, der i højere grad spiller på det moderne som en positivt ladet værdidom, vil være at finde indenfor
bestemte kontekster, herunder eksempelvis moderne kunst eller moderne arkitektur, som en progressiv ide, der svarede
på mange af de nye krav og opfattelser der opstod som en følge af det industrialiserede samfund. Moderniteten bliver i
kraft af begrebets anvendelse i politiske og økonomiske felter med andre ord legemliggjort på langt flere niveauer i
samfundet end blot som et intellektuelt koncept. Dette afspejles også i arkitekturen i kraft af øget urbanisering og
politiske omvæltninger som et brud med etablerede traditioner og nye krav til levestandard og rettigheder. Heynen
skelner, med Marshall Bermans distinktioner, mellem modernisering, modernitet, og modernisme.

32

Modernisering

beskriver den sociale udvikling og bureaukratisering af de gradvist stærkere nationalstater der inkluderer både
teknologisk udvikling, industrialisering, urbanisering og den eksplosive befolkningstilvækst. Samtidig vedrører
moderniseringen også øget formåen indenfor for massekommunikation, demokratisering og et udvidet kapitalistisk
verdensmarked. Netop massekommunikationens opblomstring er kimen til en særdeles væsentlig faktor for forståelsen
af den arkitektoniske udvikling som følge af kombinationen med vor tids digitale informationsteknologi. Modernitet er
individets forhold til disse evolutionære transformationer, med et skærpet blik for fremtiden som noget nyt og anderledes,
både i forhold til fortiden og nutiden. Oplevelsen af moderniteten som denne art omvæltning udleves også igennem
kulturelle tendenser og bevægelser indenfor blandt andet arkitektur og kunst. De bevægelser der annekterer
modernitetens forholden sig til verden og samfund med den dertil hørende ambition og tro på fremtiden som udvikling og
fremskridt, indeholdes således i den brede betegnelse modernisme. De grundlæggende teoretiske og kunstneriske ideer
i denne sammenhæng er altså at individet ikke bare er underlagt de ændringer der sker i verden og samfundet omkring
det, men har en mulighed for at påvirke udviklingen i en bestemt retning.
Modernitet kan altså siges på den måde at indeholde både et objektivt aspekt der relaterer til de omtalte
samfundsmæssige processer og samtidig et aspekt der knytter sig til subjektets personlige refleksioner, der udmønter
sig i kunstneriske eller teoretiske bevægelser.
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De forskellige koncepter om modernitet opdeles hos Heynen i yderligere to distinktioner. Den første er distinktionen
mellem en programmatisk og en flygtig (transitory) tilgang. Med en programmatisk tilgang menes der et koncept der ser
moderniteten som et projekt der involverer fremskridt og den potentielle frigørelse der ligger i adskillelsen af ’det nye’ fra
det der gik forud. Relevansen af dette modernitetskoncept forekommer når de specialiserede videnskabers med deres
autonome indre logik medvirker til berigelse af en rationel organisering af hverdagens sociale liv. I modsætning hertil
handler det flygtige modernitetskoncept om det momentane, det kontingente, et karakteristika ved en civilisation der er i
opposition til traditionen. Denne opposition er vel og mærke ikke drevet af et ønske om fremgang, men af en kontinuerlig
cyklus af kriser der kulminerer med at fortynde meningen med begrebet modernitet, fordi modernitetens værdisæt, altså
forandring og krise, risikerer at blive til en vanemæssig tankemodel. At dette også hidrører introduktionen af begrebet det
postmoderne er ifølge Heynen med til at belyse de komplekse og paradoksale aspekter af betydning der ligger i det
moderne. Den postmoderne tilstand er, snarere end blot at afløse moderniteten, en tanke der sætter ideen om det
moderne som en tilstand forpligtet til kritisk selvrefleksion i højsædet. Det moderne kan logisk set ikke længere uden at
kvalificere sig og blive mere specifikt, dække over det nuværende, når der nu også er åbnet op for muligheden af en
post-nuværende tilstand. De postmoderne tænkere fordrer at moderniteten besinder sig på egne drivkræfter og motiver,
der ellers vil udtømmes for sin substantielle værdi og blive til forandring for forandringens skyld. Denne radikale definition
på moderniteten som en besindighed i forhold til homogenisering, en fremkalder af individuel kreativitet og en
33

forandringens æstetik, som den også kan spores i forskellige skrifter af Jean-Francois Lyotard , bliver adopteret og
omskrevet af Bruno Zevi til: ”Modernity is what turns crisis into a value and gives rise to an aesthetics of rupture.”
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Denne definition, som er inspirationsgrundlaget i denne afhandling, tager udgangspunkt i det moderne som et modsvar
på fænomenet krise. Hvor tidligere tiders reaktion på en krisetilstand i højere grad var, at trække sig tilbage til det
tidligere stade, der kendtes før krisen, kendetegnes moderniteten i denne definition ved at konfrontere krisen og
transformere den til en værdi.
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Den bruddets æstetik - aesthetics of rupture som også Jean Baudrillard nævner, giver

hos Saggio anledning til følgende definition: ”Through a contradictory, combinational, and non-linear process, Modernity
transforms a situation of crisis, a real and substantial problem, into value, i.e., into a challenge to be faced, into crucial
nourishment. This tension toward modernity tends to create aesthetics of rupture and change.”
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Denne æstetik er ret

anderledes end en simpel definition på det smukke, eller definitionen på en bestemt stil. Det er i denne sammenhæng en
koncis opmærksomhed der ikke opnås gennem analyse eller rationel tankegang, men ved en slags kortslutning eller
brud. Den type æstetisk bevidsthed der opstår ved en art kortslutning finder sit udtryk indenfor mange forskellige felter,
hvor det fælles træk er, at det foregår i spring, creative leaps, og ikke ved akkumulering. Dette bliver mere anskueligt i
afhandlingens kapitel om diagrammet, især med hensyn til abduktionsbegrebet som det fremstilles i Charles Sanders
Peirce’s semiotik.
Den anden opdeling af konceptet modernitet hos Heynen vedrører hvorvidt det moderne anses for generelt positivt eller
negativt, pastoralt eller modpastoralt.
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En pastoral anskuelse understreger den samordnede kamp for fremskridt på alle

felter, mens de indre konflikter og paradokser ved denne benægtes. Fremskridtet i den politiske, økonomiske og
kulturelle sker harmonisk og ligeligt for alle uden nævneværdige uoverensstemmelser og konflikter. Le Corbusier sættes
som typisk fortaler for den pastorale anskuelse i hans Towards a New Architecture:
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A great epoch has begun. There exists a new spirit, There exists a mass of work conceived in the
new spirit; it is to be met with particularly in industrial production. Architecture is stifled by custom.
The ‘’styles“ are a lie. Style is a unity of principle animating all the work of an epoch, the result of a
state of mind which has its own special character. Our own epoch is determining, day by day, its
own style. Our eyes, unhappily, are unable yet to discern it.

38

At Le Corbusier bruger eksempler blandt andet fra produktionen af dampskibe, biler og flyvemaskiner til at understøtte
sine holdninger til en ny form for arkitektur, viser dels en fascination af det skift der ligger i tidens produktionsformer, og
samtidig en tro på at det rent faktisk er en positiv fremtid, der gennem denne mekaniseringsteknologi gås i møde.
Our modern life, when we are active and about (leaving out the moments when we fly to gruel and
aspirin) has created its own objects : its costume, its fountain pen, its eversharp pencil, its
typewriter, its telephone, its admirable office furniture, its plate-glass and its “Innovation“ trunks, the
safety razor and the briar pipe, the bowler hat and the limousine. The steamship and the airplane.
Our epoch is fixing its own style day by day. It is there under our eyes. Eyes which do not see.
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På samme måde som den industrielle revolution bragte nye moderne objekter ind i den daglige verden, kan der til
sammenligning forsigtigt opstilles en lignende liste som følge af informationsrevolutionen. Internettet, smartphones,
netbank og den altid beredvillige CAD software, er eksempler på vor tids nye aktanter, der måske i ligeså høj grad som
at være objekter, er en ny kommunikations form. Hvad denne udvikling rummer af potentialer og risici vil blive behandlet
videre i afhandlingens del to, der ser nærmere på computerteknologiens samspil med bevidstheden.
Et andet væsentligt punkt kunne være den anskuelse, at det moderne projekt medførte specialisering indenfor både den
industrielle sektor og indenfor de naturvidenskabelige og humanistiske fakulteter. Ved at acceptere dannelse som
udgangspunkt for at forstå verden, bliver den nytteværdi der ellers kan være fremherskende, i form af en økonomisk
parameter som succeskriterium så at sige tøjlet, og holdt op imod de mere langsigtede ideer om udvikling, og i høj grad
vedligehold af de principper der ligger til grund for det moderne samfund. Netop vedligeholdelsen er interessant, fordi det
kan være nemt at tage det man har vænnet sig til for givet.
Som en modsætning til den optimisme der gives udtryk for i den pastorale modernitetsanskuelse findes en modpastoral.
Der er ifølge denne opfattelse så fundamentale paradokser og konflikter indlejret i modernitetens fragmenterede
interessesfærer at uoverensstemmelse mellem økonomiske og kulturelle felter uundgåeligt vil føre til mangel på fælles
udgangspunkt. Fjendskab mellem det etableredes sociale interesser og eksempelvis avantgarde kunsten, der defineres
som værende ’anti-etablissement’, er et udtryk for denne tilsyneladende uundgåelige konflikt. I et manifest fra 1953
Formulaire pour un urbanisme nouveau beskriver situationisten Ivan Chtcheglov, under pseudonymet Gilles Ivain,
hvordan den funktionalistiske tankegang bør erstattes af en mere kunstnerisk og fri arkitektur og planlægning, hvis
motivation er en kontinuerlig eksperimenteren i harmoni med naturen og den menneskelige kreativitet. Manifestet
rummer i al sin opstemthed også en meget direkte kritik af Le Corbusier, der med sin jernbeton drages til ansvar for at
præge den menneskelige væren i negativ retning.
We will leave Monsieur Le Corbusier’s style to him, a style suitable for factories and hospitals, and
no doubt eventually for prisons. (Doesn’t he already build churches?) Some sort of psychological
repression dominates this individual — whose face is as ugly as his conceptions of the world —
such that he wants to squash people under ignoble masses of reinforced concrete, a noble
material that should rather be used to enable an aerial articulation of space that could surpass the
flamboyant Gothic style. His cretinizing influence is immense. A Le Corbusier model is the only
38
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image that arouses in me the idea of immediate suicide. He is destroying the last remnants of joy.
And of love, passion, freedom.
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De mange divergerende opfattelser og reaktioner på det moderne gør modernitets begrebet til et interessant
udgangspunkt for at forstå kompleksiteten i vort informations/vidensamfunds, ikke mindst med hensyn til afhandlingens
emnefelt omkring byggebranchens nye muligheder for digital projektering og kommunikation. Vi bringer arven fra det
moderne med os fra det tyvende århundrede, fra den industrielle revolution ind i vidensamfundets informationsrevolution.

Kriser
Det forhold (som diskuteret ovenfor), altså at krisen står i et relativt forhold til æstetikken, hvad enten man anlægger et
pastoral eller impastoralt syn på sagen, kan bliver katalysator for en egentlig udvikling, forstået som skabelsen af noget
nyt og ikke bare gentagelse af noget velkendt.
Begrebet krise er for nylig blevet aktuelt i form af den finansielle, og siden økonomiske verdensomspændende krise. Der
tales ligeledes om en krise for produktiviteten i byggeriet, hvilket der bliver gået mere i dybden med i et særskilt afsnit.
Der er naturligvis udenrigspolitiske kriser, hvoraf nogle afstedkommer de krige og demokratiserende bombetogter vi i
øjeblikket er vidne til. Dette er dog ikke som sådan noget nyt, ligesom våbenindustriens effekt for udviklingen af ny
teknologi også er en kendt sag. Kevin Kelly samler i sin bog What Technology Wants en række erklæringer om
hvorledes en given ny teknologi ville umuliggøre krig. Orville Wright mente i 1917 at flyvemaskinen ville have en tendens
til at gøre krig umulig. Alfred Nobel mente, at hans dynamit, i modsætning til tusind verdenskonventioner, ville lede til
verdensfred. Opfinderen af maskingeværet, Hiram Maxim, havde den samme tro på at hans opfindelse ville gøre krig
umulig. Ligeledes kom andre forudsigelser for eksempel om radioen og telefonen som verdensfredens garanter.
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Det er

vist overflødigt at redegøre for, hvorledes dette endnu ikke har vist sig at være tilfældet.
Vor epokes nye form for krise, kan imidlertid sige at være klimakrisen, som en global og meget alvorlig problemstilling,
der formodentlig vil kræve en hidtil uset vilje til samarbejde verdensøkonomierne imellem. Dette er tilsyneladende ikke så
enkelt, når man ser på udfaldet af forstilt velvilje og manglende enighed fx på klimakonferencerne i UNFCCC regi. Den
økologiske krise bliver i de kommende år formentlig den krise der kommer til at påvirke det globale samfund allermest,
og der vil i forbindelse med afsnittet om produktion blive set lidt nærmere på krisers forbindelse til produktion og
arkitektur.

Teorien bag BIM
Overskriften for denne afhandling omfatter som bekendt den anvendte 3D modellering og parametriske formgivning i
byggeriet. Dette hænger meget tæt sammen med BIM teknologien, hvis væsentlige ingrediens er arbejdet med digitale
modeller. Fokus på digitale modeller er også i arkitektfagligt øjemed en af hjørnestenene i den moderne praksis. Det er
med denne sammenhæng for øje at teorien bag BIM her belyses.
Som introduceret tidligere i afhandlingen, handler Building Information Modelling, BIM, om at kunne sætte system i og
relationer mellem processer og information i et byggeprojekt. At der ved brug af digital teknologi kan skabes nye måder
at arbejde på, medfører således også, at der opstår behov for nye måder at anskue hele arbejdsprocessen på, for at
kunne anvende teknologien på en hensigtsmæssig måde.
Selve ideen til BIM kan ifølge Aarto Kiviniemi
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føres tilbage til midten af 1970ernes USA, hvor det af Chuck Eastman
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blev introduceret som begrebet ’building product modelling’ . Begrebet blev efterhånden bredere anvendt i industrien
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(Knabb 2006)
(Kelly 2010) s. 191-92
(Kocatürk, Medjdoub 2011) s. 125
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efter at International Alliance for Interoperability, IAI, i 1995 begyndte udviklingen af Industry Foundation Classes, IFC –
et åbent format til udveksling af digitale data mellem forskellige software platforme. Se endvidere kapitlet om IFC. I de
første 10 år kredsede arbejdet omkring BIM med et stærkt fokus på udvikling af teknologien. Ifølge Kiviniemi var dette
nødvendigt, eftersom forudsætningen for et effektivt BIM samarbejde, der involverer flere aktører, er en standardisering
af udvekslingen af data. Det har vist sig, at udviklingen og implementeringen af en sådan integreret BIM standard var
vanskeligere end først antaget, dengang IAI begyndte arbejdet. På trods af, at der stadig er tekniske vanskeligheder
forbundet med den digitale dataudveksling, mener Kiviniemi at kunne påvise, at den største forhindring ikke er
teknologien, men derimod en barriere bestående af gamle arbejdsprocesser, gammeldags forretningsmodeller og en
generel konservatisme i byggebranchen.
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Introduktionen af en ny metodologi i byggebranchen, hvilket BIM er

eksemplet på, griber fundamentalt ind i mange forskellige niveauer af vidt forskellig konkretiseringsgrad. Som vi skal se i
dette kapitel, er det fyndige akronym for begrebet BIM en simplifikation af et meget omfattende og komplekst felt, der
skal spænde helt fra abstrakte tanker om proces til meget konkrete anvendeligheder i det daglige arbejde med byggeri.
De fleste indenfor byggebranchen har nok efterhånden hørt om BIM. Nogle ved hvad det indbefatter, i hvert fald i forhold
til deres eget behov for at anvende BIM eller dele deraf i egen praksis. Mange er deslige blevet bekendt med det skift,
der er opstået med overgangen fra traditionel CAD tegning til såkaldt intelligente objektorienterede parametriske 3D
modeller, digital udveksling & samarbejde via internettet mellem bygherre, arkitekter, konstruktører, ingeniører osv. Der
hersker måske alligevel stadig nogen uvished om hvor omfattende BIM potentielt set vil ændre de traditionelle
arbejdsprocesser og måder at gøre tingene på. Noget af denne uvished kan skyldes, at der eksisterer så mange
definitioner på hvad BIM er og indebærer. Der kan være et forskelligt fokus, alt afhængigt af hvem der definerer begrebet.
En given definition er ikke nødvendigvis forkert, men beskriver måske bare en del af hvad BIM som overordnet begreb
indeholder. Som jeg vil vende tilbage til i dette kapitel, er der rent faktisk temmelig mange eksempler på hvad BIM kan
indeholde, eller relateres til, for at anskueliggøre mulighederne for dets anvendelse.
I det følgende citeres nogle få forskellige definitioner på BIM, for på denne måde at åbne emnet op og vise
mangfoldigheden og lighederne i opfattelsen af hvad der er mest væsentligt i en karakterisering af BIM. Denne første
definition, sammenholdt med de fire efterfølgende, er taget fra den store ERABUILD rapport som er sponsoreret af et
samarbejde mellem Erhvervs- og Byggestyrelsen i Danmark, PSIBouw i Holland, Tekes i Finland, Formas i Sverige og
Forskningsrådet i Norge. Rapportens formål var at afsøge udviklingen og implementeringen af IFC kompatibel BIM i
byggebranchen. Til at begynde med definerer forfatterne bag rapporten deres egen definition af BIM, baseret på de
konklusioner de er kommet frem til gennem rapportens analyser:
ERABUILD
BIM (Building Information Model) is an object-oriented, AEC-specific model – a digital
representation of a building to facilitate exchange and interoperability of information in digital format.
The model can be without geometry or with 2D or 3D representations. Integrated BIM, when you
share information, requires open standards.
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Denne definition understreger vigtigheden af åbne standarder ved udveksling af information. Standardiseringen af
udvekslingsformater er måske af knap så iøjnefaldende betydning, hvis alle aktører arbejder indenfor den samme
software. Men det er på længere sigt væsentligt at kunne udveksle også mellem forskellige typer af software. BIM er
ifølge denne definition en repræsentation af en bygning, dog uden at den nødvendigvis er en geometrisk model. Den er
altså først og fremmest en databasemodel der strukturerer informationen, og dernæst eventuelt en egentlig 3D model af
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(Kiviniemi et al. 2008) s. 12
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en bygning. Der er en stor spændvidde i forståelsen af hvad Building Information Modelling indebærer, og for nogle er
det blot ensbetydende med 3D modellering, mens det for andre dele af branchen er langt mere konkret specificeret og
henviser til en bestemt arbejdsmetode. En række andre definitioner på BIM, der i Erabuild rapporten
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betragtes som

pålidelige er følgende:
STAND‐INN
The European STAND‐INN project (Wix et al., 2007) defines it as: “A shared knowledge resource
for information about a facility forming a reliable basis for decisions during its life-cycle from
inception onward. A basic premise is collaboration by different stakeholders at different phases of
the life cycle of a facility to insert, extract, update or modify information in the process to support
and reflect the roles of that stakeholder.”

AIA
The American Institute of Architects has further defined BIM as “a model-based technology linked
with a database of project information” and this reflects the general reliance on database
technology as the foundation. In the future, structured text documents such as specifications may
be able to be searched and linked to regional, national, and international standards (AIA, 2007).

NIBS
NIBS, National Institute for Building Standards, USA, is leading the work with National BIM
Standard, nBIM (NIBS, 2007), where the definition is: “A Building Information Model (BIM) is a
digital representation of physical and functional characteristics of a facility. As such it serves as a
shared knowledge resource for information about a facility forming a reliable basis for decisions
during its life-cycle from inception onward. A basic premise of BIM is collaboration by different
stakeholders at different phases of the life cycle of a facility to insert, extract, update or modify
information in the BIM process to support and reflect the roles of that stakeholder. The BIM is
shared digital representation founded on open standards for interoperability.”

Autodesk
Autodesk (2007), defines BIM: “Introduced by Autodesk in 2002, the term building information
modeling (BIM) refers to the creation and use of coordinated, consistent, computable information
about a building project in design—information used for design decision making, production of
high-quality construction documents, predicting performance, cost-estimating and construction
planning, and, eventually, for managing and operating the facility.”
I de ovenstående definitioner bruges både ordet ’model’ og ordet ’modellering’ om BIM. Der er imidlertid enighed om at
der implicit er tale om en form for database eller viden ressource for informationer om byggeriet, der skal være
tilgængelig og kunne opdateres eller ændres efterhånden som projektet kræver det. Dette er meget væsentligt. Der er
dog en fundamental forståelsesmæssig forskel på om der med BIM refereres til et objekt, altså ’modellen’, eller til den
aktivitet det er at ’modellere’ med information. I forordet til guidebogen ’BIM Handbook’ defineres BIM med en klar
skelnen mellem aktiviteten og objektet. Det reflekterer en holdning til vigtigheden af den menneskelige dimension i
arbejdet med byggeri, altså en aktivitet eller en proces, og ikke blot som en ny form for software:
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Throughout the book, we have intentionally and consistently used the term ‘BIM’ to describe an
activity (meaning building information modelling), rather than an object {building information model).
This reflects our belief that BIM is not a thing or a type of software but a human activity that
ultimately involves broad process changes in construction.
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Til sammenligning lød den danske definition af BIM fra Det Digitale Byggeris hjemmeside i 2008 - altså omtrent samtidig
med de andre ovenstående definitioner, som følger:
DDB 2008 - BIM
“Building Information Model. Dansk: Bygningsinformationsmodel. BIM er en bygningsmodel, der
indeholder alle informationerne om bygningen, herunder også informationer om fx beskrivelser,
bygningsdelsbeskrivelser, økonomi og tidsplaner.”
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Denne definition fokuserer på modellen, og egentlig ikke på modelleringen. Den forståelse af begrebet handler altså i
højere grad om produktet end om processen, hvilket jo ikke er en decideret forkert opfattelse, men måske lidt misvisende,
fordi BIM også handler om mere en blot den model af bygningen der rummer informationerne. Eksempelvis handler det
også om hvordan de informationer der lægges ind i en model bliver til. Hvis ikke der er nogen informationer at putte ind i
systemet, kommer der heller ikke noget ud. Det må altså spille en ret væsentlig rolle for BIM tanken, hvorfra
informationen kommer, endsige skabes. Dette afgørende punkt er selvfølgelig noget der bliver vendt tilbage til i løbet af
afhandlingen. Det skal i denne sammenhæng understreges at der sidenhen kom en anden og bredere forklaring omkring
BIM på Det Digitale Byggeris hjemmeside. Herunder kan nævnes den korte og letforståelige introduktionsvideo til BIM
der på foranledning af holdet bag BIMbyen.dk
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blev produceret i samarbejde med Det Digitale Byggeri.

Den sidste definition jeg vil medtage i denne ombæring, stammer fra Finith Jernigans bog ’BIG BIM little bim’, hvor han
opererer med en definition der opdeler BIM i termerne store BIM og lille bim. Denne definition har taget konsekvensen af
at BIM kræver et fokus på både værktøj og metode. Der skelnes her ved at anvende henholdsvis store og små bogstaver,
hvilket viser forfatterens opfattelse af, at det rent faktisk er vigtigt at medtage begge dele, idet der dog samtidig gøres
opmærksom på, at det er nødvendigt at skelne:
bim (lower case) is used to represent applications-focused topics; i.e., ArchiCAD, Bentley, and
Revit are bim tools.
BIM (upper case) is the management of information and the complex relationships between the
social and technical resources that represent the complexity, collaboration, and interrelationships
of today's organizations and environment. The focus is on managing projects to get the right
information to the right place at the right time.
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Skønt der ligger en vis forfriskende effekt i at opdele begrebet BIM på den måde med små og store bogstaver, er det dog
ikke en praksis jeg mener er absolut nødvendig at videreføre i denne afhandling - det må være tilstrækkeligt at være
bevidst om, at begrebet BIM dækker over både værktøj og metode I det følgende afsnit vil Jernigans bog blive afsættet
til en forklaring og diskussion af BIM som metode.
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(Eastman et al. 2008) s. vii
(DDB 2008) /Ordbogen
Introduktionsvideon til BIM kan ses her: http://www.detdigitalebyggeri.dk/news/bim-p%C3%A5-almindelig-dansk
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(Jernigan 2007) s. 23
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Metode - Mindset
Alle disse ovennævnte definitioner på BIM, skønt forskellige i ordlyd, har det tilfælles at de omhandler anvendelighed af
information, som et af de vigtigste elementer. Dette medfører i høj grad behov for fokus på hvordan dette gøres - en
anderledes måde at perspektivere og planlægge arbejdsprocessen på. I ’BIG BIM little bim’ beskrives videre hvordan en
optimeret arbejdsmetode, en integreret praksis, kombineret med BIM vil kunne hjælpe arkitekterne til at skabe et bedre
produkt til deres kunder, med andre ord: bedre arkitektur.
’With integrated practice, architects become better designers.’
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For at kunne forstå denne tilgang til BIM er det nødvendigt at vise hvad der menes med begrebet, og dermed pege på en
del misforståelser. Ved den ovenfornævnte opdeling i store BIM og lille bim opnås en sondring mellem den overordnede
arbejdsmetode og dens understøttelse af en konkret softwareapplikation. Med lille bim, altså softwareapplikationen, gør
man det man plejer at gøre, bare bedre. Dette skal forstås som, at når man har forstået og ændret sin opfattelse af
hvordan man traditionelt set har udført sit arbejde, så kan man vende tilbage og udføre det arbejde som man plejer,
bedre. Det er altså ikke bare en bedre blyant. Det er en helt anden type ’tegning’, der ideelt set vil forbedre arbejdet,
mens essensen af arbejdet ideelt set forbliver den samme. Kort sagt en effektivisering af de anvendte værktøjer i form af
en opdatering af arten af den anvendte software. BIM, med stort, bruges til at beskrive den komplekse organisering af
informationer og indbyrdes afhængighedsforhold mellem både de enkelte dele af arbejdsprocessen og de implicerede
parter. BIM er altså, ifølge denne forståelse af begrebet, ikke kun den anvendte softwareløsning, men en langt mere
gennemgribende omstilling til et andet tankesæt end der traditionelt set har været anvendt i byggebranchen. Et
semantisk lag der tilføjes den eksisterende information. BIM er ikke kun en enkelt 3D model eller en enkelt database. En
mere korrekt beskrivelse ville være at der er tale om serier af forbundne modeller og databaser. Disse modeller kan have
meget forskellig udformning, og behøver som sådan ikke at være 3D geometri-modeller. Et eksempel kunne være et
ganske almindeligt regneark med navne, adresser, telefonnumre og internet-adresser der importeres ind i Google Earth
hvor det analyseres og refereres geografisk i henhold konteksten. Regnearkets data agerer nu i samspil med den
kompleksitet der hersker i omgivelserne. Der kan tilføjes og uddrages oplysninger, disse kan deles via internettet, og kan
samtidig bruges til at sammenligne data med. Dette er faktisk allerede en slags BIM.
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Det er i hvert fald et eksempel på

den type informationsmodellering, der er grundlaget for BIM.
En anden ting der lægges vægt på er som nævnt den integrerede praksis. Man kan sammenligne byggebranchen med
andre brancher, såsom den integrerede praksis i det lokale supermarked, det lokale bilværksted eller netbanken. Måden
hvorpå det er muligt at købe flybilletter på internettet er også et eksempel på et højt integreret system. Det er muligt at
søge med brug af forskellige parametre som dato, pris, selskab osv. og søgningen kan raffineres indtil kriterierne for den
ønskede flyrejse er opfyldt, eller er tilnærmet så meget som muligt. Billetten kan så reserveres og betales i samme
system, alt sammen hurtigt og effektivt. Hvad man som bruger ikke ser, er alle de systemer der tilsammen sørger for at
koordinere hele processen lige fra at styre søgningen på nettet til at betale billetten via bankkontoen og at sørge for at
flyet kan lette og lande sikkert med de nødvendige check og vedligeholdelse. Tusindvis af systemer samkøres for at gøre
dette muligt.
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Hvordan man i arkitektbranchen kan implementere en arbejdsmetode der gør det muligt at samkøre flere

systemer og integrere processen, er en vigtig del af hvad der skal til, for at få BIM til at virke hensigtsmæssigt. Samtidig
er det dog en misforståelse at tro, at BIM kan automatisere hele arbejdsprocessen og dermed erstatte ansat personale
med computeriseret arbejdskraft. Der er stadig en masse arbejde med at indsamle informationer, distribuere og
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planlægge, skønt tanken er, at en anderledes måde at håndtere informationsmængderne på kan bidrage til, at der

indsats - indvirkning - pris

arbejdes smartere, med mindre redundans i arbejdsgangene.

mulighed
for ændringer

traditionel

prisen for
ændringer

integreret
(BIM)

planlægning

design

opførsel

drift

tid
Figur 1 – diagram traditionel projektering og integreret BIM projektering sammenstillet med mulighed og pris på ændringer. Efter Finith
Jernigan.
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Der tales hos Jernigan om forskellige principper der bør integreres med BIM hvis den integrerede praksis skal kunne
fungere. Ifølge 80/20 princippet afhænger 80 % af et projekts udfald og resultater af 20 % årsager. Det vil sige at det
drejer sig om at kunne fokusere på disse 20 procent, og gerne så tidligt som muligt i projekteringsfasen, for at kunne
lokalisere og eliminere fejl i begyndelsen af processen og sikre et mere fejlfrit slutprodukt. I denne forbindelse lanceres et
andet begreb 400 % reglen der påviser at hvis anstrengelserne femdobles i disse kritiske begyndende 20 % af projektet,
vil dets output stige med 400 %.
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Om disse optimeringsprincipper kan gøre sig gældende på lignende vis blandt

arkitekter i den danske version af BIM, og på den måde sikre en forøget økonomisk og kvalitetsmæssig sikkerhed, er
naturligvis vanskeligt at sige. Men man kan i hvert fald konstatere at det bliver fremlagt som de vigtigste principper i
denne forståelse af begrebet.
Hvordan en organisering af information kan samles og anvendes som et strukturerende værktøj i en BIM model,
forklares af Jernigan i form af et eksempel omkring byggeri af en børnehave. Der findes ganske veludbyggede viden
databaser omkring mange af de komponenter der indgår i byggeri af eksempelvis en børnehave. Borde, stole, legetøj,
lys armaturer, toiletter osv. Der findes samtidig research omkring børnehavers udformning med henblik på opdragelse,
trivsel og lignende at trække på fra pædagogisk side. Disse informationer kan ordnes i en basal liste over hvilke
parametre der som udgangspunkt kræves for at bygge en børnehave af en given størrelse. Man kan samtidig kombinere
denne liste med udregninger af omkostninger i forbindelse med arbejdskraft, materialer, transport samt krav til sikkerhed
og laster for de bærende konstruktioner. På lignende vis kan krav til plads m2 pr. barn og hvor mange pædagoger pr.
barn etc. medtages i en liste. Der kan således defineres mål og udformning af bygningen baseret på materielle
kvantiteter og antallet af børn. Ud fra disse mål og disse parametriske lister kan der så programmeres et intelligent
system der vil kunne automatisere den del af processen der handler netop om disse kvantitative forhold. En måde at
arbejde på hvori der fra begyndelsen er integreret flere detaljer om byggeriet, således at slutproduktet tidligere i
processen kan evalueres ud fra et mere detaljeret grundlag. Der kan laves et system der udregner pr. børnehavebarn
hvor meget gulvtæppe, møblement, lys der i gennemsnit skal bruges, og hvor meget det koster. Resultatet er naturligvis
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baseret på de input dette regel-baserede system har fået kodet ind, og jo mere præcise input: jo mere præcise output.
Når et system af denne slags er etableret og informationerne sat i sammenhæng kan der således ved nogle få input, fx
antallet af børn og en given placering af børnehaven, udregnes en prototype model der tager højde for samtlige input og
beregner kvantiteter (vægge, gulve, lofter, vvs og el) samt en pris på projektet.
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Det som et sådant system ikke kan, er

imidlertid at vurdere hvorvidt der eksempelvis vil være en rar atmosfære i et sådant byggeri. For en arkitekt er denne
problematik en uomgængelig del af det at skabe arkitektur, og må ideelt set integreres i systemet på en måde der sikrer
at teknologien følger de formgivningsmæssige intentioner, og ikke omvendt. Dette emne vil blive taget op senere i
afhandlingen i kapitlerne om diagrammet og oplevelsen. I det næste afsnit ses nærmere på de eksisterende former for
3D modellerings systemer til brug ved arkitektonisk formgivning.

Værktøj - Software
Selvom BIM tanken ikke er hængt op på en bestemt software, så render man uvægerligt ind i problemer hvis man
forsøger at anvende den traditionelle form for 3D software som understøttelse til BIM arbejdsmetoden. Det er med andre
ord ikke alle 3D programmer der kan håndtere de informationer det kræver for at arbejde med en BIM model. Den
væsentligste forskel er jo om der er mulighed for at tilføje det semantiske lag af metadata til de internt relaterede objekter
i modellen, som andre så har mulighed for at anvende gennem et fungerende udvekslingsformat. I diagrammet vises en
undersøgelse af brugen af BIM software, foretaget af AECbytes, et online magasin med fokus på forskning og teknologi
indenfor byggebranchen. Af de 561 adspurgte internationale abonnenter er hovedparten arkitekter:
De fire vigtigste grunde til at arbejde med et BIM værktøj er
ifølge AECbytes undersøgelsen følgende:
1. Full support for producing construction documents so that
another drafting application need not be used.
2. Smart objects, which maintain associativity, connectivity,
and relationships with other objects.
3. Availability of object libraries.
4. Ability to support distributed work processes, with multiple
team members working on the same project.
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De nævnte typer af software, samt de fire grunde til at arbejde med et BIM værktøj, kræver en gennemgang af centrale
begreber, der vil blive foretaget i de følgende afsnit.

Parametri
Hvad menes der når der tales om, at en model er mere eller mindre intelligent? For at kunne forstå brugbarheden af
denne betegnelse om intelligente modeller, bør et væsentligt begreb introduceres. Ordet parametri kommer af de
græske παρά, pará, langs, ud over; og μέτρον, métron, mål, målestav. Verbet παραμετρέω, parametréo, betyder
således: måler efter eller med noget, sammenligner.
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Parametri anvendes, indenfor den digitale modellering, som

beskrivelse af den relation der er mellem informationer i en model. Hvis der er tale om en 3D model, vedrører
parametrien relationen mellem de objekter den består af, og den justerbarhed der kan ligge i et objekt. Med andre ord er
det de parametre der i et givent objekt kan indstilles, samt de regler der gøres gældende i relationen mellem forskellige
objekter. Der findes flere forskellige niveauer hvorpå en 3D model kan fungere parametrisk. De enkelte objekter kan godt
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være parametriske i sig selv, og derved blive ændret senere i projektforløbet, men det er først når der er etableret en
parametrisk forbindelse mellem dem og resten af modellen, at der er tale om en egentlig anvendelig BIM model. Hvis
eksempelvis et væg-objekt har en tilknyttet regel der beskriver hvorledes det skal møde fundamentet og etagedæk, bliver
informationen mere intelligent, og modellen kan reagere ud fra samspillet med resten af objekterne. Ofte handler disse
parametre om afstande og vinkler mellem objekter, og kan indeholde regler og ’constraints’ der beskriver hvad der skal
ske, hvis objektet, eksempelvis væggen, møder gulv, tag og andre objekter. En væg der møder en tagflade kan have en
regel der automatisk trimmer den, så det passer med taghældningen. Der kan være constraints der begrænser fx en
højde eller en vinkel til fastsatte værdier, eller bestemte fastlåste relationer, der skal beholdes trods ændringer i modellen.
Den intelligente parametriske model ved også hvilken type væg der er valgt, og alt afhængigt af hvilke input der gives til
systemet, hvilke kvaliteter den således har som bærende element, materialer, brandklassifikation osv. Indsættes et
parametrisk vindues-objekt i væggen, vil der ligeledes automatisk blive etableret en relation mellem objekterne og blive
genereret et passende hul i væggen. Dette vil få indflydelse på mængdeudtrækket fra modellen, altså mængden af
materialer der skal anvendes til byggeriet. Modellen vil være i stand til at finde potentielle konflikter mellem de nedlagte
regler i objekterne. Hvis der fx er for lidt plads til ventilationsskakte, eller hvis der er elementer der gennembryder
hinanden på en uønsket måde, kan modellen automatisk gøre opmærksom på det. Disse parametriske objekter er på
mange måder kernen i denne type BIM modellering. Med hensyn til hvor meget disse parametriske intelligente objekter
skal kunne inkludere, er der en kommentar hos Jernigan, der berører en vigtig problemstilling.
These embedded parametric objects form the heart of the project. They establish the scope, scale,
and quantities. You can estimate them. You can analyze them. However, they do not include
everything that makes up the project. For that, YOU fill in the blanks.
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At arkitektens rolle dermed er minimeret til at udfylde de tomme huller, kan være en skræmmende tanke for mange
arkitekter, men helt så kategorisk er det nok ikke ment. Fra et positivt synspunkt kunne det også være en reminder om at
arkitektens arbejde stadig er altafgørende for resultatet af byggeprojekter. Om parametrien i en vis forstand kan ophøjes
til at være den nye stilart, hvilket Patrik Schumacher, der er partner i Zaha Hadid Architects, foreslår og døber
61

Parametricismen , er nok stadig et mere åbent og animerende spørgsmål, end en egentlig historisk anvendelig
betegnelse. Blandt de arkitekter som undertegnede til denne afhandling har interviewet internationelt, virker det også
som om Patrick Schumacher står temmelig alene med ideen om parametricismen som den nye stilart.
Den moderne objektbaserede parametriske modellering opstod i 1980’erne i kølvandet på 1960’ernes udvikling af
computationel 3D modellering, der siden 1973 gik under betegnelsen ‘solid modeling’. To konkurrerende tilgange til solid
modeling blev udviklet i denne periode. Den ene tilgang benyttede B-rep (boundary representation) tilgangen, og
definerede 3D geometrien ved at sammensætte eller fratrække forskellige polyedre og solider gennem såkaldte ’Boolske’
operationer (union, intersection, difference, chamfer mv.). Den anden tilgang kaldtes CSG (Constructive Solid Geometry)
og benyttede sig af et træstrukturlignende sæt af operationer, der gennem en række forskellige metoder dannede den
geometriske form ud fra primitiver. Da disse to tilgange smeltede sammen, blev det muligt at redigere i B-rep formen
med boolske operationer ved at ændre parametrene i CSG træet. Dette blev forløberen til den moderne parametriske
modellering.
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Siden sidst i 1970’erne foregik udviklingen af CAD modelleringsværktøjer, i USA, parallelt på universiteter

og i industrien, især i PTC (Parametric Technologies Corporation). Solid modelling i 3D slog ikke rigtig an i store dele af
byggebranchen, hvorimod flyindustrien så store potentialer i at kunne reducere fejl og gøre deres produkter mere
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Se blandt de mange af Patrik Schumachers tekster om ’parametricismen’ eksempelvis ’Parametricist Manifesto’ (Schumacher 2008)
Se en udførlig historisk gennemgang af CAD udviklingen her: http://mbinfo.mbdesign.net/CAD-History.htm
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fabrikerings egnede.

63

Prisen på datidens computerteknologi var en af årsagerne til at byggebranchen måske var lidt

forbeholden overfor at skulle kaste sig ud i erhvervelser af disse typer parametriske systemer. For eksempel anslås det,
at Boeing investerede omkring en milliard dollars i at sætte det parametriske computersystem op, der skulle bruges til
deres serie af Boeing-777 fly.
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I de følgende afsnit gennemgås en række moderne 3D software rettet mod arkitekt- og byggebranchen. Der introduceres
ikke til samtlige eksisterende CAD programmer, da det nærmest ville være en afhandling i sig selv, men der er medtaget
en række, der kan siges at være repræsentativ for branchens brug, og som der vil blive refereret til senere i afhandlingen,
blandt andet i de interviews der er foretaget med branchen. Der er foretaget en typemæssig inddeling, for overblikkets
skyld, og der vil derfor være nogle mindre overlap mellem de forskellige applikationers virkeområder. Se endvidere
afsnittet ’BIM og 3D modellering i praksis’ for et indblik i den nationale anvendelse af parametriske værktøjer, og
afsnittet ’Arkitektonisk kreativitet’ for et indblik i anvendelsen af parametriske værktøjer i international arkitektur praksis.

Skitseringsværktøjer
Skitseringsværktøjer anvendes oftest i byggeriets indledende fase, hvor der er fokus på at arkitekten hurtigt og frit kan
udfolde sig designmæssigt, eller konstruktioners kompleksitet iscenesættes. Der er derfor normalt tale om parametrisk
set uintelligente, eller kun i meget begrænset omfang intelligente, applikationer der afgrænser modelleringens udfald til
geometri med eventuel teksturering. Nogle af de senere års skitseringsprogrammer arbejder dog med en udtalt grad af
parametri. Skitseringen kan nogen gange foregå direkte i en større objektorienteret applikation. Ellers kan en traditionel
skitseringsmodel for det meste importeres til en objektorienteret applikation og danne fundament for videreførelse til en
parametrisk bygningsmodel. Der findes mange forskellige skitseringsværktøjer som alle har deres styrker og svagheder.
Det har i skitseringsfasen været udbredt at anvende værktøjer der oprindeligt er designet til spil eller filmindustrien. Dette
kan have nogle fordele i kraft af kreativ fleksibilitet, men kan på den anden side også være besværlige når modellen skal
føres videre i mere tekniske applikationer. Her gennemgås fire typer skitseringsværktøjer, for at belyse generelle styrker
og svagheder.

Google SketchUp Pro

65

Skitseringsmæssig funktionalitet: Sketchup anses ikke som værende byggeteknisk software når kravene strækker sig ud
over arkitektonisk frihed og hurtig 3D præsentation. Modelleringsfrihedsgraden er til gengæld unik, og skaber et
skitseringsværktøj med muligheder for arkitektonisk udfoldelse i de indledende faser, samt 3D visning af komplicerede
designmæssige knudepunkter. Softwaren benytter sig af Ruby Scripts, derfor er det muligt at programmere egne plug-ins
for at lette visse operationer. Store online biblioteker med ruby scripts tildeler Sketchup Pro avancerede værktøjer med
funktioner der tilnærmer sig uintelligent objektorienteret byggesoftware. SketchUp er, som navnet antyder, et
skitseringsværktøj, hvilket også mærkes i den relativt begrænsede mulighed for at arbejde med dobbeltkrumme flader og
andre mere avancerede geometrier.
Brugervenlighed: Sketchup er opbygget af få simple værktøjer og værktøjslinjer der skaber en overskuelig grænseflade.
Indlæringsprocessen er derfor hurtig, hvilket gør softwaren praktisk anvendelig kort tid efter introduktion i virksomheden.
Samspillet med andre applikationer: Softwaren udveksler som standard til 3ds, dwg og fbx filer blandt i alt 8 gængse 3D
kompatible formater. Flere store eksterne renderings-applikationer har genereret plug-ins til Sketchup Pro, hvorfor
dennes udvekslingsmuligheder til software for grafisk præsentation er mange. Revit importerer Sketchup modeller til in63
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place masse modellering, men manglende analysefunktionalitet samt envejs-kommunikation sætter restriktioner i den
praktiske anvendelighed for videre arbejde i samspillet med objektorienteret byggeteknisk software. Sketchup rummer
udviklede muligheder for interoperabilitet med Google Earth. Sketchup Pro kan med plug-in importere IFC.
Interoperabilitet: Udover samspil med Google Earth, Revit og import af uintelligent geometri rummer Sketchup Pro få
muligheder til digital modelkommunikation mellem forskellige fagentrepriser.
Udviklingsperspektiv: De forløbne år er udviklingen af Sketchup vokset støt, og må forventes et fremtonende indspark på
byggeriets designmæssige virtuelle marked. SketchUp er i øvrigt meget billigt i forhold til andre modelleringsværktøjer,
og der findes en gratisversion med nogle begrænsninger på eksport til andre filformater.

Autodesk 3ds MAX

66

Skitseringsmæssig funktionalitet: Autodesk 3ds MAX er et modelleringsprogram der historisk set har været anvendt
primært i spil og animations branchen. Den første version blev lanceret for tyve år siden, og der findes nu variationen
Autodesk 3ds Max Design. Skønt 3ds MAX ikke er et decideret BIM program, er det stadig i nogen grad anvendt til
arkitektonisk skitsering / modellering, men især til visualisering – renderinger af still billeder med lys og materialer,
overflyvninger og animationer. Det er også her at applikationen har sine primære styrker. Modellering i 3ds MAX er
baseret på primitives og modifiers – kommandoer der lægges på geometrien for at modificere den. Det er forholdsvis
enkelt at gå til, og applikationens lange historie medfører et meget omfangsrigt user community med virkelig mange
tutorials og tricks online.
Samspillet med andre applikationer: Til trods at der kan modelleres meget kompleks geometri i 3ds MAX, er
hovedvægten lagt på at visualisere, og det er derfor ikke åbenlyst at skulle koble modellerne til et beregningsprogram,
endsige et produktionsapparat. Der er et samspil med andre af Autodesk produkter såsom Maya, Mudbox og
Motionbuilder gennem det proprietære FBX udvekslingsformat.
Interoperabilitet: Der er ingen IFC kompatibilitet i 3ds MAX, men ellers kan uintelligent geometri af flere forskellige slags
importeres og eksporteres.
Udviklingsperspektiv: Muligheden for anvendelsen af modifiers kan give indtrykket af en semi-parametrisk kontrol med
de enkelte objekter, men det er ikke tænkt som et objektorienteret program, og bliver det antageligt heller aldrig. 3ds
MAX vil formodentlig fortsat blive udviklet i retning af spil- og animationsindustrien, og således nok kun være direkte
aktuelt for byggebranchen som et visualiseringsværktøj.

Rhinoceros NURBS modeler med Grasshopper

67

Skitseringsmæssig funktionalitet: Rhinoceros, ofte blot kaldet Rhino, er et populært skitseringsværktøj der egner sig
særdeles godt til friform skitsering i kraft af sin forankring i brugen af non-uniform rational B spline modellering, forkortet
NURBS. Dette giver en stor frihed til at eksperimentere med krum og dobbeltkrum geometri. Rhino har en blød
læringskurve, men egner sig alligevel til at modellere kompleks geometri. Applikationens scripting sprog er baseret på
det gængse VB, visual basics, og ved hjælp af fx den gratis Monkey Script Editor plug-in er der adgang til at scripte
geometrien frem. Der findes mange kompendier og tutorials i de talrige user-forums på nettet. Rhino befinder sig
prismæssigt i den billige ende af modelleringsværktøjerne.
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Samspillet med andre applikationer: Rhino er ikke et udpræget BIM værktøj, men udveksler mellem omkring tredive
forskellige formater. Rhino er i høj grad baseret på plug-ins, hvoraf nogle af dem er gratis som fx det populære
parametriske designværktøj Grasshopper. Grasshopper sammenlignes ofte med en light udgave af Bentleys
GenerativeComponents. Rhino er ofte anvendt i forbindelse med rapid prototyping. Der foregår netop nu et
udviklingsarbejde under titlen RhinoBIM_Structure der forefindes som en WIP (work in progress) version af et rigtigt
Rhino BIM værktøj.
Interoperabilitet: De omkring tredive udvekslings formater gør Rhino til en platform der anvendes til udveksling af
modeller mellem mange forskellige applikationer. Der findes en kommerciel IFC eksporter plug-in til Rhino der har visse
begrænsninger, men der arbejdes på at forbedre den.
Udviklingsperspektiv: Rhino har altid været baseret på en udpræget brug af plug-ins. Dette sikrer en stor diversitet i
programmets bredde, men det kan også være enerverende at man jævnligt skal supplere med nye og ikke altid gratis
plug-ins. Perspektiverne for en Rhino BIM applikation virker umiddelbart lovende.

Bentley GenerativeComponents
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Skitseringsmæssig funktionalitet: Dette software var oprindeligt en parametrisk tilføjelse til Bentley’s CAD platform, men
er nu en selvstændig og gratis applikation. GenerativeComponents kaldes ofte blot GC, og er et forsøg på at bringe
parametrisk 3D solid modelling ind i den arkitektfaglige verden på en måde der tillader en større grad af frihed, end den
objektorienterede parametriske modellering der ellers anvendes af byggebranchens ingeniører og andre aktører. Der kan
arbejdes i programmet enten med dynamisk modellering af objekterne, eller ved at sætte regler og relationer mellem
elementer. Der kan også defineres komplekse former ved brug af algoritmer. I GC vises modellen samtidig på forskellige
niveauer. Der er en visuel visning af geometrien, en skriftlig visning af den underliggende kode ’scriptet’, en historisk
visning af de operationer der er blevet foretaget fra begyndelsen samt en diagrammatisk visning af relationer mellem de
elementer modellen består af. Der er mulighed for at ændre modellen ved at tilføje, ændre eller slukke for operationer i
den historiske visning, eller ved at operere direkte i scriptet.
Samspillet med andre applikationer: GC kører udelukkende på Microsoft Windows platformen og kræver som nævnt ikke
længere andre af Bentley’s programmer for at virke. GC har et tilgængeligt såkaldt API, Application Programming
Interface, der giver den avancerede bruger mulighed for selv at lave koblinger til andre programmer, og selv at skrive
små programmer i GC.
Interoperabilitet: Der er, foruden et tæt samspil med Bentley’s andre applikationer, mulighed for at udveksle til andre
gængse softwareformater som eksempelvis DWG og STL. Der er ikke direkte IFC kompatibilitet fra GC, men derimod
mulighed for at udveksle til STEP formatet, hvorpå IFC er delvist baseret.
Udviklingsperspektiv: Der gøres en indsats for at integrere GC med BIM ved blandt andet at indføre modellering af
specifikke bygningsdele som vægge og bjælker, og ikke kun kompleks geometri. At GC blev gjort til en gratis applikation,
skyldes formodentlig konkurrence fra andre lignende gratis programmer som ovennævnte Grasshopper, der har
udmærket sig ved sin brugertilgængelighed.

Objektorienteret software
Objektorienteret software er databasestyrede applikationer hvor alle informationer i bygningsmodellen, til hvert et
tidspunkt er tilgængelige. Objekterne tilegner sig parametre afhængigt af faglig grad og område. Disse parametre er
anvendelige under projekteringen og danner grundlag for mængdeudtræk, og integration af analyse- simulerings- og
kalkulationssoftware.
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Spørgsmålet om computerkapacitet har en direkte indflydelse på hvor hurtigt der kan arbejdes med BIM modeller. Det
afhænger også af hvordan den software der anvendes er designet. Der kan skelnes mellem applikationer der bruger
computerens RAM og applikationer der skriver filer til computerens disk. RAM-baserede applikationer som fx Revit og
ArchiCAD, er generelt hurtigere, men der kan opstå uønskede ventetider ved meget store projekter når den store
mængde information skal hentes ind og ud af den relativt begrænsede plads i RAM.
De fil-baserede applikationer som fx Bentley, Tekla og Digital Project, er generelt langsommere ved små projekter, men
er til gengæld i stand til at håndtere meget store projekter uden den samme forøgelse af ventetid, fordi der lagres på
harddisken.
RAM-baserede applikationer, er altså generelt hurtigere ved små og mellemstore projekter, mens de fil-baserede
applikationer som fx Bentley, Tekla og Digital Project, generelt langsommere ved små projekter, men til gengæld er i
stand til at håndtere meget store projekter uden den samme forøgelse af ventetid.
I de følgende afsnit gennemgås eksempler på objektorienterede softwareplatforme der alle er designet til at understøtte
BIM som arbejdsmetode.

Autodesk Revit

69

Objektorienteret funktionalitet: Som et databasestyret, intelligent software rummer Revit mange muligheder for
parametrisk opsætning og styring. Platformen indeholder tre applikationer; Architecture, Structure og MEP, henvendt til
henholdsvis arkitekt, ingeniør og el, ventilations- vvs-installatører. Programmerne rummer individuelt specifikke
fagrelevante funktioner med tilhørende simple analyseformer. Der anvendes parametriske objekter som udgangspunkt
for modelleringen i Revit.
Brugervenlighed: Revit anvender kendte CAD principper og har et interface der gør det relativt simpelt og intuitivt at
modellere. Funktioners sammenhæng er logisk sammensat, hvorfor problem- og opgaveløsning simplificeres
eksponentielt med softwarekendskabet. Revit leverer overskuelig strukturering af data og modelgeometri.
Samspil med andre applikationer: Samspil platformene imellem styres af worksharing, fildeling og linking af modeller. Da
alle de tre ovennævnte applikationer anvender samme base og parametri, deles filer problemfrit og det er muligt for flere
designere at arbejde samtidigt i samme fil. Der er mulighed for samspil med andre applikationer via plug-ins. Revit kan
importere- og eksportere IFC, men håndterer ikke formatet fuldt ud. Dette skaber en hvis kompleksitet i udveksling med
andre objektorienterede modelleringsværktøjer.
Interoperabilitet: Så længe der arbejdes indenfor Revit formatet er der stort set problemfri udveksling mellem platformens
fagentrepriser. Men en eksport til IFC formatet kan skabe fejltolkning af geometri, hvorved udveksling til virksomheder
uden Revit applikationer, ikke foregår i et optimalt 3D miljø.
Udviklingsperspektiv: Revit er et Autodesk produkt, hvorfor udvikling af platformen kan forventes fremover at inkludere
udveksling til flere Autodesk programmer, eller direkte integrationer af disse i Revit. Autodesk synes at satse på Revit,
som ganske hurtigt vinder ind på markedet. Autodesks integritet taget i betragtning, må softwaren antages at forblive på
markedet eller blive erstattet af kompatibel videreudvikling.

ArchiCAD

70

Objektorienteret funktionalitet: Som arkitektonisk, intelligent modelleringssoftware har ArchiCAD signifikante visuelle
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forcer, både under modellering, detaljering og skemaopsætning. Softwaren henvender sig ikke til ingeniører, men
fokuserer på designmæssig og byggeteknisk præsentation. ArchiCAD rummer veludviklede parametriske ”families”.
Egne parametriske objekter laves i ArchiCAD, men kræver at der scriptes i GDL (geometric description language), som
er ArchiCADs scriptsprog. Scripting i GDL giver en meget stor grad af frihed i ArchiCAD, men må ses som en
specialisering, og er ikke nemt at gå til for standardbrugeren.
Brugervenlighed: ArchiCAD er intuitivt og visuelt opbygget med mac-inspireret interface. Brugerfladen gør softwaren
simpel at anvende og giver en hurtig indlæring.
Samspil med andre applikationer: ArchiCADs applikationssamspil udmærker sig på renderingsområdet. Samtidig har
softwaren energianalyse- og kalkulationsintegrationsmuligheder samt visuelle muligheder for real-time visninger og
inspektion af modeller.
Interoperabilitet: ArchiCAD udveksler IFC på højt niveau og har derfor rig mulighed for samspil med andre fagentrepriser
og virksomheder. Desuden kører ArchiCAD både på Windows og på Macintosh platformen.
Udviklingsperspektiv: Softwaren har som objektorienteret modelleringsværktøj været længst tid på markedet og er
sandsynligvis det stærkeste alternativ for Macintoshbrugere.

Vico software

71

Objektorienteret funktionalitet: Vico software har udviklet fem applikationer der tilsammen dækker flere faglige aspekter.
Vico software differentierer sig gennem specialiserede projektstyrings- og planlægningsværktøjer, der sammenkoblet
med 3D modellen skaber en ny dimension i processen.
Brugervenlighed: Vico software har i ’constructor’ samme brugervenlighed som ArchiCAD. Producentens andre
applikationer har avancerede funktioner logisk nedfældet i simple kommandoer som gør programmerne hurtigt
anvendelige og intuitive.
Samspil med andre applikationer: Vico software er baseret på ArchiCAD kernen og kører derfor fuldt kompatibel
udveksling derimellem. Vico Office kan integrere Revit-platformen for ’5D presenter’ og projektstyring. Vico software har
integrationer til analyse- beregnings og renderings-applikationer gennem direkte eksport eller via ArchiCAD, der gør
softwaren ret alsidig.
Interoperabilitet: Applikationen håndterer IFC godt. Samspillet mellem entrepriser kan forstærkes gennem ArchiCAD.
Udviklingsperspektiv: Vico software er et forholdsvis nyt produkt og har hurtigt vundet sig et stort marked i USA.
Integrationen med Revit vidner om markedsfremspring og gør Vico software værd at følge i fremtiden.

Bentley Systems

72

Objektorienteret funktionalitet: Bentley Architecture er BIM applikationen i Bentley’s lange serie af integrerede
applikationer for byggebranchen. Tilsammen dækker Bentleys produkter størstedelen af byggeriet aspekter. Til forskel
fra andre lignende produkter er Bentley’s applikationer fil-baserede, hvilket giver en fordel i arbejde med meget store
informationstunge projekter. Der bruges såkaldt federated database i stedet for en centralized database. det vil sige at
Bentley ikke forsøger at samle alle informationer i en enkelt central database, men distribuerer informationerne over flere
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filer. GenerativeComponents er, som nævnt ovenfor, en applikation der er tænkt som et parametrisk designværktøj med
en kombination af visuel og script-baseret brugerflade med fokus på komplekse parametriske geometrier.
Brugervenlighed: Der er en relativt krævende indlæring af Bentleys applikationer, og da der ofte er tale om, at de
forskellige applikationer væves sammen, kan det virke som en temmelig kompliceret brugerflade at sætte sig ind i. På
renderingssiden leverer Bentley flotte resultater.
Samspil med andre applikationer: Mange af Bentley’s forskellige applikationer har en god indbyrdes integration, men da
der også er mange tredjeparts applikationer til deres system, gælder det ikke dem alle. Der er fra Bentley Architecture
mulighed for udveksling til fx Rhino og Sketchup, samt andre større standardformater. Muligheden for eksport til 3D PDF,
er værd at nævne i denne sammenhæng.
Interoperabilitet: Bentley Architecture understøtter IFC formatet.
Udviklingsperspektiv: Der har fra Bentley’s side været satset på en glidende overgang fra de traditionelle platforme til de
BIM understøttende platforme. Det vil sige at der er blevet videreudviklet på eksisterende brugerflader, i et forsøg på at
kunne beholde erfaring fra brug af tidligere modelleringsværktøjer.

Digital Project (CATIA)
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Objektorienteret funktionalitet: Digital Project, eller DP, er Gehry Technologies videreudvikling af applikationen CATIA V5
som anvendes af fly- og automobilindustrien. Digital Project er rettet specielt mod arkitektur og ingeniør branchens krav
til intelligent modellering. Der kræves megen computerkraft for at det kører optimalt, men så er DP imidlertid i stand til at
have med meget store og informationstunge projekter at gøre, selv på detaljerede niveauer. DP hører til blandt ”the high
end applications”, og dette afspejles i prisen på licenser. Det retter sig af samme grund hovedsageligt mod store
etablerede virksomheder.
Brugervenlighed: DP er relativt svært at tilegne sig og er meget komplekst grundet de omfattende muligheder
programmet rummer. Bygget op omkring forskellige workbenches rummer DP mulighed for at optimere design og
strukturer parametrisk med en meget høj grad af præcision.
Samspil med andre applikationer: DP understøtter VBA (visual basic for applications) programmeringssproget og
muligheden for selv at scripte add-ons til applikationen. Der er også gennem DP mulighed for at arbejde med et væld af
specialiserede tilføjelsesprogrammer i retning af MEP, rapid prototyping og tegningsgenerering, og DP har mulige
løsninger til en meget stor del af byggeprocessen. Derudover er der en integration med moderprogrammet CATIA.
Interoperabilitet: DP baserer deres BIM interoperabilitet på IFC. I modsætning til andre applikationer der oversætter
deres egne proprietære formater til IFC standarderne, bruger DP IFC som udgangspunkt for geometrien i en af deres
workbenches. Der udveksles også mellem de andre større standardformater.
Udviklingsperspektiv: DP er født, og derved dybt integreret, i Gehry Technologies. Om DP i fremtiden vil blive lanceret i
en billigere version er uvist.

Tekla

74

Objektorienteret funktionalitet: Tekla er et 3D modelleringssoftware hovedsageligt rettet mod konstruktioner - stål og
beton. Ingeniørmæssigt set er Tekla et komplet værktøj som udelukkende arbejder i 3D. Hvert knudepunkt detaljeres
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komplet i 3D ud fra standardkomponenter. Da der ikke arbejdes i 2D miljøer genereres tegningsmateriale automatisk ud
fra modellen. Softwaren inkluderer en ’task manager’, hvor der blandt andet i samspil med ’Microsoft project’ kan udføres
tidsplanlægning (4D).
Brugervenlighed: Tekla har et unikt navigeringssystem og effektive ’snapværktøjer’ hvilket letter 3D arbejdsgangen
væsentligt. Standardobjekter anvendes til 3D detaljering af knudepunkter og armering af elementer, hvorfor en model
hurtigt opnår et ekstremt detaljeringsniveau ved simpel modellering.
Samspil med andre applikationer: Tekla opererer med alle førende fagrelevante ingeniørmæssige simulerings- og
kalkulationsapplikationer. Analyser og kalkulationer er ofte 2-vejs, hvorfor objekter kan kalkuleres og armering mm. i
modellen justeres ud fra resultaterne. Der skabes derfor et kompetent og effektivt workflow.
Interoperabilitet: Grundet detaljeringsniveauet, som kun Teklas filformat håndterer praktisk anvendeligt må alt
kommunikation parter imellem foregå via IFC hvis meta-data skal inkluderes. Derfor kan der kræves et vist forarbejde før
en fil kan eksporteres til IFC.
Udviklingsperspektiv: Tekla er teknisk set sandsynligvis det førende redskab indenfor objektorienteret
ingeniørprojektering.

Tidlig-BIM værktøjer
I en lidt anden kategori af software finder man webbaserede applikationer der opererer meget direkte indenfor det
paradigme der følger med BIM tankegangen. Det drejer sig om software der er baseret på en udvidet mulighed for data
input fra lister, og anvendes i den tidlige programmerings fase til at strukturere og holde styr på den information der
knytter sig til et byggeri. Via regneark kan der skabes en forbindelse mellem de allertidligste informationer man har om
byggeriet, og tidligt få en skitsemodel i 3D genereret, der så kan justeres gennem forløbet. Disse
Onuma Planning System
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OPS, Onuma Planning System, er navnet på en internet baseret tjeneste der med en relativt simpel interface
sammenkobler de muligheder der ligger i programmer som Microsoft Excel og BIM software som Revit eller ArchiCAD
samt en lang række af andre modellerings- og analyseværktøjer. Det er muligt at forprogrammere store komplekse
byggerier ved simpelthen at indskrive størrelser og funktioner i et regneark der så uploades på nettet og placeres i den
rette geografiske sammenhæng. Der kan rykkes rundt på voluminerne og en 3D volumen model kan genereres direkte i
Google Earth. Kvantiteter kan estimeres og analyseres ved brug af denne type BIM værktøj, og på den måde er der
skabt sammenhæng mellem de meget tidlige informationer, i form af estimater eller ønsker, der er tilgængelige om
byggeriet. Ret hurtigt er der skabt en relation hvis udtryk kan være diagrammatisk, eller ligefrem en virtuel 3D model. Det
er selvfølgelig kun et stykke af vejen der kan nås ved brug af denne slags værktøjer, og derfor er der altafgørende
muligheder for at eksportere den genererede model videre til andre modelleringsprogrammer til detaljering med videre. I
OPS er der ret omfattende mulighed for at udveksle mellem andre applikationer. Ideen om at et arkitektonisk projekt, ved
brug af denne type software, begynder i et Excel regneark, er måske nok der hvor brugergrænsefladen kan diskuteres.
Men som BIM værktøj er OPS et ret strålende eksempel på hvordan de relationer der opstår og skabes i et projekt kan
anvendes i flere sammenhænge, hvis de struktureres i en database.
Trods den potentielle risiko for at havne i en situation hvor tekniske specifikationer og de rent målbare krav til et byggeri
determinerer og fastlåser den kreative proces, er dette i sig selv nok ikke umiddelbart noget nyt. Det har altid været
nødvendigt at samarbejde med flere forskellige faggrupper for at kunne realisere byggeri af en vis størrelse. Det er et
vilkår for arkitekturen, at den kreative del, er i samspil med en teknisk. Med en computerbaseret regnekraft der i vores
samtid nærmest eksploderer eksponentielt, er spørgsmålet i nok så høj grad hvordan vi kan applikere de muligheder der
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ligger i BIM, på en måde der ikke fjerner fokus fra de arkitektoniske problemstillinger der som udgangspunkt altid er
vigtige. BIM er ikke en løsning på at skabe god arkitektur, men bliver for fremtiden formodentlig en uundgåelig del af den.

Trelligence Affinity
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Dette software er ment til at bistå arkitekter og designere med en sofistikeret rumlig analyse i den tidlige planlægningsog projekteringsfase ved komplekse byggeprojekter. De fleste af de nuværende BIM softwareløsninger har en
begrænset programmerings- og planlægningskapacitet, og derfor ikke de samme muligheder for at analysere eller
evaluere selve det første skitse design som Affinity potentielt set rummer. Det første trin i brugen af Affinity er at
udvikle rumprogram af projektet. Dette kan gøres direkte i Affinity i form af Excel-regneark eller i CSV-format der kan
importeres og bruges som udgangspunkt for den videre udvikling af projektet. Når rumprogrammet er defineret kan et
skematisk design skabes. Mere detaljeret planlægning kan også ske ud fra de faktiske data fra en undersøgelse af
eksempel byggegrunden hvor der kan indsættes dimensioner, veje, træer og så videre. Selve bygningens etageplaner
kan dernæst grafisk tilføjes ved at trække data fra rumprogrammet ind, og tilrette dem til den ønskede form. Dette
skematiske design kan udvikles til en temmelig høj grad af præcision med tilhørende pris kalkulationer og andre
informationer tilknyttede de enkelt rum. Et meget brugbart aspekt i programmet er muligheden for at analysere og
validere det skematiske design med de krav der ligger fra bygherres side. Der er endvidere mulighed for at arbejde flere
personer på samme projekt og på den måde dele information både internt i projekt teams, og med andre eksterne
aktører. Affinity tillader også en tovejs kommunikation med to af de ovennævnte objektorienterede BIM applikationer,
nemlig Revit og ArchiCAD. I en meget positiv test af Affinity softwarens muligheder i det elektroniske magasin AECbytes,
afslutter forfatteren Lachmi Khemlani med følgende kommentar:
While a good building program will not, in and of itself, guarantee a good building, a poorly
thoughtout program will almost always lead to a badly-designed building. While not every architect
may feel the need to use an application for building programming and space planning, for those
that do, especially those working on large and complex projects, it is great that a dedicated
application for this purpose does exist, and that it has the added bonus of integrating bidirectionally
with two of the leading BIM applications used by architects today.
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Programmer af type som både OPS og Affinity er formodentlig noget der vil komme meget mere af fremover. Hele ideen
om web baserede applikationer vinder frem, og der er allerede et stort udvalg af alle mulige forskellige typer software, til
alle mulige formål, tilgængeligt via ’cloud computing’ – altså programmer der ligger på en server et sted i internet ’skyen’,
men er tilgængelige på den enkelte computer via internet opkoblingen. Efterhånden som kapaciteten for de personlige
computere og båndbredde på nettet bliver højere, vil der sandsynligvis være mange flere af de programmer der
anvendes i dag, der ligger som netversioner, måske endda tilgængelige som standard fra browseren.

Andre værktøjer relateret til BIM
Der findes talrige andre typer software som finder anvendelse i BIM modellerings sammenhænge. Mange af dem ligger
lidt i periferien af arkitektens kernekompetencer, men berører ikke desto mindre den proces det er at skabe arkitektur. De
nævnte eksempler er enten plug-ins til andre programmer eller benytter et udvekslings format, som IFC, til at kunne
kobles på BIM modelleringsapplikationer.
Værktøjer der muliggør at dele og redigere i de informationer der skabes ved bygningsinformationsmodellering er et
meget vigtigt fundament for et digitalt samarbejde i byggeriet. Der findes projektweb løsninger som for eksempel

76
77

http://www.trelligence.com/
(Khemlani 2010)

34

Byggeweb eller Campfire, hvor 3D modeller, tegninger og beskrivelser med videre kan deles over internettet. En anden
tilgang er de såkaldte modelservers, der muliggør at det er selve 3D modellen der ved udvekslingsformatet IFC gøres
tilgængelig på en server via internettet og tillader at flere aktører kan arbejde samtidig på en enkelt model, der så ideelt
set rummer al den information der vedrører byggeriet. Der kan nævnes EDM model server og EuroStep model server
som eksempler på denne type systemer.
Til simulering og beregning af energi, sol, lys, og luftstrømsanalyser findes der en hel del forskelligt software. Mange af
dem sælges som led i strategier om bæredygtighed. Ecotect, IES Virtual Environment, Eco designer, Riuska, VIP-energy,
TAS & Hevacomp kan nævnes som eksempler på denne type simuleringssoftware.
Til kalkulation af priser findes der eksempelvis programmerne Sigma og Calcus der kan sættes i samarbejde med andre
objektorienterede modelleringsværktøjer, og fungerer til udregning af priser ud fra de parametriske objekter der findes i
det virtuelle byggeprojekt.
Magicad er navnet på en software pakke til 3D modellering og beregning af el, vvs og ventilation. Der er også en
mulighed for at anvende det til at definere en teknisk 3D model, til brug for beregning og simulering af byggeprojektet.
Programmer der hovedsageligt retter sig mod kvalitets- og konsistenskontrol bruges til at sammenligne de forskellige
fagmodeller fra byggeriets aktører, for at kunne afsløre eventuelle kollisioner mellem elementer eller føringsveje. Solibri
er et eksempel på en rendyrket IFC platform, der kan checke og optimere IFC modeller fra andre applikationer.
Navisworks udfører visualisering og konsistenskontrol på modeller, samt giver mulighed for tid simulering af projektet via
timeline. Dette bliver også kaldet 4D, altså en ekstra tidsmæssig dimension på 3D modellen. Denne type software
bruges til at koordinere projekter og kontrollere modelkvalitet før simulering og kalkulation.
Den efterfølgende drift og vedligehold af det færdige byggeri er også en væsentlig del af BIM tanken. Der findes
softwaresystemer til at kunne strukturere drift og vedligehold ud fra en BIM model. Af eksempler på driftsværktøjer kan
blandt andet nævnes CoreFM, Rambyg og RYTHI. Se endvidere afsnittet om drift og vedligehold.
Der findes naturligvis mange andre producenter af software, og det er et marked i konstant udvikling. Denne korte
gennemgang er i sin natur ikke tænkt som fyldestgørende, men blot for at antyde hvilke genrer der opereres med
indenfor bygningsinformationsmodellering. I det følgende ses nærmere på flerdimensionelle digitale modeller.

2D, 3D, 4D, 5D
At gå fra tegningsmateriale i 2D til en virtuel digital 3D BIM model betegnes somme tider som et paradigme skift. Det
mest markante ved denne overgang er imidlertid ikke den visuelle 3D model, men snarere de relationer der eksisterer
igennem opbygningen af BIM modellen. At noget er todimensionalt vil sige, at det rummer information om en
udstrækning i rummer i to dimensioner, eksempelvis en bygnings længde og bredde på en tegning. Den tredje dimension
opstår når der tilføjes et ekstra lag af information, i dette eksempel kunne det være tilføjelsen af højden af byggeriet,
hvilket i praksis er en 3D model af byggeriet. Ligeledes opereres med begreberne 4D og 5D som tilføjede lag af
information til denne 3D model. 4D og 5D hidrører henholdsvis tidsplanlægning og prisberegning. En 4D BIM model
indeholder altså, udover modellens informationer i de tre dimensioner, en struktureret planlægning af byggeriet over tid.
Dette støtter opførelsen af byggeriet, og giver mulighed for en øget klarhed i kraft af tilknytningen til den dynamisk
parametriske bygningsinformationsmodel. En 5D model indeholder ydermere en kalkulation af priser på byggeriet, eller i
hvert fald dele deraf, baseret på de informationer der knytter sig til de elementer den virtuelle model består af. For at
dette skal være muligt, kræves det, at den information der knytter sig til byggeriets elementer på et eller andet tidspunkt i
opbygningen af modellen er blevet gjort anvendelige til netop dette formål. Her spiller de parametriske objekter, som
omtalt i afsnittet om parametri, en vigtig rolle, i og med, at de kan designes til at rumme de nødvendige egenskabsdata,
såsom information om pris, eller en relation til en prisliste. Fordi relationen mellem de digitale objekter med tilknyttede
egenskabsdata er parametrisk, hænger prisen sammen med modellen, og afspejler de ændringer der foretages i den
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virtuelle model. Hvis eksempelvis en vindues type ændres i modellen, ændres prisen også, og dette viser sig i
beregningen af prisen for hele byggeriet. Dette vil i teorien betyde at de priser der er relateret til objekter i den digitale
model, følger de ændringer det sker, når objekterne, eller parametrene for objekterne, ændres.
Mange af de objektorienterede software programmer, der i sagens natur understøtter BIM, rummer biblioteker over nogle
gængse komponenter eller objekter, som kan anvendes direkte i modelleringen. Det er dog ofte nødvendigt for den
enkelte tegnestue at oprette deres egne biblioteker med de specifikke parametriske objekter der anvendes i netop deres
byggeri. Der er efterhånden blevet etableret et marked for disse 3D objekter til brug i arkitektonisk praksis. Mange
producenter er forståeligt nok interesseret i at deres produkter anvendes i byggeriet, hvilket mange derfor tilstræber at
gøre lettere tilgængeligt ved selv at få produceret 3D objekter af deres byggekomponenter. Et eksempel på hvordan
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byggevarer gøres digitalt tilgængelig for rådgivere kan ses i 3d Byggeris digitale produktkatalog , der hjælper
byggevare producenter med at digitaliseret deres produkter. Det er således muligt at downloade filer med de ønskede
parametriske digitale produkter i 3D, til forskellige objektorienterede platforme.

IFC / IFD / IDM / MVD
Organisationen buildingSMART
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er et internationalt initiativ der arbejder for at få bedre kvalitet til en lavere pris i

byggebranchen. Arbejdet i buildingSMART koncentrerer sig om standardisering af teknologi, semantik og processer i
hele byggeriets værdikæde. Der findes afdelinger i Europa, Nordamerika, Australien, Asien og i Mellemøsten. De fire
kernestandarder der udvikles på i buildingSMART er henholdsvis IFC, IFD, IDM og MVD. Disse akronymer står for
henholdsvis ’Industry Foundation Classes’, ’International Framework for Dictionaries’, ’Information Delivery Manual’
og ’Model View Definitions’. Denne familie af samhørige standarder er noget der kontinuerligt vendes tilbage til i snakken
omkring effektivisering af byggeriet, og vil derfor blive gennemgået i de følgende afsnit. Der er lagt vægt på den
overordnede forståelse af disse begreber, frem for en fortabelse i tekniske termer vedrørende den bagvedliggende
intrikate kodning der selvfølgelig ligger i arbejdet med digitale standarder.

IFC
Et centralt emne vedrørende BIM er det udvekslingsformat der skal sikre at de forskellige faggrupper kan kommunikere
data fra bygningsmodellerne digitalt uden tab af oplysninger ved hver eneste konvertering til fagspecifik software. Dette
krav til interoperabilitet blev i 1997 udviklet af buildingSMART, International Alliance for Interoperability (IAI), som er en
international organisation. Det resulterede i IFC formatet, med hvilket det siden har været tilstræbt at kunne rumme og
viderekommunikere de metadata der netop udgør hjørnestenen i BIM arbejdsmetoden. En sådan standard er naturligvis
ikke helt uproblematisk at etablere og der er løbende kommet opdateringer siden da. IFC er efterfølgende blevet
registreret som en ISO standard, ISO16739. IFC er et neutralt udvekslingsformat som, uafhængigt af software, skal
kunne udveksle BIM modeller mellem de forskellige aktører i byggeriet. IFC står for Industry Foundation Classes, og er
en åben specifikation. Med IFC skulle det være muligt at undgå tab af afgørende information ved oversættelse mellem
de forskellige applikationer. De metadata der tilknyttes objekter i de forskellige applikationer tænkes at kunne udveksles
lettere, hvis man har en standard alle er enige om. Der er dog forskel på hvor integreret IFC er i de forskellige typer
software. Mange applikationer har deres egne formater, såkaldte proprietære formater, og ikke alle har været lige gode,
endsige interesseret i, at man fuldstændig frit kan udveksle mellem flere applikationer. En softwareløsning der søger at
kunne dække alle byggeriets faser, er måske tilbøjelig til at mene at udveksling ikke er så vigtig, i og med at deres
produkt kan klare det hele selv. Dette rejser nogle interessante problemstillinger omkring arbejdsmetode. Skal man
acceptere at visse applikationer udveksler dårligt med andre, eller skal man fokusere på at IFC formatet potentielt kan
videreudvikles til en sådan grad, vel at mærke også i de specifikke softwareapplikationer, at man til sidst vil kunne opnå
78
79

Digitalt Produktkatalog: http://www.digitaleprodukter.dk/
Building Smart: http://buildingsmart.com/

36

en optimal overgang mellem de forskellige platforme. Hvorvidt IFC på det praktiske plan nogensinde bliver i stand til at
kunne fungere som det optimale udvekslingsformat er altså i høj grad op til de softwareleverandører der skal integrere
det. Som bruger kan man stille krav til udviklingen af softwareløsninger, men indtil videre er der altså tale om et
udvekslingsformat, i konstant udvikling, der kan løse nogle, men ikke alle problemer ved udveksling af BIM modeller.

IFD
Et andet koncept, der hænger nøje sammen med IFC, har fået tre-bogstavs-akronymet IFD. Det står for International
Framework for Dictionaries og er blevet udviklet siden 2006. Hvis IFC er et data skema for informationsmodellen, er IFD
data-ordbogen. IFD er en standard der skal kunne fungere som struktur for forskellige standarder, eller ontologier i en
udveksling af information mellem forskellige sprog. Det er en overordnet strukturerende relationel ramme hvori IFC kan
anvendes. Det kan sammenlignes med en udvidet ordbog, der skaber forbindelse mellem begreber på forskellige sprog,
også selvom et ord måske ikke kan oversættes direkte. Et eksempel kunne være at ordet ’dør’ normalt oversætte til det
engelske ’door’, hvilket i virkeligheden kun betyder ’dør-blad’. For at oversætte ’dør’ til engelsk skal der faktisk
siges ’door-set’ for også at inkludere rammen af døren. Denne type problemer søges at blive løst i IFD ved at løsrive
selve konceptet omkring en dør med ramme og dørblad fra det navn dette måtte have på forskellige sprog. Et navn på
noget bliver også ofte bare indenfor et enkelt sprog anvendt til at beskrive flere forskellige koncepter. Der kan med andre
ord være underkategorier af for eksempel det engelske ord ’beam’, der kan referere til vidt forskellige emner indenfor
henholdsvis konstruktion, sejlads, lys og så videre. Det er altså meget vigtigt at disse bagvedliggende koncepter bliver
medtaget hvis en computer skal kunne arbejde effektivt med oversatte termer af denne type. IFD opererer med GUID.
Det betyder Global Unique Identifier, og er et unikt genereret meget langt tal der via en algoritme komprimeres til en
streng på 22 karakterer, og er i praksis fuldstændig unik kode. Ideen ved at oprette disser unikke koder er, at man i
stedet for kun at ændre det navn et givent objekt i bygningsinformationsmodellen har, så ændres dens GUID, hvilket
sådan set også meget vel samtidig kan ændre det lokale navn for objektet. Dette er intentionen bag IFD biblioteket. Når
noget ændres i BIM modellen, så ændres dets GUID via det åbne IFD bibliotek over internettet, og det nye objekt kan så
ses med de nye lokale navne på de ønskede sprog, for de respektive brugere af BIM modellen. Det siger sig selv, at der
kræves en omfattende database med de relevante betegnelser for alle bygningsobjekterne på alle de sprog der skal
kunne anvendes. Hvor IFC standarden betegner selve basisobjektet, som for eksempel en dør, så indeholder IFD
biblioteket alle de klasser, attributter, relationer og begivenheder der kan være med til at betegne en given dør. Et
udbygget IFD bibliotek vil rumme samtlige af de tilhørsforhold der vedrører et givent koncept. På den måde vil det være
muligt også at anvende IFD bibliotekets database som en kortlægning af hvilke tilhørsforhold der eksisterer i BIM
modellen. Der vil kunne ’mappes’ alle de steder der eksempelvis vedrører brandklassificering eller benytter måleenheden
millimeter.
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IDM
En IDM, eller Information Delivery Manual, er buildingSMARTs standard for processer indenfor for byggeriet. Det er en
måde at specificere hvornår bestemte typer information skal være tilgængelig for de forskellige aktører. Det vedrører
såvel selve konstruktionsfasen som den efterfølgende drift. I en IDM defineres for den relevante aktør hvilke
informationer der skal indeholdes i den kontraktmæssige udveksling omkring et byggeprojekt. Der defineres også i
hvilken udstrækning en given bruger anvender et specifikt klassifikationssystem, såsom eksempelvis Omniclass eller
DBK. Det er tanken at der skal etableres IDM’er der hver især dækker et område indenfor alle dele af byggeriet.
Kombinationen af gældende forretningsregler og kravene til udveksling resulterer i en formel beskrivelse, en såkaldt
ERM – ’Exchange Requirements Model’, der dog først i kombinationen af en MVD bliver sat i forbindelse med en
bestemt computer og software løsning.
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MVD
Model View Definition er en måde at mappe den via IDM’er udviklede ERM til IFC-specifikke koncepter. Med andre ord
handler dette om hvordan de ønskede krav til udveksling og krav til typen af informationer, bliver gjort operationelt
indenfor paradigmet om brug af IFC. MVD er en måde hvorpå en software specialist kan finde frem til de elementer,
indenfor IFC paradigmet, der skal bruges for at implementere det i en anvendelig form til det konkrete projekt. Det
handler altså om hvordan den givne software kan understøtte de ønskede krav og hvordan skal det fungere i praksis.
Arbejdet med udviklingen af disse standarder er således en kontinuerlig proces. Hele tanken om en standardiseret
interoperabel database rummende byggeriets informationer, fungerer kun så længe der er konsensus om de helt
fundamentale måder at arbejde på – hvilket igen vil sige konsensus om standarderne. Det kan, som vist ovenfor, fx være
standarder for arbejdsgange, for indeksering af arbejdstegninger eller standarder for nummerering af de enkelte dele af
et byggeri. I buildingSMART regi arbejdes der også på at udvikle en amerikansk National Information Building Model
Standard (NBIMS)
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som man med tiden regner med at de fleste software producenter vil tage til sig og anvende. Der er

dog ret stor forskel på hvad en standard tænkes at kunne dække. Det lyder umiddelbart logisk at en standard bør være
enkel og letforståelig. Spørgsmålet er, om det er realistisk at kunne føre ud i praksis. Der er måske en øvre grænse for
hvor meget en standard kan gabe over før systemet bliver så tungt at anvende, at det slet ikke kan betale sig.
For BIM to be used successfully your standards must be simple. If you want people to follow your
standards, they must be simple.
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Jernigan råder altså i det ovenstående citat til at sørge for at standarderne er simple for at de kan komme til at fungere.
Dette vil blive yderligere berørt omkring det danske klassifikationstiltag, DBK, Dansk byggeklassifikation.

Drift og vedligehold & Facility Management
En væsentlig faktor ved BIM er den mulighed der opstår i forbindelse med vedligeholdelse af en bygning, altså fra den
står opført og dens levetid ud. Bygningernes livscyklus er så at sige dubleret i den virtuelle BIM tvillingemodel og kan
bruges fremover til for eksempel drift og vedligehold eller facility management. Denne model kan altså bruges som et
arkiv over bygningen i hele dens livscyklus, og ikke blot som et værktøj til at generere flotte renderinger til brug ved
præsentationer og salg forud for bygningens opførelse.
Det anslås som en generel opfattelse i branchen at et byggeris samlede udgifter kan opdeles i forholdet 1 til 10 til 89 %,
svarende til at det koster 1 % at designe, 10 % at opføre og at de resterende 89 % går til drift og vedligehold.
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Dette

peger i retning af at der immervæk vil være en meget stor del af den potentielle økonomiske gevinst forbundet med en
optimeret digital driftsfase i byggeriet. At kunne anvende de digitale informationer der ligger i en BIM model til drift og til
facility management, hænger dog sammen med hvordan BIM modellen er tænkt lige fra begyndelsen, hvis det skal
kunne overføres mere eller mindre direkte. Det kræver også at der er nogen der står for at vedligeholde og opdatere den
virtuelle BIM model, efterhånden som bygningen ændrer sig med eksempelvis tilbygninger eller ombygninger, og det er
måske her arkitekten kan blive en essentiel brik, hvis det ellers er arkitekten der står for opdatering af modellen. Det kan
være væsentligt at fremhæve denne uvished i og med at nogen jo skal stå for modellen hvis det skal kunne lade sig gøre
at anvende den til eksempelvis facility management, og hvis ikke det er arkitekterne, så bliver det en anden faggruppe
der får ansvaret og dermed arbejdet.
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NBIMS: http://www.buildingsmartalliance.org/index.php/nbims/
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Ifølge Stig Brink er opdelingen 1-10-89 en generel opfattelse i branchen. Forholdet 1 til 10 er et vurderet gennemsnit af rådgiver
honorar i forhold til byggesum. Forholdet 10 til 89 kan regnes på mange måder alt afhængigt af hvor lang tid man regner driften: 30, 50
eller 100 år. (Brinck, DDB 2010)
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Et eksempel på hvor det kan være meget anvendeligt at kunne digitalisere de ejendomsdata der ligger tilknyttet til
ejendomsporteføljen er hos Slots- og ejendomsstyrelsen, der forvalter 350 ejendomme. En komplet kodning af alle rum i
ejendomme under Slots- og Ejendomsstyrelsens drift er et arbejde der i øjeblikket foregår, med det sigte for øje at kunne
effektivisere arealforvaltningen og muliggøre tværgående analyser af lokaleudnyttelse, driftsomkostninger, lejeindtægter
med videre. Hos Slots- og Ejendomsstyrelsen anses BIM dog stadig for at være en stjerne i horisonten, men på sigt spås
hele ejendomsforvaltningen at ligge på en BIM platform. Der skal først være styr på de data der skal bringes i
anvendelse, og dette medfører at klassifikationsstandarder, som DBK, skal implementeres før der kan tales om BIM.
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Hele snakken om bæredygtighed er også en væsentlig faktor når der tales om drift og facility management som en
mulighed via bygningsinformationsmodelleringen. Der kan fra en virtuel bygningsmodel ideelt set regnes på hvor meget
energi der skal til for at producere og drive byggeriet. Den såkaldte ’grå energi’ eller det ’økologiske fodaftryk’ er den
samlede mængde energi der forbruges på at producere noget, altså eksempelvis inklusive energi til transport af
materialer og andet. Det kan være ret svært at udregne dette præcist, men efterhånden som mere og mere information
bliver tilgængeligt i strukturerede databaser, vil dette potentielt set blive mere og mere normalt.
A sideshow: the semantic building model is being used to quantify the ecological footprint of
buildings. When we know which building elements in which quantity with which production methods
are produced, then we can ascertain the grey energy as well as the resource and energy flows
needed to produce the building.
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Hele den økonomiske motivation bag BIM, altså den påstand at BIM vil medføre betragtelige besparelser for byggeriet,
er selvfølgelig væsentlig. Den økonomiske besparelse, er også den grund der oftest nævnes som motivationen bag BIM.
De mulige besparelser er jo ikke nødvendigvis en garanti for højere kvalitet i byggeriet eller endsige bedre arkitektur.

Implementeringen i Danmark
Der har forud for regeringsinitiativet Det Digitale Byggeri i 2003 været flere forskellige tiltag der afsøgte mulighederne for
en anvendelse af digitale værktøjer og metoder i byggeriet i Danmark. Det mest markante tidlige offentlige tiltag omkring
en egentlig standardisering af dataudveksling i byggeriet var Teknologirådets initiativområde ’Dataudveksling i
byggesektoren’ som gennemførtes fra 1988-95. Brugergruppen BPS (Byggeriets Planlægnings System) stod for
koordineringen af Teknologirådets initiativ, og arbejdede med fælles beskrivelser af bygningsdele. I 1988 blev foreningen
ibb (IT-brugere i byggesektoren) etableret, med fokus på anvendelse af CAD i byggeriet. Sidenhen er de to sidstnævnte i
øvrigt blevet til foreningen bips, der vil blive redegjort for senere i afhandlingen. I 1991 blev foreningen EDI-byg etableret
af Entreprenørforeningen, med fokus på fremme af elektronisk dataudveksling i byggesektoren.
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Siden er der blevet

foretaget en hel række af analyser omkring byggeriet, hvoraf flere af dem der i denne sammenhæng nævnes, har dannet
grundlag for Det Digitale Byggeris videre udformning. Der er også siden lanceringen af Det Digitale Byggeri blevet
foretaget undersøgelser der er mundet ud i rapporter, der kan have interesse som baggrund for denne afhandlings
område. I det følgende introduceres disse rapporter, og de væsentligste konklusioner fremdrages.
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(Russel, Elger 2008)
(Rasmussen et al. 2001) s. 12
Se endvidere Ejvind Alf Jensens og Peter Hauchs historiske resumé ’Fra hovedlinial og trekant til BIM’ som appendix i afhandlingen.
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Ressourceområdeanalysen Bygge/Bolig – Erhvervsfremme Styrelsen – 2000

88

Denne rapport er en opfølgning på en ressourceområdeanalyse, foretaget af Erhvervsfremme Styrelsen 1992-94, hvor
der er anvendt den tidligere analyses hovedstruktur kombineret med nye data fra analyser foretaget i årene 1994-99. Der
beskrives et dansk Bygge/Bolig område med store urealiserede udviklingspotentialer.
Der opstilles tre strategiske hovedproblemstillinger i denne rapport. For det første får slutbrugerne/bygherrerne ikke
opfyldt deres behov godt nok. For det andet er de huse der bygges for dyre. For det tredje er der for mange fejl i de huse
der bygges.
Forklaringen på at der er et stort forbedringspotentiale, der ikke er blevet realiseret, er at finde i forskellige barrierer
indenfor organisering og samspil mellem byggeriets aktører, samt konfliktorienterede og begrænsende standarder og
aftaler, indenfor byggeriets rammebetingelser.
Der foreslås skitsemæssigt to muligheder for at for at udnytte potentialet i byggeriet uden at hæmme variationen og
individualitet i de enkelte projekter. Den første forbedringsstrategi tager udgangspunkt i en øget effektivisering af de
processer der er uigennemskuelige for slutbrugeren. Der er her kun tale om proces og organisation. Den anden strategi
tager udgangspunkt i en standardiseringstanke der implicit tillader variation over et tema indenfor standardiserede
leverancer. Eksempelvis nævnes systemkøkkenet, der kan tilpasses efter brugerens behov, men produceres meget
effektivt. En kombination af disse strategier kan også tænkes at være en løsning.
Der refereres endvidere til begrebet ’lock-in’ mht. problematikken omkring fastlåsning i et teknologisk paradigme, som
det kan være ekstremt svært at ændre de enkelte dele af, fordi byggeriets teknologier er så tæt forbundet med deres
sociale og økonomiske omgivelser i et kompleks af videnskabelig viden, ingeniørmæssig praksis, procesteknologi,
infrastruktur, produktegenskaber, kvalifikationer og procedurer, der tilsammen udgør en teknologisk totalitet.

IT i byggeriets fremtid – Erhvervsfremme Styrelsen – 2000
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I 2000 udarbejdede PPU-konsortiet, bestående af Højgaard & Schultz, Rambøll og Arkitektgruppen Aarhus, en rapport
for Erhvervsfremme Styrelsen. Rapporten præsenterer resultatet af konsortiets undersøgelser af byggebranchens
erfaringer med anvendelsen af projektweb, objektorienterede bygningsmodeller, digitale kataloger og mængdeudtræk.
Hovedkonklusionen i rapporten er, at der indenfor byggebranchen er behov for en massiv, koordineret indsats på ITinfrastrukturen. Anvendelsen af teknologien må tages op til revision for at kunne tilpasses de uudnyttede muligheder der
allerede eksisterer. Den fremtidige indsats på området bør ske inden for en samlet, overordnet, strategisk ramme med
fælles og synlige mål. Det konkluderes også at værktøjet allerede findes i et omfang og på et stade der tillader en
realisering af en koordineret og tidssvarende IT-strategi på brancheplan. Der mangler dog standarder på afgørende
områder i byggeriet før en sådan strategi kan implementeres. Der mangler et kommunikationsnet, regler for samarbejde
og kommunikation samt standarder og klassifikationssystemer for bygnings-, bygge- og leverancedele. Det understreges
at det er en fælles opgave for branchen at arbejde mod en ny fælles infrastruktur, for at sikre at alle behov tilgodeses.
Der er også en erkendelse af at opgavens økonomiske omfang både kræver et samarbejde internt i byggeriet og et
samarbejde med det offentlige. Der foreslås endvidere i rapporten at der etableres et center for det digitale byggeri, der
skal samle branchens fremtidige IT initiativer, men også bør være aktivt understøttet af det offentlige.

Projekt Hus – By- og Boligministeriet – oktober 2000

90

Projekt Hus var under By- og Boligministeriet et omfattende arbejde med at afdække problemområder og
udviklingsbehov i den danske byggesektor. Det blev udført i 10 temagrupper og afrapporteret i 8 state-of-the-art88
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(Hauch 2000)
(Werborg, Bertelsen 2000)
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rapporter og 8 slutrapporter med bilagsrapporter. Der blev efterfølgende foretaget en opsamling af det omfattende
Projekt Hus arbejde i en resumérapport, hvis formål var at opstille de tiltænkte fremtidige tiltag til videre arbejde. De 66
mere eller mindre konkrete forslag til udviklingsprodukter blev samordnet i fire kategorier med dertilhørende
indsatsområder som forslag til en tværfaglig implementering i byggebranchen. En Bygherredel, der blandt andet skulle
sikre et gennemsigtigt ejendomsmarked og opkvalificering af efterspørgere. En Byggedel, der blandt andet skulle arbejde
hen imod at se hele byggesagen som en virtuel produktionsmodel. En Industridel, der blandt andet skulle arbejde for en
forædling af værkstedfremstilling til byggesystemer og komponenter. En Udviklingsdel, der blandt andet skulle give øget
innovation i virksomhederne, samt fokusere på kommunikation, udvikling og læring.
Efter et regeringsskifte blev By- og Boligministeriets imidlertid nedlagt 2001, og arbejdet indenfor rammen Projekt Hus
blev sådan set stoppet. Mange af initiativerne kørte dog et parallelt løb med den byggepolitiske taskforce der var blevet
nedsat i foråret 2000 under By- og Boligministeriet og Erhvervsministeriet, og den følgende rapport om byggeriets fremtid
trækker på mange af de analyser og initiativer der lå i Projekt Hus arbejdet.

Byggeriets Fremtid – fra tradition til innovation – december 2000
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Som nævnt ovenfor, nedsattes en Bygge Politisk Task Force gruppe under By- og Boligministeriet og Erhvervsministeriet,
hvis mål var at undersøge forklaringerne på ressourceområdeanalysens konklusioner, og komme med konkrete forslag
til hvordan regeringen kunne gøre en indsats for byggeriets generelle problemer med produktivitet, innovation og kvalitet.
Det anslås i rapporten at et almindeligt parcelhus i Danmark koster 20-30 % mere end et tilsvarende hus i lande som
Sverige, Holland, Tyskland og Finland.
Der opstilles en vision i tre punkter. Første punkt vedrører gennemsigtige markeder for bygninger og byggevarer. Det
skal være lettere for kunderne at gennemskue hvad de betaler for. I et velfungerende gennemsigtigt marked, vil
efterspørgslen drive byggeriet frem mod innovation og effektivisering. Andet punkt vedrører ’det lærende byggeri’,
hvorved bedre samarbejde mellem virksomheder skal føre til øget tillid og fleksibilitet samt løbende læring i
virksomhederne. Tredje punkt handler om innovation der giver godt og smukt byggeri til en rimelig pris. Her spiller
informationsteknologien en afgørende rolle i et samspil mellem videninstitutionerne og erhvervet. Visionen er, at der ikke
er fejl, og at kunden er fuldt tilfreds med det færdige byggeri. Der foreslås en hel række tiltag, hvoraf
eksempelvis ’partnering’ metoden introduceres som en bedre og mere transparent samarbejdsform. Der argumenteres
også for etableringen af centre, Byggeriets Evaluering Center og Byggeriets Center for IT, Organisation og Kompetence,
der skal varetage byggeriets opgaver på sigt.

Det Digitale Byggeri – rapport fra en arbejdsgruppe, Erhvervsfremme Styrelsen – 2001
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Dette er et notat fra en arbejdsgruppe nedsat af Erhvervsfremme Styrelsen, med henblik på at afdække det offentliges
rolle i at fremme byggeriets IT-udvikling, ud fra de konklusioner der blev draget blandt andet i ovennævnte rapport om
Byggeriets fremtid – fra tradition til innovation.
Konklusionen er, for det første, at det offentlige spiller en vigtig rolle i at fremme en tværfaglig digitalisering i byggeriet,
da en sådan ikke kommer af sig selv i et tempo der vil skabe de ønskede produktionsgevinster for samfundet. Den
fragmentation der findes både hos bygherrerne og i selve byggesektoren, er årsagen til at der ikke hos den enkelte
virksomhed eller bygherre på egen hånd kan findes incitament til at tage teten, og satse på at udvikle et samlet system
for alle. Det offentlige bør derfor have som vision at få etableret ’Det Digitale Byggeri’ hvor IT teknologien anvendes til at
samle og koordinere alle de data der anvendes i den samlede byggeproces. Det bør inkludere alle byggeriets aktører fra
bygherrer, rådgivere, entreprenører, håndværksvirksomheder og byggemateriale producenter. Der er to hovedområder

91
92

(Werborg et al. 2000)
(Rasmussen et al. 2001)

41

der bør være fokus for indsatsen. Det ene er udvikling af IT-retningslinier for offentlige bygherrer, der så i kraft af den
derpå følgende efterspørgsel til byggebranchen vil være med til at trække udviklingen af IT kompetencerne i gang. Det
andet indsatsområde er at udvikle standarder og ’IT-broer’ mellem byggeriets brancher, der således vil gøre allerede
eksisterende digitale data genanvendelige for flere aktører, i kraft af en mere effektiv informationsudveksling og fælles
praksis, baseret på internationale standarder for arbejde med digitale bygningsmodeller. Der skal endvidere
udvikles ”best-practice” erfaringseksempel fra implementeringen i det virkelige liv, så fordelene løbende kan
dokumenteres. Det foreslås at Det Digitale Byggeri realiseres som et netværkssamarbejde med et fast sekretariat,
finansieret i fællesskab af byggebranchen og det offentlige.

Svigt i byggeriet – SBi – 2004

93

Udgangspunktet for denne rapport, udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut for Erhvervs- og Byggestyrelsen, er at
estimere det samlede økonomiske tab grundet svigt i byggeriet. Det vurderes, selvom der tages forbehold for et usikkert
datagrundlag, at byggefejl årligt koster samfundet 12 milliarder kroner. Det vurderes ligeledes at 67 % af årsagerne til
svigt knytter sig til udførelsesfasen, men at svigt er at finde i hele byggeriets værdikæde, hvor et af de væsentligste
parametre kan være den komplekse sammenhæng mellem fejl begået hos en aktør, og de fejl og problemer dette
medfører et andet sted i byggeprojektet. Driftsfasen og garantiperioden rummer til sammenligning kun henholdsvis 20 %
og 10 % af omkostningerne, mens projekteringen kun står for 3 %. Der peges på nogle af de barrierer der medvirker til at
svigt i byggeriet bliver svære at undgå. Der kan eksempelvis være en strategisk modvilje hos den enkelte aktør til at få
synliggjort de omkostninger det kræver at afhjælpe svigt. En manglende koordineret indsats ved planlægning og
kvalitetssikring placerer ansvaret hos flere forskellige aktører, og kan være en anden barriere. Der kan også være den
overvejelse involveret, at en forbedret kvalitetssikring medfører en sikker udgift, hvorimod de opnåede besparelser ved
færre fejl sjældent opgøres på lignende vis. I den forbindelse bemærkes det at de svigt der sker som følge af mangelfuld
projektering, kan hænge sammen med, at en øget konkurrence på rådgiver ydelsesområdet, afføder mindre
gennemarbejde projekter.
Der bemærkes endvidere at diskussionen omkring produktivitetsudvikling i byggeriet ofte peger på de samme temaer
såsom klarere krav fra bygherrens side, bedre viden om byggeteknik, bedre planlægning og bedre kvalitetssikring,
hvilket kunne antyde at der burde fokuseres mere direkte på at undgå svigt, for at opnå højere produktivitet.

Snublesten koster – BYG-DTU & NCC – 2005
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Denne rapport er et destillat af undersøgelsen ’Snublesten i byggeriet’ gennemført af NCC og BYG-DTU i 20032004. ’Snublesten’ betegner alle de forhold i byggeprocessen der hindrer at arbejdet udføres effektivt og rigtigt, første
gang. Det er en kombination af registreringer på byggeplads over tre måneder, en opsamling af relaterede danske og
svenske erfaringer samt workshops med byggeledelsen på det undersøgte projekt og med centrale projektledere og
planlæggere i NCC. I løbet af de tre måneder undersøgelsen på byggepladsen varede, registreredes 160 snublesten,
svarende til en omkostning på 600.000 kr. Det svarer omregnet til 8 % af produktionsomkostningerne. Den største faktor
ved udbedring af snublestenene var øget tidsforbrug, og dermed lønomkostninger. Inklusive alle byggeriets faser, også
driften efter garantiperioden, er vurderingen, at 61 % af omkostningerne knytter sig til svagheder i kommunikation og
samarbejde. Til gengæld vurderes det her, at svagheder i projekteringen har en andel på 45 %, hvilket er et meget
højere tal end i den ovennævnte SBi rapport. Dette skyldes formodentlig til dels at der i snublestens-rapporten er regnet
med overlap mellem de forskellige faser, så en snublesten ofte har del i flere faser. I to tredjedele af tilfældene var der
adskillige årsager til at snublesten opstod. Eksempelvis uheldige forhold og handlinger i forskellige dele af
projektorganisationen eller i de ydre vilkår.
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For at minimere antallet af snublesten, anbefales det, at lægge mere vægt på samarbejde, kommunikation og
arbejdstilrettelæggelse. Hvis grænseflader og acceptkriterier for kvalitet er præciseret i projektmaterialet, lettes
eksempelvis kvalitetstjek betydeligt. Projekt- og procesgranskning har længe været anbefalet, men følges ikke altid i
praksis, grundet økonomiske og tidsmæssige argumenter. Sammenlignet med meromkostningen til udbedring af
snublesten, der kunne have været undgået, er der dog store fordele ved at forebygge frem for efterfølgende at skulle
lappe, konkluderes det.

Handlingsplan mod fejl og mangler – Erhvervs- og Byggestyrelsen – 2005
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Denne handlingsplan er Erhvervs- og Byggestyrelsens forsøg på at konkretisere og formulere de initiativer der skal være
med til at reducere de omkostningsfulde fejl og mangler i den samlede byggesektor. Handlingsplanen er blevet til i
samarbejde med byggeriets aktører: Dansk Byggeri, FRI, BAT-kartellet, Bygherreforeningen, Tekniq, Danske Ark,
Forbrugerrådet samt SBi, CBS og Håndværksrådet. Der er i den forbindelse fremsat otte konkrete initiativer fordelt på de
ansvarlige i byggebranchen. De otte initiativer er fordelt to og to på fire hovedkategorier. Aftaleforhold, Byggeproces,
Uddannelser og Viden. Der arbejdes blandt andet med et initiativ til en såkaldt ’musketerordning’ der via
incitamentsaftaler skal give mulighed for at belønne medarbejderne kollektivt, hvis et byggeri kan afleveres til tiden, med
få fejl og mangler.

Digittalisering i byggeriet fra vugge til grav – COWI – 2009
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Denne rapport er udarbejdet af COWI for Erhvervs- og Byggestyrelsen i forbindelse med opstarten af
Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning. Rapportens formål er at tydeliggøre de perspektiver der ligger i
en digitalisering af forvaltningen inden for bygge- og boligområdet. Det fremtidige scenarie baseres på at der etableres
en digital infrastruktur på tværs af bygningsmassen og byggeriernes livscyklus fra ide til nedrivning – fra vugge til grav.
Der er altså en række forudsætninger for at dette kan realiseres. Der skal således etableres et fælles digitalt
bygningsarkiv, værktøjer til brug for alle faser, standardiserede offentlige registre, arkiver & kort, digitalt opmærkede love
og regler, informationer om konstruktioner, installationer, drift mv. fra producenter og leverandører. Desuden skal
byggeriets parter forpligtes til at anvende disse systemer, der selvfølgelig både med hensyn til standarder, teknologi og
nødvendige administrative ressourcer selvsagt skal fungere i praksis. Der anbefales at bygge videre på initiativet Det
Digitale Byggeri, hvilket vil kræve en kobling til byggesagsbehandlingen i kommunerne, og et øget fokus på etablering af
informationsoverførsel fra byggeprojekt til drift.
Det vurderes at der ved en sådan fuld digitalisering af alle bygningsinformationer, fra år 2030, kan opnås en årlig
besparelse på 17 milliarder kroner. Dette beløb kan spares hovedsageligt fra effektivisering af vedligehold og bedre
arealudnyttelse. Anvendelsen af BIM-modeller i byggeprocessen er dog den tredjestørste post i vurderingen af
potentielle økonomiske gevinster.

Det Digitale Byggeri – DDB
På baggrund af flere af de ovennævnte rapporters konklusioner, blev regeringsinitiativet Det Digitale Byggeri i perioden
2004 til 2006 udviklet af fem konsortier, foreningen bips samt rådgivningsfirmaet sbs, under koordination af Erhvervs- og
Byggestyrelsen. De fem udviklingskonsortier bestod af aktører fra byggeriet og byggeriets forsknings- og
uddannelsesinstitutioner og havde hvert deres indsatsområde fordelt på: ’Projektweb’ (Projektweb-konsortiet: Backbone
Digital Systems (Byggeweb), Byggeriets IT, Niras, Rambøll, NCC, Teknologisk Institut og Jensen + Jørgensen +
Wohlfeldt Arkitekter), ’3D-modeller’ (B3D-konsortiet: Arkitema, Rambøll, NCC og Aalborg Universitet), ’Digitalt Udbud’
(BANK-konsortiet: Balslev A/S Rådgivende Ingeniører, KHR Arkitekter A/S Norconsult og Arkitektskolen Århus), ’Digital
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Aflevering’ (DACaPo-konsortiet: Cowi, DR, Pihl og Aalborg Universitet ), og ’Bedst i Byggeriet-cases’ (BIT-konsortiet:
Hoffmann, MT Højgaard, NCC, Skanska, Carl Bro, Cowi, Rambøll, Arkitektskolen Århus, BYG.DTU og Statens
Byggeforskningsinstitut), der skulle resultere i en række bygherrekrav. Bips stod for udviklingen af ’Det Digitale
Fundament’, der omfattede udvikling af områderne ’Dansk Bygge Klassifikation’, ’3D-arbejdsmetode’ og ’Logistik og
proces’. Sbs rådgivning udviklede området ’Digital Projektplanlægning’.
Essensen af arbejdet i DDB er, ved lovgivning, at få de statslige bygherrer til at stille kravene om anvendelse af de
udarbejdede digitale informationsteknologiske metoder og værktøjer, for på den måde trække udviklingen i resten af
branchen i gang. Vision er at kunne genbruge de data der akkumuleres i en digital byggeproces således at alle aktører
bidrager til en øget anvendelighed af den samlede informationsmængde der udgør en byggesag fra ide over opførelse
og drift til nedrivning. Intentionen var at branchen ad den vej skulle få øjnene op for fordelene, og derfor på sigt tage
initiativet til sig og implementere det som branchestandard.

Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri
I første omgang blev der i 2005 etableret et ’Implementeringsnetværk for Det Digitale Byggeri’, der skulle sikre en
kompetenceudvikling i hele byggesektoren forud for en effektiv implementering af bygherrekravene. Følgende af
byggeriets organisationer indgik i samarbejdet om etablering af Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri:
Bygherreforeningen, BAT-kartellet, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Danske Arkitektvirksomheder, Tekniq og
Dansk byggeri. I Implementeringsnetværket oprettedes en ny række konsortier indenfor læring, som skulle varetage
formidling og kommunikation. Som kommunikationsplatform etableredes hjemmesiden ’www.detdigitalebyggeri.dk’, og
der udvikledes undervisningsmaterialer og uddannelsesprogrammer til brug for implementeringen. Der etableredes
endvidere en taskforce, bestående af eksperter fra praksis og forskning, hvis rolle var at yde konsulenthjælp i de
virksomheder der står over for implementeringen af DDB. Disse projekter har resulteret i en række cases og såkaldte
pixibøger, der rummer erfaringer og guidelines. Et par af disse evalueringsprojekter er behandlet senere i afhandlingen
kapitel om BIM og 3D modellering i praksis.
Implementeringsnetværket skulle have været afsluttet med udgangen af 2008, men grundet konstateringen af
manglende implementering på en række områder, blev det forlænget med yderligere to år. I 2010 afløses
Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri af Rådet for det Digitale Byggeri.

Bygherrekravene
Den 1. januar 2007 trådte Statens Bygherrekrav således i kraft i Danmark, og DDB var dermed en realitet for alle
statslige byggerier af en vis størrelse.
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Det er dog tanken at DDB og BIM arbejdsmetoden på længere sigt vil brede sig

til hele branchen i kraft af den betydelige økonomiske besparelse der anslås at være på spil.
Bygherrekravene gjaldt, indtil revisionen i 2011, for byggeri omfattet af statsbyggeloven hvis anslåede entreprisesum
oversteg 3 millioner kroner eksklusiv moms. Afhængigt af byggesummen, var der dog en række områder med andre
tærskelværdier, der havde betydning for i hvilken udstrækning bygherrekravene skulle gælde. Gradvist blev de
beløbsmæssige tærskler for obligatorisk anvendelse af kravene strammet, og der var på den måde skærpede krav til
byggerier over en vis entreprisesum. Der blev i alt stillet 10 bygherrekrav, som altså er en række konkrete tiltag der skal
implementeres i byggeriet. De kan deles op i de fire hovedpunkter der var resultatet af arbejdet i konsortierne, altså krav
om: Digitalt udbud, brugen af Projektweb, brugen af 3D modeller og Digital aflevering. På DDBs hjemmeside forklaredes
bygherrekravene i 2008 således:
Udbud og tilbud
Udbudsprojektet skal foreligge digitalt og indeholde en beskrivende mængdefortegnelse, i hvilken
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rådgiveren har opgjort de mængder, som entreprenørerne skal lægge til grund for deres tilbud.
Den beskrivende mængdefortegnelse er dog først obligatorisk fra 2009.
Den beskrivende mængdefortegnelse skal udformes på grundlag af det nye klassifikationssystem,
DBK. Arbejds- og byggesagsbeskrivelser skal baseres på bips B 100 standarden.
Selve tilbudsgivningen foregår ved at de bydende entreprenører uploader deres tilbud til bygherren
via en portal på internettet. Her foregår licitationen ved at bygherren samtidig offentliggør de
indkomne tilbud.

Projektweb
De medvirkende parter ved et statsligt byggeprojekt skal dele projektdata og udveksle dokumenter,
tegninger og beskrivelser via en projektweb på internettet.
Alle byggeprojektets væsentlige aktører skal have adgang til projektwebben - og de skal overholde
en række fælles spilleregler for datadisciplin og samarbejde.
Entreprenørerne og håndværkerne skal - i en "digital skurvogn" på byggepladsen - have adgang til
projektwebben og mulighed for at udprinte tegninger i A3 format. De projekterende skal tilpasse
deres tegningsformater med dette for øje.

3D modeller
Arkitekter og ingeniørrådgivere skal udføre 3D visualiseringer og simuleringer ved idé- og
projektkonkurrencer, når det skønnes at "bidrage væsentligt" til at belyse forslagenes
arkitektoniske og tekniske kvaliteter. Ved byggesummer over 20 mio. kr. er kravet obligatorisk.
Arkitekter og ingeniørrådgivere skal anvende 3D modeller i projekteringen, når det skønnes
hensigtsmæssigt ud fra en samlet bedømmelse af økonomi og nytteværdi. Ved byggesummer over
20 mio. kr. er kravet obligatorisk.
3D modeller i projekteringen skal opfylde en række krav til indhold, informationsniveauer mv i de
forskellige faser, som bygherren skal specificere for det enkelte projekt. Modellerne skal kunne
udveksles i IFC-formatet med mindre andet aftales.
3D modellerne skal give mulighed for at genanvende geometriske data og egenskabsdata i de
efterfølgende faser. Modeller og CAD-filer skal stilles til rådighed for entreprenøren.

Digital aflevering
Ved byggesager med en samlet byggesum på 15 mio. kr eller mere skal byggeprojektets deltagere
digitalt aflevere de driftsrelevante data, som bygherren har stillet krav om.
Bygherren fastlægger hvilke projektdeltagere, der er omfattet af digital aflevering, og udpeger den
Part, der i forbindelse med afleveringen skal varetage overdragelsen.
Den digitale aflevering skal - efter bygherrens valg - ske enten i form af XML-filer med tilhørende
dokumenter, som en 3D model eller ved direkte indtastning i driftsherrens FM- og driftssystemer.
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Der opereredes altså, udover rækken af gradvis reducerede beløbsstørrelser for tærskelværdier, med skønsmæssige
vurderinger i forbindelse med anvendelsen og udvekslingen af 3D modeller, for de projekter der lå under tærskelværdien
for obligatorisk brug af bygherrekravene.

Bygherrekravene revideret
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Bygherrekravene er efterfølgende blevet revideret, gældende pr. 1. marts 2011 , og er nu fordelt på 5 områder, nemlig
krav om brug af Dansk Bygge Klassifikation (DBK), Projektweb, Digitale bygningsmodeller, Digitalt udbud og Digital
aflevering. Indholdsmæssigt er de reviderede bygherrekrav stort set de samme som tidligere, men visse ting er blevet
indskærpet. Tærskelværdien for anvendelsen af bygherrekravene ved alle statslige byggerier, er nu blevet simplificeret til
at være en anslået byggesum på over 5 millioner kroner eksklusiv moms, for alle kravene. En enkelt undtagelse for dette
er anvendelsen af DBK, som vil blive berørt nedenfor.
Krav nr. 1 - Dansk Bygge Klassifikation
Krav om brug af Dansk Bygge Klassifikation i byggeprojekter
Bygherren skal stille krav om, at der i relevant omfang anvendes Dansk Bygge Klassifikation (DBK),
således at digital projektinformation struktureres og klassificeres ensartet i hele byggeprojektet.
Ved udbud af byggeprojekter, der overstiger de til enhver tid gældende tærskelværdier i EU’s
udbudsregler, skal bygherren stille krav om, at der i relevant omfang anvendes DBK eller
tilsvarende klassifikationssystem baseret på ISO 12006-2 eller efterfølgende versioner.
Bygherren skal sikre at, der udpeges en ansvarlig part i byggeprojektet, der har til opgave at sikre:
1. At der udarbejdes retningslinjer for, hvordan DBK skal anvendes, jf. dog ovenstående for så vidt
angår byggeprojekter, der overstiger de til enhver tid gældende tærskelværdier i EU’s udbudsregler.
2. At projektdeltagernes løbende og korrekte brug af DBK organiseres, supporteres og kontrolleres,
jf. dog ovenstående for så vidt angår byggeprojekter, der overstiger de til enhver tid gældende
tærskelværdier i EU’s udbudsregler.

Krav nr. 2 - Projektweb
Krav om brug af projektweb i byggeprojekter
Bygherren skal stille krav om, at alle relevante parter i et byggeprojekt har adgang til og gør brug af
projektweb, således at al relevant projektinformation arkiveres og udveksles digitalt via dette itsystem.
Bygherren skal sikre:
1. At der stilles et sikkert og effektivt projektwebsystem til rådighed for byggeprojektets parter.
2. At der fastsættes regler for effektiv brug af projektwebsystemet. Regelsættet skal dokumenteres
og formidles til alle parter.
3. At al digital projektinformation, herunder bl.a. tekstdokumenter, tegninger og digitale
bygningsmodeller, arkiveres i et for alle projektdeltagere læsbart og udskriftsvenligt filformat. Hvis
ikke andet er aftalt, skal redigerbare dokumenter arkiveres i ODF-formatet, og ikke redigerbare
dokumenter skal arkiveres i PDF-formatet.
4. At tegningssæt opbygges, så de kan udskrives i læsbart A3-format, og påføres målestoksfigurer
for visuel angivelse af målestoksforholdet.
5. At projektwebsystemet er tilgængeligt på byggepladsen, og at dokumenter og tegninger kan
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udskrives på byggepladsens printerudstyr.
6. At der udpeges en projektwebansvarlig, der har til opgave:
a. at sikre, at alle parter gøres bekendt med deres opgave- og ansvarsforhold omkring brugen af
projektwebben, når byggeprojektet igangsættes.
b. at organisere og kontrollere parternes løbende og korrekte brug af projektwebben.
Krav nr. 3 - Digitale bygningsmodeller
Krav om brug af digitale bygningsmodeller i 3D
Bygherren skal stille krav om, at der anvendes digitale bygningsmodeller i 3D ved både idé- og
projektkonkurrencer samt ved gennemførelsen af byggeriet.
Bygherren skal ved idé- og projektkonkurrencer sikre:
1. At de bydende anvender digitale bygningsmodeller i 3D til at visualisere og dokumentere de
arkitektoniske og tekniske simuleringer og analyser, der ligger til grund for det indkomne forslags
løsninger.
2. At digitale bygningsmodeller afleveres i en specifik angivet version af IFC-formatet.
3. At digitale bygningsmodeller i 3D anvendes i bedømmelsen af de indkomne forslags
arkitektoniske og tekniske kvaliteter.
Bygherren skal ved gennemførelse af byggeprojekter sikre:
4. At hver af de projekterende parter udarbejder digitale fagmodeller i 3D for hver deres respektive
faglige ansvarsområder.
5. At der udarbejdes en eller flere digitale fællesmodeller i 3D, som skal være sammensat af
relevante fagmodeller.
6. At bygningsmodellernes bygningsdele klassificeres og struktureres efter Dansk Bygge
Klassifikation (DBK), jf. dog krav nr. 1 for så vidt angår byggeprojekter, der overstiger de til enhver
tid gældende tærskelværdier i EU’s udbudsregler.
7. At både fællesmodeller og fagmodeller stilles til rådighed for de udførende i IFC-formatet eller et
andet aftalt filformat.
8. At der udpeges en part, der er ansvarlig for fællesmodellen, og som har til opgave at sikre, at
fællesmodellen løbende anvendes til koordinering og konsistenskontrol gennem projektforløbet.

Krav nr. 4 - Digitalt udbud
Krav om digitalt udbud med udbudsmængder ved fag- og hovedentrepriser
Bygherren skal stille krav om, at der anvendes en digital udbudsportal ved udbud af fag- og
hovedentrepriser, at udbudsmaterialet er struktureret efter gængse standarder, samt at
tilbudslisten indeholder udbudsmængder.
Bygherren skal sikre:
1. At udbud og tilbud gennemføres i en internetbaseret udbudsportal, der som minimum opfylder
udbudsdirektivets og tilbudslovens krav til elektroniske udbudssystemer.
Bygherren skal sikre, at udbudsmaterialet:
2. Strukturers i henhold til Dansk Bygge Klassifikation (DBK), jf. dog krav nr. 1 for så vidt angår
byggeprojekter, der overstiger de til enhver tid gældende tærskelværdier i EU’s udbudsregler.
3. Indeholder beskrivelser, der er udarbejdet efter principperne i bips beskrivelsesværktøj
B1.000 ’Beskrivelsesanvisning – struktur’.
4. Indeholder digitale bygningsmodeller i 3D til visualisering af byggeprojektet samt
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informationsudtræk omkring bygningsdele. De digitale bygningsmodeller skal leveres i filformatet
IFC.
5. Indeholder udbudsmængder i tilbudslisten, og at der er sammenhæng mellem posterne i
tilbudslistens udbudsmængder og beskrivelsernes bygningsdelsbeskrivelser.
6. Indeholder opmålingsregler, hvoraf det fremgår, hvilke ydelser hver af udbudsmængderne i
tilbudslisten indeholder, samt hvordan udbudsmængderne er fremkommet.

Krav nr. 5 - Digital aflevering
Krav om digital aflevering af sags-, drifts-, vedligeholdelses- og forvaltningsinformation
Bygherren skal stille krav om, at der skal anvendes digital aflevering af de projektinformationer,
som vurderes relevant for dokumentation af byggesagen, det afleverede byggeri (som udført), og
den fremadrettede drift, vedligehold og forvaltning.
Bygherren skal i samråd med driftsherren sikre:
1. At der specificeres omfang, formater, metoder samt leveringsfrister for den digitale aflevering og
at kravene herom indgår i udbudsmaterialet.
2. At der fastlægges hvilke parter, der er omfattet af digital aflevering.
3. At der udpeges en part i byggeprojektet, der er ansvarlig for opgaven omkring overdragelse af
de digitale projektinformationer til byg- og driftsherren.
4. At der udpeges en part i byggeprojektet, der skal kvalitetssikre de afleverede
projektinformationer og sikre, at overdragelsen finder sted efter de angivne krav og vilkår.
5. At der anvendes digitale mangellister, der følger principperne i standard fra foreningen bips.
6. At der leveres de rette stamoplysninger omkring byggeriet til projekterende og udførende.
Bygherren skal sikre, at følgende digitale projektinformation afleveres:
7. Procesdokumentation, der dokumenterer sagens forløb og beslutninger.
8. Produktdokumentation, der dokumenterer det afleverede byggeri (som udført).
9. Drifts- og vedligeholdsinformationer for det afleverede byggeri.
10. Forvaltningsinformationer, der består af de administrative oplysninger med relation til det
afleverede byggeri.
Bygherren kan i en overgangsfase frem til 31. december 2013 vælge én af tre afleveringsmetoder
for drifts-, vedligeholdelses- og forvaltningsinformationer. Efter den 1. januar 2014 skal metode I
altid anvendes:
I. Informationerne afleveres i en digital bygningsmodel, hvis struktur er baseret på DBK, åbne
standarder (IFC), og med udgangspunkt i den i projekteringsfasen udarbejdede, fælles
bygningsmodel, jf. dog krav nr. 1 for så vidt angår byggeprojekter, der overstiger de til enhver tid
gældende tærskelværdier i EU’s udbudsregler.
II. Informationer kobles digitalt på dataobjekter til overførsel i byg- og driftsherrens eget it-system.
III. Informationer afleveres i redigerbare, digitale dokumenter.
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Der er altså et øget fokus på anvendelsen af DBK, der er blevet indføjet som et krav i sig selv – endda det første.
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Det skal anvendes i relevant omfang, men er kun direkte obligatorisk ved projekter der ligger under EU’s tærskelværdier i
udbudsreglerne som for 2010 og 2011 er på 36.110.270 kroner
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. På projekter der ligger over, kan der anvendes DBK,

eller et andet tilsvarende klassifikationssystem.
Kravet om projektweb er stort set uændret, men tilføjer dog at udvekslingen af dokumenter som udgangspunkt, og hvis
ikke andet aftales, skal foregå i de åbne formater PDF og ODF.
Der er et øget fokus og en præcisering på anvendelsen af 3D modeller. I denne forbindelse nævnes det åbne IFC format.
Der nævnes også DBK, med det forbehold der ligger implicit i kravet om anvendelsen af DBK, med formuleringen om
EU’s tærskelværdier. Det er klart at kravet til anvendelsen af digitale bygningsmodeller i 3D er absolut væsentligt for
arkitektens arbejde, og hænger nøje sammen med teorierne omkring anvendelsen af BIM, både som værktøj og metode.

bips
Den 26. marts 2003 blev foreningen bips stiftet. Bips er en forkortelse af ordene ’byggeri, informationsteknologi,
produktivitet og samarbejde’. Bips er en fusion af de hidtidige foreninger BPS, ibb og IT-Bygge-Net. Medlemmerne i bips
kommer fra hele byggebranchen fra byggeriet og den årlige generalforsamling er foreningens overordnede myndighed.
Bips ledes af en bestyrelse. Formand og næstformand i bestyrelsen udgør sammen med direktøren et forretningsudvalg,
som varetager den daglige drift. Der er derudover et sekretariat, en faglig styregruppe, og en række faglige fora. I bips’
formålsparagraf i vedtægterne hedder det:
bips er en medlemsorganisation, der styres af generalforsamling og en bestyrelse.
bips har til formål at effektivisere projekterings- og byggeprocessen og løfte kvaliteten fra
byggeprogram til drift og vedligehold.
bips skal udvikle fælles digitale strukturer og standarder for sprog, begreber, arbejdsmetoder,
udvekslingsformater og andre værktøjer og understøtte implementering som de facto standarder i
dansk byggeri.
Der skal opnås produktivitetsgevinst her-og-nu og styres efter et langsigtet perspektiv.
Aktiviteterne skal koordineres med andre initiativer i byggesektoren.
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Bips har i praksis fungeret som udvikler af materiale i form af publikationer, online værktøjer, paradigmer, anvisninger,
standarder, systemfiler til brug for en digitaliseret byggeproces. Her kan nævnes materiale om 3D arbejdsmetode med
en tilhørende 3D CAD manual samt udviklingen af Dansk Bygge Klassifikation, DBK. Der er også sidenhen udgivet
andre publikationer til beskrivelse af eksempelvis navngivning af filer og mapper, objektstruktur og et sæt fælles
opmålingsregler. Der er altså gennem årene løbende blevet suppleret med nye, opdateret og rettet til i disse udgivelser,
og med hensyn til DBK i et sådant omfang, at det er vurderet nødvendigt med et særskilt afsnit til at belyse dette. De
samlede værktøjer kan ses på bips hjemmeside
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, hvorfra medlemmer også kan downloade de værktøjer der

abonneres på. Formålet med værktøjerne er uafhængigt af en bestemt CAD platform at skabe fælles retningslinjer for
CAD produktionen og CAD samarbejdet i en anvendt fælles national standard. De vigtigste værktøjer berøres kort i de
følgende afsnit, og derudover henvises til bips’ hjemmeside for yderligere fordybelse i paradigmer og retningslinjer.
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Tal fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen http://www.konkurrencestyrelsen.dk/udbud/regler/taerskelvaerdier-2010-og-2011/
(Rønnow 2010)
Bips hjemmeside: www.bips.dk
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Strukturering og brug af bygningsmodeller
Værktøjerne 3D arbejdsmetode 2006
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og den seneste CAD-manual 2008
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indeholder, med en del overlap mellem

versionerne, en forklaring på, samt retningslinjer for, hvordan der arbejdes med 3D bygningsmodeller. Dette omfatter
grundlaget for selve CAD produktionen i byggeprojekter, strukturering og brug af bygningsmodeller, dokumentation,
udveksling og kontrol såsom konsistenskontrol og kvalitetssikring af det digitale materiale.
Der skelnes indenfor digitale bygningsmodeller overordnet set mellem fagmodeller og fællesmodeller. Fagmodellen er
den bygningsmodel de enkelte aktører i byggeriet producerer med de dertil hørende fagrelevante informationer.
Eksempelvis en arkitekt-fagmodel med de informationer arkitekten har ansvar for. En fællesmodel er en bygningsmodel
der består af minimum to aktørers fagmodeller, der er blevet udvekslet og sat sammen med henblik på at kunne
sammenligne og kontrollere eventuelle uoverensstemmelser i modellernes opbygning og udformning. Dette er
grundlaget for en BIM orienteret arbejdsmetode i byggeriet.

Informationsniveauer
Der opereres med en opdeling af objektorienterede bygningsmodeller i forhold til niveauer. Der er syv
informationsniveauer der spænder fra niveau 0 til niveau 6. Det er tanken at bygningsmodellen gennem byggeriet bliver
gradvist mere og mere detaljeret, indtil der ved informationsniveau 6 er en dokumentationsmodel der afspejler det
færdige byggeri. Informationsniveau 0 er en grov 3D bygningsmodel der beskriver funktioner som voluminer og kan
indeholde information om terræn, omkringliggende bebyggelse og andre relevante informationer for det konkrete byggeri.
Gennem de efterfølgende informationsniveauer detaljeres modellen yderligere, og bygningens formmæssige og
funktionelle udtryk konkretiseres. Informationsniveau 1 skal kunne anvendes i forbindelse med dispositionsforsalget,
informationsniveau 2 anvendes i forbindelse med projektforslaget og informationsniveau 3 anvendes i forbindelse med
forprojektet og skal kunne danne grundlag for myndighedsbehandling. Informationsniveau 4 anvendes i forbindelse med
hovedprojektet og tilbudsgivning, så der kan skabes grundlag for udbud, kalkulation af pris med videre.
Informationsniveau 5 skal kunne anvendes som grundlag for selve produktionen af byggeriet, og en model på
informationsniveau 6 er som nævnt en bygningsmodel til dokumentation af byggeriet ’som udført’. Det er tanken at
denne model skal kunne anvendes videre i byggeriets livscyklus til eksempelvis drift og vedligehold. Gennem
informationsniveauerne bliver kravene til detaljeringen ydermere bestemt i forhold til byggeobjekternes geometriske
konkretiseringsgrad svarende til tegningsmateriale i bestemte skalaforhold. Disse beskrivelser og retningslinjer hænger
sammen med andre af de nævnte udgivelser, og i særdeleshed med IKT-specifikationen, hvori et byggeprojekts aktører
aftaler hvordan det digitale byggeprojekt skal foregå.

IKT-specifikationer
Formålet med IKT-specifikationerne er at der forud for et byggeri, der skal følge bygherrekravene, indgås en aftale
mellem de involverede aktører omkring anvendelse af IKT. Der udfyldes i praksis en blanket med tilvalg af diverse
digitale ydelser og forpligtigelser, og ansvaret placeres. Der findes dels en ’IKT-ydelsesspecifikation basisbeskrivelse’ og
en anvisning ’Byggeriets IKT-specifikationer anvisning’
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(der indeholder basisbeskrivelsen med forklarende tekst). Så

findes selve aftaleblanketterne der har form af en IKT-ydelsesspecifikation der er en projektspecifik beskrivelse, og
derudover findes der fire tekniske specifikationer indenfor henholdsvis kommunikation, CAD, aflevering samt
kommunikation & organisation. Når disse aftaler er indgået mellem parterne skal det være lettere at overskue hvilke
informationer der skal udveksles digitalt og hvordan dette gøre i praksis.
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(Jacobsen et al. 2006)
(Lundsgaard et al. 2008)
(Brinck et al. 2008)

IKT specifikationer er en temmelig væsentlig aftale, og tilvalg af mange ydelser, kan påvirke arbejdsbyrden betydeligt for
de ansvarlige aktører. Det er derfor ret vigtigt at der er en fokus på hvad denne aftale går ud på, og hvad det betyder i
praksis, og ikke mindst hvem af de implicerede der skal udføre de tilvalgte ydelser digitalt.

DBK – Dansk Bygge Klassifikation – Et fælles sprog for byggeriet?
There is a strong case for simple and concise standards. Without such standards, BIM might
always be marginal technology and might never achieve its potential. Standards are often not
enforced. When a standard is not enforced, it becomes more of an impediment than it enables
productive and focused work. This book is about doing BIM every day. It is about simple BIM. For
BIM to be used successfully your standards must be simple. If you want people to follow your
standards, they must be simple.
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- Finith Jernigan

Introduktion
Som et led i regeringsinitiativet om digitalisering af byggeriet iværksatte Det Digitale Byggeris en række projekter der
samlet set skulle bidrage til effektivisering og kvalitetsforbedring. Som en vigtig del af strategien stod foreningen bips i
2006 for at udvikle et fælles sprog for byggeriet kaldet Dansk Bygge Klassifikation, forkortet DBK, og baseret på officielle
ISO og IEC standarder, ISO 12006 og ISO/IEC 81346. Formålet var at opbygge et fælles sprog for byggeriet til at
klassificere de elementer et byggeri består af, på en måde der skulle skabe værdi i byggeprocessen og efterfølgende for
drift og vedligehold. At DBK stort set næsten ikke er blevet taget i brug, kan have flere årsager. Det vidner dog om at en
vurdering af systemets umiddelbart værdiskabende kvaliteter ikke har kunnet opveje besværet ved dets implementering
og brug. Dertil kommer så at der lige fra begyndelsen har været en grundlæggende og eklatant kritik af DBK flere steder i
byggebranchen.

Kritik
Der har været en temmelig hed debat om DBK. Fra flere fronter har der løbende været kritik af den måde DBK er blevet
udviklet på. I det følgende fremhæves et par af de markante kritikpunkter der har været fremført af enkeltpersoner fra
byggeriet og softwareleverandører og gennem samarbejder som i initiativet DiKon samt i en rapport bestilt af EBST
omkring referencesystematik og DBK.
En af de markante kritikere af DBK, Kaj A. Jørgensen fra Aalborg Universitet, gennemgår i et indlæg til debatten om DBK
med den ubarmhjertige titel: ’The DBK Reference System - Why it is useless and needless’, de problemer hvorved han
anser systemet for ubrugeligt og unødvendigt. Udgangspunktet for hans argument er, at DBK ikke er et
klassifikationssystem, men et reference system. Det er en kritik der berører både den praktiske anvendelse og
integrationen i software. Set i lyset af den stigende brug af 3D modeller vil de dele af DBK koden der handler om
specifikation af bygningsdeles placering og komposition kunne genereres automatisk i en bygningsinformationsmodel, og
dermed ikke være nødvendig at specificere med koder. Et klassifikationssystem handler om at overskue og strukturere
de elementer der indgår i et byggeri ud fra en typemæssig betragtning. Dele af DBK handler imidlertid om strukturering af
forekomster af bygningsdele, hvilket eksempelvis betyder, at koden for en bygningsdel ændrer sig alt afhængigt af, hvor
den befinder sig i byggeriet. Dette kan skabe uhensigtsmæssigt mange forskellige koder for forskellige forekomster af
samme type bygningsdele. Et referencesystem handler om strukturering af forekomster, hvorimod Klassifikation handler
om strukturering af typer, klasser og slægtskabs forhold. Med disse grunde konkluderer Kaj A. Jørgensen i sit indlæg, at
DBK ikke i sin nuværende form er anvendeligt.
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(Jernigan 2007) s. 214-15
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This Short description of some of the parts of the DBK proposal is selected in order to draw forward
the most controversial issues. The expresses evaluation statements give clear arguments that
there is nothing new in the proposal regarding these issues. Some descriptions in the proposal is
misleading and related to modern work processes with building models, the proposal is useless
and needless.
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Hele denne diskussion om klassifikation og referencemetodik er fyldigt behandlet i andre af Kaj A. Jørgensens
publikationer fra Aalborg Universitet, Institut for Produktion.
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En anden markant og tidlig kritiker af DBK, Lise Borup, der siden har fået tilnavnet ’ the Grand Old Lady of Classification’,
har gennem over 50 år arbejdet med klassifikationsprincipper indenfor byggeriet. Hun har udviklet en lang række koder
og klassifikationstabeller under sit system BIS – Byggeteknikernes Index Service, og har været meget aktiv i debatten
om DBK. I et debatindlæg til EBST fra 2006 spørger Lise Borup blandt andet om hvorvidt årsagen til implementeringen af
DBK ved lovgivning stammer fra gode eksempler på dette fra udlandet.
Kender Styrelsen [EBST] til eksempler fra andre lande, hvor man har indført tvangsmæssig brug af
en 'Systemstandard' for at fremme en bestemt udvikling som fx IT udviklingen eller andre
udviklinger?
Det eneste eksempel jeg kan referere til, stammer fra det nu afdøde Sovjetunionen. Da jeg i 1988
fik bevilget fondsmidler fra Lillian og Dan Finks Fond c/o Det Kongelige Danske Videnskabernes
Selskab til rapporten 'Produktinformation - en problematisk videnkilde', fik jeg oversat den
russisksprogede 'GOST 7.22-80 Standard for industrielle kataloger - fastsat af statskomité S.V. for
standardisering. Moskva 30. maj 1980. Sovjetunionens produktionsapparat blev styret på grundlag
af standarder, som detaljeret dækkede alle slags regler ifm. industriproduktionen. I GOST
standarden refereres derfor også til den klassifikationsstandardisering, som man skulle følge.
GOST standardens 5 sider giver et komprimeret og dækkende billede af, hvordan Sovjetunionen
blev styret.
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I et svar på et indlæg fra bips, der som bekendt har stået for udviklingen af DBK, kommenterer Lise Borup med
sædvanlig fyndighed sin opfattelse af DBK systemet.
[…] det er yderst betænkeligt at indføre tvungen brug af den specielle form for standardisering – en
tvang som er hidtil uset international bortset fra i det gamle Sovjetunionen. Den tvungne brug kan
have en stor og urimelig indflydelse på virksomhedernes levebrød. Dernæst giver jeg udtryk for, at
DBK systemet et mislykket og dermed uforståeligt system.
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Udover at tvang i sig selv kan virke modsatrettet for motivationen, fremfører Lise Borup sine argumenter for hvad der er
årsag til at DBK systemet ikke har vundet indpas i byggebranchen. Hendes pointe er, at DBK er baseret på et forlæg der
ikke passer til hele byggebranchen, fordi det stammer fra et område der ikke har haft til formål at kunne kapere den
kompleksitet der eksisterer i hele den samlede byggebranche.
Ifølge min opfattelse er årsagen til DBK systemets afvigende og særprægede struktur og
kodningsløsninger i systemets 5 centrale tabeller, at det har forlæg i et IEC konceptet, som er
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(Jørgensen 2009) s. 3
Kaj A. Jørgensens publikationer: http://www.kaj.person.aau.dk/Research/Publications/
(Borup 2010) under ’Publikationer’ publikationsnummer 05/2006 - debatindlæg 3.
(Borup 2010) under ’Publikationer’ publikationsnummer 05/2006 - debatindlæg 6.

skræddersyet til det 'elektrotekniske univers'. Der er tale om et 'univers' af meget
funktionsspecifikke objekter til at lede og manipulere den elektrisk strøm, objekter som stadigvæk
bevarer deres specifikke funktioner, når de fx fungerer som ledere eller indbygges i tavler og
apparater. I øvrigt er 'objektspektret' indenfor det elektrotekniske område det mindst omfangsrige
og mindst komplicerede af de overordnede objektområder indenfor bygværker og deres materielle
dele.
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Integration i software
En af de problemstillinger der har været påpeget er koblingen mellem DBK og de software løsninger der anvendes i
byggebranchen. I sin oprindelige udgave havde DBK som mål at skulle kunne anvendes både analogt og digitalt. Der er
dog en bred enighed om at en klassifikation af dette omfang, absolut fungerer bedst hvis den er implementeret i digitale
værktøjer. Hele det digitale byggeri er jo netop sat i værk for at digitalisere byggeriet. Den tanke at det skulle være muligt
at anvende DBK analogt, kan måske have virket som en hindring på vejen til digitaliseringen. I hvert fald er DBK endnu
ikke blevet integreret i relevant BIM software i nævneværdigt omfang. Der kan være flere årsager til dette, men en
væsentlig grund ligger ifølge Nicolai Karved fra Betech Data, som er distributør af Autodesk software produkter i
Danmark, i den helt fundamentale opbygning af referencestrukturen i DBK. Denne opbygning er baseret på domæner og
aspekter, hvoraf nogle af disse skaber problemer for implementering af DBK i software. Det sker fordi kodningen af
objekter ikke kan påbegyndes før produktet er placeret i modellen og fordi objektet skal kodes afhængigt af hvor det
befinder sig. Der mangler altså en kode for objekterne, i det øjeblik de bliver sat ind i modellen. Hvis modelobjekter
indeholder en typekode, kan man hermed referere til relevante eksterne data, der kan være af værdi i detaljering og
analyse af modellen, konkrete tekniske løsninger, prisdata, vejledninger, og så videre. Produktaspektet i
Resultatdomæne 2 er altså det, der skaber problemer for implementering af DBK i software, fordi kodningen af objekter
ikke kan påbegyndes før produktet er placeret i modellen:
Den indbyggede reference struktur i klassifikationen samt den manglende entydighed i DBK-tabel
25: Bygningsdele, forekomster i produktaspektet, gør at det ikke er muligt entydigt at kode objekter
på forhånd. Opbygningen i tabel 25 gør at en bygningsdelstype vil blive kodet forskelligt alt efter
hvilket produktaspekt der vælges i niveau 1 & 2.
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Dette vil sige at et objekt så at sige ændrer navn alt afhængigt af hvor det befinder sig i byggeriet. Der mangler altså en
entydig kode for produkterne før de er sat ind i modellen. Et andet problem, er oversættelser mellem de forskellige typer
af sprog klassifikationerne imellem. Her nævner Nicolai Karved en mulig løsning ved at satse på projektet IFD,
International Framework for Dictionaries, hvilket er et samarbejde under buildingSMART der også står for udviklingen af
det meget væsentlige udvekslingsformat IFC. Se i øvrigt den mere udførlige forklaring om IFD og IFC i et tidligere
afsnittet.
Selve DBK kodningens struktur medfører et andet problem fordi tegn som -,+, =, # er medtaget, og fordi koderne kan
have varierende længde. Det er ikke hensigtsmæssigt, set fra et digitalt kodningsmæssigt synspunkt, hvor bogstav- tal
kombinationer er mere anvendelige. Dette forklares af Karved med henvisning til hvordan software fungerer.
Software ’tænker’ ikke logisk, men arbejder ud fra de regler det programmeres til. Disse regler
bliver unødvendigt komplekse med den opbygning der i dag er i DBK.
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(Borup 2010) under ’Publikationer’ publikationsnummer 05/2006 - debatindlæg 6.
(Karved 2009)
(Karved 2009)
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Konklusionen om hvilke tiltag der vil være nødvendige før den altafgørende implementering af DBK i software kan
etableres, opsummeres fra Nicolai Karved i disse tre anbefalinger:
1. DBK indarbejdes i IFD
2. DBK i XML format indeholdende GUID fra IFD
3. Klar entydighed i kodens udformning, se Kodningens struktur
Der er altså også indenfor softwareudviklingen nogle punkter hvor DBK endnu ikke kan siges at leve op til de krav
relevante fagfolk ser som nødvendige for muligheden af en realistisk implementering i software. Med hensyn til
indarbejdningen i IFD og anvendelsen af det såkaldte GUID henvises igen til afsnittet om IFD.

DiKon
Seks af de største entreprenører i Danmark, Grontmij Carl Bro, MT Højgaard, NCC, Cowi, Pihl og Rambøll arbejder
sammen i Digital Konvergens – forkortet DiKon, som et led i at formidle og påtage sig deres del af ansvaret for
digitaliseringen af byggeriet. Med erkendelsen af at DBK stort set ikke var i anvendelse i branchen som den krumtap det
burde udgøre, gik DiKon i gang med at teste DBK i 2008. Deres resultat var ikke ligefrem opløftende, men resulterede i
fem krav, der havde karakter af et ultimatum. I en efterfølgende kronik i Ingeniøren skrevet af direktørgruppen for DiKon
hedder det blandt andet:
Kun hvis alle fem forudsætninger bliver bragt på plads – og systemet konsekvent kræves anvendt
ved offentlige byggerier – vil DBK have en chance for at blive den vindende standard i Danmark. I
modsat fald må vi se i øjnene, at det centrale resultat af Det Digitale Byggeri bliver tabt på
gulvet.
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De fem krav gik ud på dels at sikre ejer- og driftsforhold, sikre videreudviklingen og vedligeholdelsen, at sikre
udarbejdningen af praktiske vejledninger for anvendelse, at få it-understøttet og internationaliseret DBK.
Kritikken blev taget til efterretning af EBST, og resulterede i første omgang i at DiKon henover efteråret 2009
udarbejdede en omfattende udviklingsplan baseret på deres test af DBK og analyser af andre klassificerings- og
reference systemer. Denne plan sigter, med sine ti indsatsspor, ikke efter at klassifikationen skal være altomfattende og
kunne dække alle processer i hele byggeriets livscyklus, men i stedet på de områder hvor der vil kunne høstes den
største værdi i forhold til indsatsen med hensyn til implementeringen. Samtidig erkendes det at DBK er nødt til at være
digitalt baseret, og kun i kraft af implementering i computersystemer vil være realistisk.
Sporet it-egnethed skal sikre, at DBK i sin grundstruktur er egnet til it implementering, og dette spor
skal tage hånd om implementeringen af DBK i de relevante softwareprogrammer for den konkrete
anvendelse af DBK. Implementering skal ikke alene sikres i forhold til det enkelte softwareprogram,
men også i forhold til udvekslingen mellem programmer. Herunder skal det som minimum sikres, at
DBK-oplysningerne kan udveksles i udvekslingsformatet Industry Foundation Classes (IFC), som
er det format, bekendtgørelsen om det digitale byggeri kræver at bygningsmodeller skal afleveres
i.
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Igen fremhæves altså vigtigheden af at DBK bliver egnet til integration i IT systemer. At internationaliseringen af
standarden nævnes kan virke temmelig logisk i og med der er tale om en standard der skal kunne anvendes til at lette
samarbejde. Dette sker i en global sammenhæng i sagens natur også på tværs af nationale grænser. Medmindre der
ligger en intention om at holde nogen ude, giver det ikke mening at udvikle en standard der kun kan anvendes nationalt,
115
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(Nørgaard et al. 2008)
(Digital Konvergens 2010) s. 20

medmindre der er en klar og i praksis anvendelig mulighed for oversættelse til internationale standarder. Det kan så også
lidt skælmsk tilføjes, i lyset af hvordan DBK indtil videre er blevet modtaget, at det virker som om det ikke blot er de
udenlandske aktører der holdes på afstand, men også hele den nationale byggesektor. Dette må siges at være et ret
uheldigt udfald af en intention om bedre samarbejde i kraft af et nyt ’fælles sprog’.

DBK- rapporten ’Referencesystematik og Dansk Byggeklassifikation – analyse og anbefalinger’
På baggrund af den megen kritik, bestilte Erhvervs- og Byggestyrelsen en rapport, der skal bidrage til en øget konsensus
omkring DBK og dets udvikling. Rapportens analyser foretaget af professor Anders Ekholm fra Lunds Universitet, som er
hovedansvarlig for rapporten, samt en af de centrale personer bag det svenske klassifikationssystem BSAB, Lars
Häggström fra Systematiktjänst. Desuden har Henrik Balslev og Kim Jacobsen medvirket i rapportens tilblivelse. Den
fyldige rapport, inklusive et endog meget omfattende kommentar materiale fra en offentlig høring, lå færdig i sin
reviderede form i januar 2011. Den konkluderer kort sagt at DBK skal laves om. Hovedmotivet for dette redegøres
således:
DBK skal kunne anvendes til de formål, der refereres til i ISO 12006-2.
DBKs teoretiske grundlag, herunder begrebsmodel, er utydelige eller manglende.
DBKs principper for inddeling og benævnelser af tabeller er uklare.
DBKs tabeller er ufuldstændige eller mangler til dels.
DBK-koden er ikke i på forhånd givet, men skabes ved en kombination af forskellige klasser og
tabeller og dermed er hver enkelt kode svær at definere. Ganske vist kan indgående koder fra
hvert aspekt defineres, men det kan ikke fuldt ud anvendes til at definere de enkelte koder.
DBK-kodens betegnelser er beregnet til menneskelig tolkning, men er lange og komplekse, samt
afviger fra vanlig sprogbrug og er derfor mindre brugervenligt.
DBK-kodens benævnelse er svær at udlede manuelt, i praksis kræver det IT-support.
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Rapportens endelige anbefaling til en omarbejdning og udvikling af DBK er et forsøg på at udbedre disse ovenstående
mangler ved systemet, samt at tage højde for nogle af de i alt 22 høringssvars cirka 500 indkomne kommentarer til den
version af rapporten der blev sendt til høring. Anbefalingerne lyder således:
DBK omarbejdes men bibeholdes som et enhedsmæssigt system med et partitativt organiseret
klassifikationssystem og et identifikationssystem. Behovet for et identificerende system skal dog
først undersøges. DBK skal udformes så det kan oversættes til andre systemer baseret på ISO
12006-2. Der udvikles en teoretisk velbegrundet begrebsmodel til DBK som grundlag for
informationsanalyse inden for anvendelsesområderne til udformningen af et omarbejdet DBK.
Modellen definerer blandt andet de aspekter/inddelingsgrunde og objektdomæner som behøves.
Det omarbejdede DBK-system kompletteres til at omfatte alle relevante begreber for dets
anvendelsesområder, betegnelser for disse begreber og definerede forhold mellem begreberne.
Principper for valg af inddelingsgrunde i og benævnelse af klassifikationens forskellige tabeller
revideres og tydeliggøres i forhold til begrebsmodellen.
Klassifikationen videreudvikles med kompletterende tabeller iht. forslag i denne rapport.
Principper for kodning og benævnelse udvikles i mere brugervenlig retning.
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Udgivelse og forvaltning af DBK organiseres på en holdbar måde gennem en organisation, som er
velforankret i branchen.
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Den første anbefaling vedrører altså de påpegede problematikker omkring definitioner mellem reference-, klassifikationsog identifikationssystemer. DBK omarbejdes kort sagt på en måde hvori klassifikationsdelen skal kunne anvendes
uafhængigt af identifikationssystemet. Med andre ord skal det påvises at et identifikationssystem overhovedet er
nødvendigt i DBK, før dette anbefales bibeholdt. DBK skal derudover også være mere brugervenligt, og forankres i
branchen. Disse konklusioner og anbefalinger er som sådan ikke chokerende nyheder for de der har fulgt med i den
verserende diskussion, og det peger da også i den samme retning som meget af den kritik der har været fremført i
debatten om DBK.
Høringssvarerne til DBK-rapporten fylder tilsammen mere end selve rapporten, og dækker lige fra organisatoriske
kommentarer over tekniske kommentarer til kommentarer om den fortsatte udvikling af DBK. Organisatorisk set påpeges
vigtigheden af at der skabes troværdighed og accept i branchen i forhold til det fortsatte arbejde med DBK. At der blandt
rapportens medarbejdere har været personer der også stod for den oprindelige udvikling af DBK, kan skabe lidt uklarhed
om uvildigheden i rapporten. Det påpeges at det fortsatte arbejde bør foregå med en ledelse der er uafhængig af
tidligere bindinger, beslutninger og resultater ved udviklingen af DBK. Endvidere bør de relativt få kvalificerede
ressourcer der er til rådighed i Danmark og resten af Norden inddrages i arbejdet. Dette bør også gælde for de
videninstitutioner, som har fagfolk på klassifikationsområdet. Det fremhæves endvidere at der bør være plads til at
fremføre synspunkter, som er kritiske overfor eller afviger fra DBK, så der skabes et arbejdsklima, der tiltrækker alle de
kræfter, som kan bidrage til at løse opgaven.
De tekniske synspunkter er mange og, naturligvis, tekniske af natur. Der berøres DBKs tilhørsforhold til DS/EN 81346 og
ISO 12006-2 standarderne og igen anvendelsesområder for klassifikations- og referencesystemer samt den
bagvedliggende begrebsmodel, der anses for mangelfuld. Se endvidere rapportens opsummering af de tekniske
kommentarer.
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Om den fortsatte udvikling af DBK påpeges den internationale sammenhæng mellem standarder. Der opfordres til at
man lægger sig op ad IFD og IFC i forhold til byggematerialebeskrivelser og klassifikation. Der skal være åbenhed i
udviklingsarbejdet, så det sikres at alle byggeriets parter får del i den potentielle værditilvækst et fælles
klassifikationssystem kan bidrage til. Der peges også på vigtigheden af, at der mellem DBK og den af Landsbyggefonden
og Kommunernes Landforening udviklede ’Forvaltnings Klassifikation’ fastholdes et fælles begrebsapparat, som sikrer at
byggeobjekter problemløst kan overføres mellem systemerne.

Konklusion
Det arbejde der implicit ligger i DiKons udviklingsplans ti spor samt anbefalingerne i Anders Ekholms rapport, gjorde det
klart at der måtte investeres yderligere i at få dansk bygge klassifikation udviklet. Dette skete med etableringen af et det
nye videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet.
Erhvervs- og Byggestyrelsen tog initiativet til dette videncenter der etableredes i oktober 2010 med et budget på 67
millioner fordelt mellem EU's regionalfonde (33 mio. kr.), Staten (17 mio. kr.), Realdania (7 mio. kr.) og byggebranchen
selv (10 mio. kr.). Hvis dette beløb adderes til det der i 2003 blev givet på 40 millioner er der indtil videre et budget på
103 millioner for digitaliseringen af byggeriet i Danmark. Dertil kommer en erkendelse af at tidsplanen på 3 år snarere
tager 10 år. Selvom det er mange penge, og man bør spørge sig selv om forløbet har været hensigtsmæssigt, vil det,
ifølge mange af de rapporter der er blevet produceret, imidlertid være en stor årlig besparelse, såfremt en klassificering
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(Ekholm et al. 2011) s. 3
(Ekholm et al. 2011) Appendix (s. 108): Høringsrapporten s. 5

og digitalisering af byggeriet kommer til at virke som lovet. Hvornår dette sker, er jo så spørgsmålet. Der er i hvert fald
meget der tyder på at bips’ arbejde i byggeriet skal nå bredere ud end hidtil, før det sker. Endnu en gang kommenterer
Lise Borup situationen i et af sine debatindlæg.
Man kan også hæfte sig ved nogle af de udtalelser, som EBST selv har refereret fra bips
medlemsmøde d. 28. marts [2006]. Med titlen ’Bips udfordrer byggebranchen: Hvem skal betale
standardiseringen efter DDB?’ bringer EBST udtalelser fra bl.a. repræsentanter fra Dansk Byggeri
og COWI – udtalelser som forholder sig kritisk til bips funktioner og kvaliteter. Niels Nielsen fra
Dansk Byggeri udtaler fx: Når så få entreprenører er med i bips, kan det måske skyldes, at de ikke
finder bips’ produkter relevante for dem’. COWI’s direktør Henrik Rossen pegede på: ’at kun 612 af
byggesektorens 25.000 medlemsvirksomheder har meldt sig ind i bips og dermed er med til at
understøtte organisationen’.
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Foreningen bips havde ifølge egen hjemmeside pr. 2011 stort set uændret medlemstal med lidt under 600 registrerede
medlemmer. Omarbejdningen eller, om man vil, udviklingen af DBK ligger nu placeret i det nye videncenter for
produktivitet i byggeriet, altså stadigvæk i bips regi. Centeret har fået det mere mundrette navn ’cuneco’
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der på

esperanto betyder ’fællesskab’. Som centerets direktør forklarede i Byggecentrum den 31. maj 2011 på den officielle
overdragelsesdag mellem DDB og videncenteret, er esperanto jo et verdenssprog der er blevet udviklet med tanke på at
alle skal kunne tale sammen... Om folk har taget det til sig, kan man selvfølgelig diskutere, tilføjede han afslutningsvist.
Ved videncenterets ’kick-off’ opstartsmøde, et par måneder forinden, var der dog ingen tvivl at spore i vicedirektør i
EBST Henning Steensigs kommentar til succeskriterierne for videncenterets arbejde:
Dette er foreløbig sidste chance for at bringe orden i tingene!
Hvis ikke det lykkes er der andre der løber med dagsordenen (udlandet).
Mål: Smidig oparbejdelse, overførsel, genbrug og lagring af informationer – digitalt flow i byggeriet.
Udvikling og implementering skal ske ud fra en værdibaseret tilgang.
Hvis ikke landets virksomheder tager tingene til sig har videncentret fejlet!
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Det er altså ikke et spørgsmål om hvorvidt byggebranchen ikke vil tage det til sig, men tværtimod videncenterets opgave
at sørge for at produktet er af en sådan kvalitet, at byggebranchen naturligvis kan se ideen i at anvende det. Henning
Steensig gjorde det samtidig klart at der formodentlig aldrig mere vil være en offentlig kasse der er villig til at betale for
yderligere digitalisering af byggeriet. Hvis ikke det lykkes denne gang, ser det, med andre ord, sort ud.

Kort om implementering af digitalt byggeri i Norge, Sverige og Finland
Også i andre beslægtede lande, som Norge, Sverige og Finland arbejdes der hen imod en løsning på byggeriets store
problemer ved implementering af IT systemer. Der er dog, i modsætning til det danske, ikke andre eksempler på at det
ved lovkrav er blevet pålagt aktører i byggebranchen at anvende specifikke digitale systemer og retningslinjer.
Status på brugen af BIM redskaber i de nordiske lande var ifølge Erabuild undersøgelsen fra 2007 fordelt som det
fremgår af nedenstående tabel over anvendte teknikker i arbejdet med arkitektonisk design i henholdsvis Danmark,
Norge, Sverige og Finland.
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(Borup 2010) under ’Publikationer’ publikationsnummer 05/2006 - debatindlæg 6.
Videncenteret cuneco’s hjemmeside: http://cuneco.dk/
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Henning Steensigs oplæg 24. marts 2011 til bips’ ’kick-off’ møde:
http://cuneco.dk/files/bips.dk/news_files/2_hvorfor_videncenter_henningsteensig.pdf
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Tabellen viser at Danmark stadig er mere orienteret mod traditionel CAD software end de andre nordiske lande, og ikke
særligt orienteret mod BIM. Til gengæld er den anvendte BIM for en stor dels vedkommende brugt sammen med IFC
udvekslings formatet.
Fordelingen mellem små, mellem og store virksomheder fremgår endvidere af den næste tabel, der viser anvendte
teknikker i arkitektonisk design i relation til virksomhedens størrelse.
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Dette er bemærkelsesværdigt i og med at de små virksomheder ser ud til at være mere BIM orienterede end de større.
Dette kan skyldes at små virksomheder er hurtigere til at tage beslutninger og føre dem ud i livet, grundet de relativt
kortere arbejdsgange end i større virksomheder.
I det følgende opridses situationen for implementeringen af digitale teknologier i byggebranchen for Norge, Sverige og
Finland.
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(Kiviniemi et al. 2008) s. 89
(Kiviniemi et al. 2008) s. 90

Norge
I Norge udvikledes allerede i 1970’erne et standardiseret beskrivelses system (NS 3420)

125

der inkluderede mængder

og blev udviklet til at egne sig godt for brug sammen med digital teknologi. I 1980’erne blev der endvidere lavet en
standard for digital udveksling af beskrivelser (NS 3459) der hurtigt blev anvendt rutine i praksis, og siden er blevet
opdateret og stadig er i brug. Der er på den måde tale om en branchedrevet implementering af disse teknologier, der
aldrig har været påkrævet af nogen myndighed. En del af branchen eksperimenterede i 1980’erne og 1990’erne med at
trække informationer såsom beskrivelser ud fra de CAD tegninger der blev fremstillet i byggeriet, hvilket førte til at den
strukturerede måde at arbejde på, der også implicit er BIM, tidligt er vokset frem i branchen, og altså ikke påført ved lov.
Efterhånden lancerede de store offentlige bygherrer muligheden for at anvende den internationale IFC standard som
modsvar til udveksling i DWG. Den statslige norske bygherre Statsbygg
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har været i gang i mange år med et bevidst

sats på at gøre BIM anvendeligt i den norske byggesektor, og også Helsebygg og Forsvarsbygg er nu ved at annamme
BIM metodologien i de projekter de opføres i deres regi.
Bygge-, anlægs- og ejendomsbranchen er Norges næststørste industri og Statsbygg spiller naturligvis en vigtig rolle i
denne sammenhæng. Statsbygg har forskellige forsknings- og udviklingsprogrammer, FoU, der skal bidrage til
udviklingen af både egen virksomhed og af industrien i Norge almindelighed. Et af de store indsatsområder er fortsat
implementering af BIM.

Sverige
OpenBIM er den svenske pendant til DDB i Danmark. Det er et multi-joint treårigt udviklingsprogram, der løber i årene
2009-2011. Programmet køres og finansieres af de deltagende parter, der er involveret i projekter, workshops og
seminarer. I Sverige har der traditionelt set ikke været statslige regler for digital informationshåndtering i byggeriet. Der
findes branche anbefalinger som dog er på frivillig basis eksempelvis del otte i ’Bygghandlingar 90’
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Derudover har

forskellige bygherreorganisationer deres egne lokale krav. Det tidligere ’Byggnadsstyrelsen’ er blevet delt op i fire
statslige bygherreorganisationer med hver deres egne krav.
Der fandtes et implementeringsprogram der hed ’ByggFastighet’, der opererede med ambitiøse mål om at udvikle en
fælles IT-platform, hvor bygherren spillede en central rolle. Programmet startede i 1998 og forsatte til og med år 2002
med et budget på ca. 150 mio. svenske. kr. (ca. 60 % private midler og 40 % offentlig støtte). Den offentlige støtte kom
fra Byggeforskningsrådet og NUTEK, svarende til den danske Erhvervsfremme Styrelsen. Programmets mål var at
udvikle en fælles IT-platform for bygge- og ejendomsvirksomheder, hvor IT skulle understøtte forandringer i bygnings- og
forvaltningsprocessen gennem indførelse af nye samarbejdsformer og ny teknik.
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Finland
I Finland satses på udvikling og implementering af internationale standarder i byggeriet. Finland har generelt været langt
fremme med hensyn til digitaliseringen og integreret BIM. Globalt set er Finland et af de førende lande på denne front, og
det skyldes, ifølge Aarto Kiviniemi, dels at der er blevet satset og investeret meget målrettet på det, og dels at Finland er
et forholdsvist lille marked, der derfor generelt er smidigere i forbindelse med ændringer i branchen.
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I denne

sammenhæng skulle man mene, at samme smidighed burde gøre sig gældende for et land som Danmark.
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Standard no - NS 3420: http://www.standard.no/Sok-og-kjop/NS-3420/
BIM hos Statsbygg: http://www.statsbygg.no/FoUprosjekter/BIM-Bygningsinformasjonsmodell/
Bygghandlinger 90: http://www.bygghandlingar90.se/
(Rasmussen et al. 2001) s. 14
(Kocatürk, Medjdoub 2011) s. 125
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I 1997 igangsatte TEKES, der kunne svare til Erhvervsfremme Styrelsen på det tidspunkt i Danmark,
initiativet ’Information Networking in the Construction Process’. Budgettet var på over 320 millioner kroner over cirka fem
år, hvoraf over halvdelen er finansieret af sektorens egne aktører og 150 millioner kr. af staten. Det handler om at
fremskynde brugen af IT med særligt blik på genbrug af data igennem hele byggeriets samlede levetid. Der var fem
hovedtemaer i dette initiativ: implementeringen af IT, udvikling af byggeprocessen, effektiv brug af informationsnetværk,
informationsdeling samt drift og vedligehold. Der blev lavet omkring 120 projekter fordelt 30 – 70 mellem forskning og
industri. Af de industrielle udviklingsprojekter handlede omkring en tredjedel om softwareudvikling.
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BIM og 3D modellering i praksis
For at se nærmere på de teorier og tiltag der er sat i værk omkring en egentlig implementering af BIM, er det nødvendigt
at sammenholde de bagvedliggende tanker med den praktiske implementering og brug af BIM. Dette har ledt til dels en
række interviews, og dels et kig på nogle arkitektoniske afprøvningsprojekter foretaget af branchen. Den kommenterede
gennemgang af disse, vil i de følgende afsnit danne en referenceramme til brug for afhandlingens udvikling mod en
diagrammatisk metode.

Interviews
For at sammenholde denne ovenstående teoretiseren omkring anvendelsen af ’store BIM’ og ’lille bim’ både som en
model, en type værktøj og en metode, interviewedes en række fagpersoner ansat på relevante tegnestuer om deres
definitioner på BIM, og hvordan de ser dem anvendt i praksis. Dette kan være med til at give et indtryk af hvordan der
rent faktisk arbejdes med BIM i praksis, og de problematikker og udfordringer det medfører. Der er dykket ned i seks
forskellige store og mellemstore nordiske arkitektfirmaer (Arkitektfirmaet C. F. Møller, CUBO Arkitekter, Arkitekterna
Krook & Tjäder, Arkitema, 3XN, KHR Arkitekter), hvoraf Arkitektfirmaet C. F. Møller er blevet interviewet på fem
forskellige afdelinger i Norden. Der er i alt blevet interviewet fjorten personer i Norden. Arkitektfirmaerne befinder sig ikke
alle på samme stade i implementeringen af digitale 3D bygningsmodeller, og det gør det interessant i denne forbindelse,
for at kunne danne sig et overblik over den digitale situations udfordringer, samt de mange holdninger til
implementeringen. Da den digitale revolution i disse tider bevæger sig hurtigt henover landet, er undersøgelsen
nødvendigvis et udtryk for situationen på tegnestuen omkring tidspunktet for interviewet.
Efterfølgende opsummeres de pointer der fremgår igennem rækken af interviews, der vil blive en del af grundlaget for
undersøgelsen af et semiotisk system til brug for ideen om det parametriske diagram.

C. F. Møller - Århus
Som en af de store danske arkitektvirksomheder med ca. 275 ansatte og afdelinger i Danmark, Norge, Sverige, England
og Island, har C. F. Møller bevidst satset på at få testet BIM og gjort det anvendelig i deres projekter. I forbindelse med
en modernisering af virksomheden, har konsulentfirmaet Price Waterhouse Coopers foretaget en analyse omkring bl.a.
IT kompetencer på tegnestuen. Dette har bl.a. medført at der er blevet oprettet et IT-forum mellem C.F. Møllers
forskellige afdelinger i ind og udland. Det er tanken at der skal sættes en fælles strategi for anvendelsen af IT systemer,
der dog tager højde for de forskellige behov og krav der gør sig gældende i de enkelte afdelinger. Et af de andre tiltag
der efterfølgende blev iværksat var, at ansætte IT-chefen Klaus Algreen, som har base på hovedkontoret i Århus. Hans
vurdering er, at der på visse dele af IT området, er blevet tænk mere traditionelt set i forhold til andre brancher. Man har
eksempelvis været mere tilbageholdende med introduktionen af laptops, til dels også fordi modellerings software ofte
stiller store krav til udstyret. Han understreger, at der samtidig med behovet for introduktion af nye metoder og redskaber,
også er et stort behov for at opretholde en kontinuitet i den måde der arbejdes på. Dette kommer eksempelvis til udtryk
ved vigtigheden af det omtrent ti år gamle journaliseringssystem.
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(Rasmussen et al. 2001) s.15

Og alt omkring nye metoder og sådan noget er heller ikke nødvendigvis slået igennem på samme
måde, men der er jo også behov for den der kontinuitet, der ligger i det – altså, vi har faktisk
snakket om, at vores intranet jo nærmest har ti års fødselsdag, ”more or less”, og det intranet, der
ligger der, er jo faktisk … den største del af det er faktisk vores journaliseringssystem, som jo stort
set redder os gang på gang, når vi skal kigge tilbage i tiden, ikke.
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Det er altså en balancegang mellem kontinuiteten i de systemer der virker og som alle kender og kan anvende, og så de
nødvendige tiltag udi ny teknologi for hele tiden at følge med udviklingen. At der skal introduceres nye systemer kræver,
at der også tænkes på en tilsvarende ny måde. At informationerne om projekterne i nye objektorienterede systemer er
bundet op på en model i en database, er et skift i tankegang og måske en udviskning af det skarpe skel der har været
mellem skitsering og projektering, fordi modellen kan føres videre gennem hele forløbet. Han ser på BIM, og
implementeringen af det i virksomheden, som en måde at tænke på i lige så høj grad som det er tekniske værktøjer.
[…] vi er jo i et vadested nu, når vi snakker BIM, og BIM er jo for mig lige så meget et ”state of
mind” og akronym, der bliver brugt om en måde at tænke på, som det er et konkret værktøj.
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Det er altså her en bevidsthed om samspillet mellem BIM og bim der er med til at styre implementeringen i praksis. En
overgangssituation, et vadested, åbner muligheden for at der kan tænkes nyt samtidig med at der kræves at der tages
stilling til hvilken vej der skal vælges.
Jan Bundgaard er CAD manager, ligeledes på C.F. Møllers hovedkontor i Århus. Han fortæller hvordan de i en
opstartsfase har testet 3D projektering i ADT på projektet SUS – en ny Akut- og Infektionsklinik i Malmø. Siden kørte de
et pilotprojekt i ArchiCAD i forbindelse med projektet VIA University College i Horsens, hvor der sideløbende blev kørt et
Revit pilot projekt af Akershus Universitetshospital, Nye Ahus, i Oslo, på C.F. Møllers norske kontor. Udfaldet af den
sammenlignende test stod klar for Jan Bundgaard allerede efter de første 3-4 uger med ArchiCAD:
Det godt kan være, at det gemmer sin bygning i en databasemodel, men samtidig linker den ud til
en forfærdelig masse eksterne filer, som definerer nogle ting, som findes i modellen, og det kan jeg
ikke anvende til noget, fordi så er det ikke en model, jeg har – så er det en model med links til det,
den indeholder – og så mener jeg ikke, at det hænger sammen.
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Efter pilotprojekterne pegede evalueringerne overvejende på Revit som det mest succesfulde BIM software, af de der
blev testet i den sammenhæng. Det er efterfølgende også Revit der anvendes på C.F. Møllers store BIM projekter bl.a.
den meget omfattende tilbygning til Skejby Sygehus, Det Nye Universitetshospital i Århus, DNU, hvilket der følgende
bliver vendt tilbage til gentagne gange i dette og de følgende interviews. Det er ikke ukompliceret i så stor stil at omstille
sig til BIM projektering og den dertilhørende opkvalificering af ansatte samt udskiftningen af software. Der har været
massiv intern kursusaktivitet op til skiftet til Revit for at få formidlet hvordan man nu arbejder med 3D-dataobjekter.
Selvom en BIM model ifølge Jan Bundgaard er et meget bredt begreb der omfatter meget andet end den reelle
bygningsmodel, fokuserer han mest på at det er bygningen der arbejdes med. Skønt der er en potentiel mulighed for at
lægge tidsstyring og rumprogrammering ind i selve modellen, er taktikken snarere at tage det i et skridt ad gangen. Det
kan formodentlig være medvirkende til at undgå uønskede situationer, hvor de ansatte ikke kan overskue det hele på en
gang.
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(Bundgaard, Algreen & Hermund 2009) s. 8
(Bundgaard, Algreen & Hermund 2009) s. 8
(Bundgaard, Algreen & Hermund 2009) s. 10
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Det, der sker, hvis man lægger for mange ting ind i modellen, det er, at der så sidder 150 arkitekter
her, som ikke kan få tingene til at fungere, fordi de skal være mere it-teknikere, end de skal være
arkitekter, og den situation vil jeg ikke ud i.
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Sondringen mellem at være en tekniker der løser en opgave af teknisk karakter og så den kreative arkitekt der tænker på
fornemmelsen for rum, er en problemstilling der bliver mere og mere udtalt efterhånden som teknikken bliver en
uomgængelig medspiller i det arbejde det er at være arkitekt. Den kontinuitet der var vigtig i IT arkiveringssystemerne for
at kunne kigge tilbage i journalerne, er formodentlig noget der også gør sig gældende med hensyn til hvilken type
værktøj man som arkitekt har vundet sig fortrolighed med. Jan Bundgaard ser dog ikke en begrænsning af arkitekturen
på grund af anderledes værktøjer, men det skyldes måske også at der i praksis er et tydeligt skel mellem den kreative og
den projekterende del af arbejdet.
Ikke alle vores projekter, men mange af vores projekter i hvert fald, de starter nede på Klavs
Hyttels
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arkitektur.

skrivebord, og han bruger en stor, fed blyant. Så jeg tror ikke på, at det begrænser vores
136

På kort sigt kan det virke alt andet end praktisk hvis man skal skifte til et nyt system. Men der er også en erkendelse af
at en implementering er uundgåelig i det lange løb. At den så kan ske i forskellige tempi er en måde at sikre at så mange
som muligt kan følge med, og at virksomhedens skitserende arkitekter fortsat er i stand til at manøvrere.
Der, hvor vi får den store hurdle, det er med de skitserende arkitekter – man er vant til at bruge en
form for værktøj og skal skifte til en anden form for værktøj, og det er altid en svær opgave, og som
regel er de skitserende arkitekter altid tidspresset. Nu har de lært en form for værktøj, og så vil jeg
nok sige: Jamen altså, de næste par år vil de i hvert fald fortsætte med det, indtil at vi ligesom får
implementeret det andet, og så kunne man så tage det i nogle små-steps derefter.
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De steps der henvises til hænger i høj grad sammen med det økonomiske aspekt. En overvejelse Jan Bundgaard gør sig,
er hvorvidt det er hensigtsmæssigt at investere i de dyrere Revit licenser i forhold til mindre komplicerede, og dermed
mindre kostbare, skitseringsprogrammer såsom SketchUp. Det er derfor altafgørende om den dyrere software i sidste
ende er i stand til at opveje sin egen merpris i form af for eksempel et bedre workflow. Hvis ikke Revit modellen fra en
konkurrence kan føres direkte videre i forløbet, er der simpelthen penge at spare ved at kombinere brugen af software.
Altså, jeg kan købe 11 SketchUp for det samme som en Revit – så et eller andet sted bliver man
nødt til at sige: Hvor meget kan jeg så genanvende af det, som en arkitekt, har siddet med i Revit
til en konkurrence, i en projekteringsfase eller i en skitseprojekteringsfase.
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Der anvendes derfor ofte en kombination af software som SketchUp og AutoCAD og Revit i gennem projekterne. Skønt
de to slags software på et mere overordnet plan er af samme type, er de væsensforskellige i opbygningen, hvilket gør, at
der i den praktiske virkelighed skal bruges tid på at konvertere filer mellem applikationerne. Den vundne besparelse er
ikke nødvendigvis udtryk for, at det er den mest ønskværdige situation, at skulle blande forskellige former for software.
Udover den helt åbenlyse økonomiske dimension, at det ene program er over ti gange så dyrt som det andet, der
naturligvis spiller ind, er den lidt tilbageholdende attitude måske også forårsaget af tidligere erfaringer med
implementering af ny teknologi.
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Altså, den ideelle arbejdssituation vil jo være der, hvor folk troede, at vi var, dengang CAD skulle
indføres: At man havde et diskettedrev, som man kunne råbe carport ind i, og så kom der en
carport ud, ikke. Det ville jo være det fede, ikke, men altså … […] Ens primære opgave er altså
ikke at behandle en datamaskine – det er at være kreativ. Og den kreativitet synes jeg da er
ekstrem vigtig, at man bibeholder - jeg plejer at sige, at for mig må de gerne lave alle deres
konkurrencer og alle deres skitseprojekter på bagsiden af en bagerpose … når man skal
projekterer, så skal vi have den proppet ind i noget, vi leverer den i, men før det så er jeg sådan set
ligeglad.
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Den slet skjulte skepsis der kan spores overfor en alt for ivrig kasten sig hovedkulds ud i implementeringen af nye
værktøjer, begrundes her med et blik tilbage til dengang computerens CAD programmer skulle indføres på tegnestuerne.
Det skift der lå i overgangen fra håndtegnede projekter til digitale tegninger, som til at begynde med altså bare var i 2D,
og først senere blev i 3D. De uforholdsmæssigt store løfter, eller forventninger til teknologien, var måske dengang en
skuffelse som man om muligt ikke ønsker at genopleve. Til gengæld bredte digitaliseringen sig ufortrødent til stort set
hele branchen og kan på den måde måske siges at repræsentere et vilkår for kreativiteten. De fordele en digitalisering
medfører, kommer nok heller ikke denne gang uden en pris, men en krise af denne art kan formentlig være medvirkende
til en måde at tænke på, en ny bruddets æstetik. Igen bliver balancen mellem den tekniske kunnen og kreativiteten
nævnt som noget væsentligt. Muligheden af at kombinere disse virkningsfelter i et system der skulle kunne føre den
åbne kreative skitseproces direkte ind i et system der kunne regne videre på det med for eksempel kollisionskontrol og
så videre, ligger ifølge Jan Bundgaard ikke lige for døren. Et sådant altomfattende BIM system er måske heller ikke en
løsning der giver mening.
[…] Jeg tror helt grundlæggende, at det er meningsløst at lave et system, der kan gøre det, fordi …
nu taler vi igen Klavs Hyttel, men kan han så gå herop på bordet og tegne det på bordet eller stå
med en blyant i hånden, og så er det egentlig det, der bliver overført til en edb-maskine, ikke. Fint
nok, men der, hvor der reelt er 25 meter, der har han altså tegnet det svarende til 10 meter eller 15
centimeter eller sådan noget – så lige pludselig er der en helt masse ting, som man ikke kan
håndtere, og som man så også skal begynde at holde styr på … fordi så laver han noget i et hjørne,
som bare viser en eller anden ting, og det, man reelt skal fange, det er tanken – det har ikke noget
at gøre med de der data, som han har kommet ned … det er tanken, man skal have fat i.
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Der er altså et helt afgørende forhold der spiller ind, og det er, hvordan den tanke arkitekten tænker formidles. I Jan
Bundgaards eksempel formidles tankerne via tegninger, tegn, repræsentationer, og de forholder sig mere eller mindre
abstrakt til deres medie og deres modtagere.
En anden væsentlig ting for hele denne digitale kommunikation, er hvordan den udveksles. Der er først og fremmest den
omtalte formidling af arkitektens tanke, som er fundamental for ethvert projekt. Formidlingen af hovedidéen er en
forudsætning for, at der overhovedet kan realiseres et arkitektonisk byggeri. Der er en formidlingsopgave af den
bærende ide fra skitseplan til projektering. Dette er ikke bare internt, men også eksternt til samarbejdspartnere, bygherre
og andre implicerede i et givent projekt. I bygherrekravene er det, som gennemgået i kapitlet om DDB, beskrevet
hvordan der digitalt skal kunne udveksles relevante informationer om byggeriet over projektweb. Jan Bundgaard finder
de eksisterende løsninger på dette problematiske, fordi der kræves en stor administration bare for at anvende og
vedligeholde systemet. At det egentlig er bygherrens opgave, at stille en effektiv projektweb løsning til rådighed, hjælper
jo ikke hvis der ikke findes et system der kan leve op til de ønskede krav.
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Et af problemerne med projektwebben er, at der er … 1) Der er omkostninger med at skulle have
en projektweb. 2) Bare at oploade tegninger og vedligeholde det, der ligger deroppe, og få fyldt
metadata i, når man skal have lagt tingene op, det er også en enorm omkostning. […] Jeg synes
ikke, at de projektwebs, vi taler om, er anvendelige i en grad, som gør, at tingene bliver nemmere.
Jeg synes, at der er ekstrem meget administration i dem, og alt den administration, vi har, får vi jo
ingen penge for – så den var jeg egentlig helst foruden.
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Netop problemet omkring en øget administration er et tilbagevendende emne i flere henseender, når der diskuteres
implementering af digital arbejdsmetode i henhold til den specifikt danske IKT-bekendtgørelse. Problemet omkring
anvendelsen af projektweb, har dels en teknisk side, der formodentlig kan løses hvis der arbejdes tilstrækkeligt med det,
men tilsyneladende er der også en del af problemet som ikke er af direkte teknisk art, men snarere er en problematik af
mere ideologisk art, nemlig om den mængde af information der i virkeligheden er nødvendig for at kunne bygge. Hvor
meget administration det kræver, at kunne leve op til IKT bekendtgørelsen, er vanskeligt at måle direkte. Oplevelsen af,
at der kræves for meget og for detaljeret information, kommer dog til udtryk også når der tales om de informations
niveauer der som udgangspunkt er defineret for bygningsmodeller af Det Digitale Byggeri. Grundlaget for opdelingen er
ideen om at have en ubrudt værdikæde, hvor informationen føres videre gennem byggeriets syv faser fra skitsering til
drift og vedligehold. Arkitektens model skal altså kunne bruges fra start til slut. Jan Bundgaard mener at mængden af
information der er væsentlig for at realisere et byggeprojekt, ikke svarer helt til de pågældende informationsniveauer.
[…] Taler vi detaljeringsniveau 4 og derover, så synes jeg, at vi er skudt så langt ud, hvor vi
projekteringsmæssigt ikke har tingene til at hænge sammen mere. Altså, for mig er en
bygningsmodel i niveau 3 … mere synes jeg ikke, at man skal have. […] Håndværkerne på
byggepladsen kan sagtens klare sig med en niveau 2, og der har man så problemet, fordi det kan
de projekterende så ikke, mange gange, fordi man tænker på en tegning, som den så ud, da man
tegnede den i hånden.
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Det kan altid diskuteres præcist hvor grænseværdierne skal sættes, og det er da også åbnet en reel mulighed i
formuleringen omkring anvendelsen af informationsniveauerne til, at der kan aftales andre milepæle end de anførte, så
længe der er enighed om hvilke informationer der skal kunne hentes ud på hvilket niveau. Det der kunne anføres som et
problem, med hensyn til en faseopdeling baseret på en øget konkretiseringsgrad, vedrører måske allermest den tidlige
skitsefase. Ideen om en lineær proces tilgodeser ikke altid den arkitektoniske skitseringsproces i samme grad som den
efterfølgende projektering.
På Det Nye Universitetshospital i Århus, DNU, arbejder C.F. Møller og CUBO arkitekter sammen om at anvende BIM.
Hvordan det præcist skal foregå aftales i flere tempi, og var ikke fuldstændig afklaret på det tidspunkt hvor dette interview
fandt sted. Det kan tilføjes, at selvom der er tale om ’bygherrekrav’, altså krav fra bygherren, er det ikke altid heller helt
klart for bygherren, hvad anvendelsen af BIM indebærer.
Altså dét, der er, det er, at dér skal vi anvende BIM, kan man sige – problemet ligger jo i, at
sygehuset ikke ved, hvad de vil have … de kan ikke definere deres ønsker og krav. Så vi arbejder
ligesom i blinde ud fra, hvad vi skal gøre, og hvordan vi skal få tingene til at fungere.
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En mulig løsning på nogle af disse problematikker kunne ligge i udarbejdelsen af fyldestgørende IDM’er, information
delivery manuals, der ideelt set, på en systematisk og standardiseret måde sætter klare rammer for at den rette
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information når den rette aktør. At bygherre i højere grad er nødt til at træde ind i arbejdet med at definere ønsker og
krav lader også til at være en observation der gælder i praksis på dette projekt. Det er dog ikke nok med en ramme, der
skal også afklares hvordan der kommunikeres på en måde så alle ved hvad der menes. Dette kræver
udvekslingsformater og enighed om hvad de forskellige begreber dækker over. En problematik der er i tråd med dette,
og som belyst i et tidligere kapitel ovenfor, har skabt stor debat, er kravet om anvendelsen af Dansk Bygge Klassifikation,
DBK. På C.F. Møller har der været diskuteret om hvorvidt DBK kunne anvendes på DNU-projektet, og holdningen har
generelt ikke været positiv. Jan Bundgaard forklarer hvorfor der stadig foretrækkes anvendt det svenske SfB system til
kodning, frem for DBK.
Altså, DBK har været oppe at vende på sygehuset … på DNU-projektet, men der er ikke endnu
taget nogen beslutninger derude, og generelt anvender vi ikke det produkt. Vi anvender SfB – det
kan vi finde ud af. […] Altså, SfB kan næsten styre de samme ting, som DBK’en kan – problemet
med DBK’en er jo, at man mikser en klassifikation med et placeringsaspekt, og det gør tingene
ekstremt svære at håndtere. […] Når man ikke taler rene klassifikationer, men man mikser dem
med nogle andre ting, så er det jo nærmest uhåndterbart.
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Der anvendes altså som udgangspunkt ikke DBK, men SfB med begrundelsen at DBK nærmest ikke er til at håndtere.
Denne observation stemmer overens med flere af de kritiske røster der har været omkring den nationale klassificering.
Hele problematikken er fyldigt behandlet i afsnittet om DBK. En anden standard som er væsentlig for BIM tanken, er IFC
formatet der skal anvendes, som et fælles neutralt udvekslingsformat mellem forskellige typer software. Jan Bundgaard
ser på IFC formatet som en god tanke, der dog endnu ikke kan levere det der skal til. Der er ifølge Jan Bundgaard en
selvmodsigelse i IFC formatets uafhængighed, hvis det samtidig skal kunne finansieres.
Det der IFC-format kan bare ikke håndtere en skid – for at det skal kunne håndtere noget, så skal
der stoppes en masse udvikling i, og for at der skal stoppes en masse udvikling i, så skal der
penge til, og hvis der er penge til, så er det ikke et uafhængigt format mere, og så vil det dø som et
uafhængigt format, og hvad sker der så? Så for mig er det et format, hvor man kan sige: Ja, men
jeg kan trykke på en knap i AutoCAD eller i Revit, og så kan jeg levere det i IFC, som jeg kan, og
andet vil jeg ikke gøre ved det.
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IFC formatet er i konstant udvikling, og at det endnu ikke kan leve helt op til det der kunne være ønskværdigt fremgår
også i kapitlet om IFC (Erabuild rapporten). At det på den ene side kan være et dilemma for software virksomhederne
der ønsker at værne om deres proprietære formater, samtidigt at skulle udveksle og åbne op, for at kunne eksportere
modellerne til andre programmer, modsvares grundlæggende af den tanke der ligger i tanken om samarbejde.
På DNU-projektet forsøger vi at køre på den samme software så langt hen i projekteringen som
overhovedet muligt, og så kan det jo godt være, at vi kommer et sted hen, hvor vi siger: Nå, men
nu skal der være en større specialisering af nogle af de ting, man sidder og laver, og så er vi nødt
til at udveksle det i IFC. Fint, så må vi gøre det, men man skal også se på … når man så siger:
Jamen, nu skal vi udveksle tingene til IFC, fordi vi skal arbejde sammen … så skal tingene
oversættes fra arkitektens side, og de skal oversættes fra ingeniørens side, og der skal sådan set
laves test på: Har jeg fået de informationer over, som jeg skal have over for, at de ligesom kan
drages videre, og så skal der laves test, når jeg skal hente dem ind: Får jeg de informationer over,
som ligger i IFC-modellen, til det, jeg sidder med? Så kunne jeg jo se på sådan et projekt som
DNU: Jamen, så skal vi ud og ansætte folk til at sidde og konvertere til IFC … vi har ingeniører, og
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vi har arkitekter, der sidder på den samme arbejdsplads, men for, at de skal kunne snakke
sammen via IFC, så skal vi ansætte folk til at sidde og sørge for, at den her udveksling sker hele
tiden, for at tingene hænger sammen. Og så begynder vi lige pludselig at rende ind i et eller andet
stort problem for at tilfredsstille IFC’s spøgelse, synes jeg – altså, det er sådan lige i overkanten.
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Så længe ikke alle de informationer der lægges ind i IFC formatet kan overføres, erstatter det altså ikke den traditionelle
arbejdsmetode fuldstændig. Der kan endda være tale om at det er en byrde at skulle sætte sit system op til at udveksle
via IFC, fordi der skal køres omfattende checks i begge ender af udvekslingen. At der er stor forskel på i hvor stor
udstrækning de forskellige softwareleverandører er interesseret i at kunne eksportere en BIM model i et fællesformat
som IFC, er måske ikke så svært at forstå, hvis det tages med i betragtning hvor stor forskel der er på virksomheders
omsætning indenfor BIM relateret software.
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Det er måske heller ikke så underligt, hvis det er de mindre aktører

indenfor BIM software der generelt har større incitament til at kunne udveksle via IFC, i og med det er deres umiddelbare
mulighed for markedsandele, at kunne indgå i en større sammenhæng med andre programmer. De helt store aktører,
med applikationer der dækker flere faser af byggeriet har derimod en interesse i at være den førende leverandør af
samtlige ydelser. Ved at påvise en succesfuld og tilstrækkelig udveksling med brug af deres eget proprietære format er
det også en effektiv måde at holde andre fra fadet. Der kan i en række applikationer eksporteres og eksporteres via IFC,
men med en præcisionsgrad og dermed anvendelighed der måske kun lige akkurat er på et niveau til at kunne
certificeres hos Building Smart. Samtidig bliver der måske ikke lagt ligeså meget energi i at hjælpe til med udviklingen af
de åbne formater, som der bliver lagt i de proprietære. Der er tilsyneladende en forskel på IFC i teorien og i praksis.
Det er en fin ide, men udviklingsmæssigt sker der for lidt – altså, for mig at se er det noget med
nogen, der sidder hjemme ved køkkenbordet og skriver lidt, når de har tid, ikke. Og det skal vi så
bygge hele vores bygningsinformationsteknologi på her i Danmark. […] Og de store økonomiske
interesser har bestemt ingen interesser i det format – så de holder lav profil.
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Selvom det kan være, at det går for langsomt, så udvikles IFC formatet altså kontinuerligt. Der er hos Klaus Algreen en
positiv holdning til ideen om en standardiseret udvekslingsformat, skønt han betænker sig at byggebranchen selv på
globalt plan måske ikke alene er stor nok til at kunne drive den fornødne udvikling og vedligeholdelse af et
branchespecifikt format. Han sammenligner IFC initiativet med initiativet bag XML formatet. XML – Extensive Markup
Language, er et standardiseret og ikke-patenteret udvekslingsformat der meget bredt anvendes til at udveksle
information computere imellem. Det er desuden grundlaget for en lang række andre udvidede formater, for eksempel
OIOXML der siden 2001 har været det fælles standardiserede udviklingsformat for offentlige myndigheder i Danmark.
Det har dog taget mange år at få gjort XML anvendeligt, og det er tilmed meget mere bredt anvendeligt end et format der
kun tiltænkes anvendt af byggebranchen.
IFC er for mig en parallel til XML, når vi snakker historien i det, fordi XML startede jo også ud
sådan: Nu skal vi bare, og verdensmester på alle distancer – sådan lidt a la IFC er det sted, det er
nu, da XML blev konsekreret oprindeligt. […] hvis du kigger på historikken på XML, så har det taget
rigtig, rigtig, rigtig, rigtig lang tid at komme derhen, og der har været rigtig mange aktører, og også
rigtig mange store interesser indover. IFC er lidt det samme. […] …men du kan snakke 5 år …
måske 8 år, før man begynder at komme så langt – også fordi IFC jo er en forholdsvis smal sektor
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Ifølge Wikipedia havde eksempelvis Autodesk (der ejer bl.a. Revit) omsætning på € 1,3 milliarder (2010) & 7300 ansatte (2008)
http://en.wikipedia.org/wiki/Autodesk; Bentley Systems havde en omsætning på € 363 millioner (2008) & 2700 ansatte
http://en.wikipedia.org/wiki/Bentley_Systems; Nemetschek (der ejer bl.a. Archicad og Vectorworks) havde omsætning på € 135 millioner
& 1064 ansatte (2009) http://en.wikipedia.org/wiki/Nemetschek; Tekla havde en omsætning på € 60 millioner & 450 ansatte (2007)
http://en.wikipedia.org/wiki/Tekla.
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… en smal branche, og der er få, men enormt fokuserede spillere i det område. […] …det er jo ikke
hele verden, der er interesseret i et generisk XML-format – her er det kun vores branche, der er
interesseret i sådan et format. Så i virkeligheden mener jeg, at man måske skulle overveje at gøre
noget andet end ren IFC … altså, jeg synes, at tanken er god – det er en genial tanke … IFC.
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Selvom tanken bag IFC virker indlysende hensigtsmæssig, er der altså også tilbageholdenhed forbundet med dets
implementering. Hvem der er villige til at investere tiden og pengene i at få det gjort til et fortløbende anvendeligt format
på højde med de store proprietære formater er spørgsmålet. Arbejdet ligger som bekendt hos buildingSMART. Det er
forholdsvist gennemskueligt at se ideen ved et velfungerende og frit tilgængeligt udvekslingsformat på længere sigt, men
for de enkelte arkitektvirksomheder, er det ofte en meget pragmatisk opvejning af hvor meget det koster virksomheden at
støtte op omkring udviklingen, i forhold til hvornår det kommer til at indbringe en mindst lige så stor besparelse for dem.
Jan Bundgaard er måske nok bevidst om at hans meget kritiske indstilling, kan blive betragtet som bagstræberisk, men
er på den anden side heller ikke i tvivl om hvad der stadigvæk er vigtigst, når der skal bygges i praksis.
Jeg bliver beskyldt for at være bagstræberisk, fx, fordi nu kører vi testprojekt på DNU, hvor jeg
siger: Jamen, mit helt store mål med det testprojekt, det er, at jeg kan få tegninger ud i 2D, så
byggeriet kan bygges. […] Det allervigtigste, når jeg projekterer, det er, at den kan bygges, og det
kræver en tegning, fordi håndværkeren skal have en stykke papir, som han kan kigge på, når han
begynder at bygge. Det er der, hvor vi står i dag.
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C. F. Møller – Århus, DNU
Hele den strategiske proces der går forud for overhovedet at kunne overskue hvordan en overgang til BIM projektering
skal foregå, er noget som Peter Hyttel Sørensen i forbindelse med DNU projektet varetager for C. F. Møller. Hans rolle
som ansvarlig for digital arbejdsmetodik er, qua det han kalder for en ’informationslogistisk afdeling’, at lægge en strategi
for, hvad det er man ønsker at opnå og herunder hvilke processer det er, der skal forbedres. Ifølge Peter Hyttel
Sørensen er BIM som udgangspunkt to ting. Den ene er teknologi, og det andet sammenfatter proces, metoder og
udvikling. Building Information Modelling er i princippet spredning af en informationsmængde i en en-til-mange-relation.
Selve rationaliseringstanken bag ideen om BIM er født i USA sidst i 1990’erne som en måde at håndtere overgangen til
den slags samfund, hvor computeren spiller en større og større rolle. Tanken om det der ofte kaldes det papirløse
samfund betød at byggeindustrien også gik i gang med at se på optimeringen af egne arbejdsprocesser, især med
genanvendelsen af allerede tilvejebragt information for øje. Igennem et typisk byggeprojekt kan der være op til syv gange
gentagelse af samme informationsmængde, der hver gang bliver genindtastet eller tegnet igen. En beregning af hvad det
økonomisk set betød hvis man kunne spare nogle af disse gentagelser fik sat gang i forskellige tiltag der mundede ud i
begrebet Building Information Modelling.
Og det viste sig jo så … eller det har jo vist sig gennem tiderne ikke at være et emne, der er så
nemt at gå til, som man måske lige skulle gå og tro, fordi det pludselig bliver meget større. Det
kommer til at handle om standardisering og det kommer til at handle om ’hvordan man lige kan
gøre…’, det kommer til at handle om at før man kan udveksle digital information med hinanden, så
er man nødt til at skulle kende et navn – hvad tingen skal kaldes. Og når man dykker ned i de her
processer, så dykker man faktisk ned i en samfunds proces også, der strækker sig fra der hvor
tingene skabes – altså i rådgiverområdet – men informationen skal bruges både i offentlige
forvaltninger, og den skal bruges til at udføre byggeriet, og den skal bruges til at drive bygningerne
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med i sidste instans, så … omfanget af hvor data skal anvendes henne er ganske simpelt
enorm.
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At kunne strukturere denne enorme mængde af information kræver at de computersystemer og den software der
anvendes, skal kunne tale sammen. For at det kan lade sig gøre kræves der et sprog som softwaret skal forstå. Før det
kan etableres medfører det altså at man går temmelig langt i sine bestræbelser på at forstå hvad det er for en slags
information der skal deles, og hvad det i det hele taget vil sige at dele den.
Og der står vi et eller andet sted lidt i øjeblikket og forsøger at finde ud af hvordan og hvad det er,
vi skal dele.
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Det er en af forudsætningerne for BIM at der findes et fælles sprog der muliggør at informationen kan deles. Det er de
bestræbelser der ligger i både det nationale og det internationale arbejde med netop standardiseringer. Der er ifølge
Peter Hyttel Sørensen tale om både de grupper og udvalg der er nedsat på nationalt og internationalt plan, men også om
en række selvbestaltede grupper. Der findes både dem der ser deres forretningsgrundlag i hele denne omstillingsproces,
tordenskjolds soldater og levebrødsudviklerne. Men også pionerer og idealister der virkelig tror på BIM tanken, og på at
projektet er muligt. Peter Hyttel Sørensen understreger at det er vigtigt for hans arbejde, at der bliver skabt et rationale i
den del af det kæmpemæssige BIM emne som hans afdeling beskæftiger dig med. Det handler om til stadighed at kunne
sikre den kvalitet der er aftalt med bygherre i projekterings- og planlægningsarbejdet selvom det sker midt i en forandring
af arbejdsmetoden. Det er jo bygherre der så at sige investerer i denne forandringsproces. Det at kunne forbedre den
metode der bruges til at bygge hospital, er det vigtigste fokus. Udadtil mod branchen mener Peter Hyttel Sørensen
personligt at der ligger et stort potentiale i at kunne lave et digitalt velfungerende udbudsmateriale. Selve spørgsmålet
om hvorvidt det kan betale sig rent økonomisk, eller om hvorvidt der skabes en bedre kvalitet ved BIM projektering anser
han imidlertid, meget i tråd med en af denne afhandlings grundteser, for at være et temmelig kontingent anliggende.
Der er klart nogle optimerings- og nogle kvalitets-forbedringspotentialer i at anvende en
objektbaseret projekteringsmodel. […] Jeg tror, at det er lidt omsonst egentlig, at tale nogle gange
om hvorvidt man skal, eller at man ikke skal, fordi… nogle gange så har verden også sin egen
inerti, ikke, og det er sådan set svært at se, hvordan man skulle undgå det.
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Denne verdens egen inerti, forstået i denne sammenhæng, betyder altså at der er en udvikling i gang, som det ikke giver
mening at forsøge at standse. At computeren er blevet en del af det felt en arkitekt opererer i, er derfor ikke noget der
hverken skal begrædes eller tiljubles, der er snarere et vilkår, en parameter hvorudfra der kan handles. Det der
tilsyneladende interesserer Peter Hyttel Sørensen mere end at diskutere hvorvidt man skal implementere denne nye
teknologi og de nye processer, metoder og udvikling, er overgangen fra det ene til det andet. Der er tale om en
kontrovers i hele denne udvikling, og overgangen fra en bestemt måde at arbejde på, til en ny, skaber for eksempel det
problem at der i en sådan overgangssituation opstår et behov for i en vis udstrækning at gøre begge dele. Det vil sige at
der parallelt bliver arbejdet både traditionelt og med den moderne metode, i dette tilfælde på den ene side med
papirstegninger og på den anden side med de informationsbærende 3D objekter i digitale modeller. Det skyldes, at ikke
alle parter er lige langt fremme med implementeringen. Der er behov for både at kunne ’gøre som man plejer’ for at de
samarbejdsparter der endnu ikke er gearet til at kunne anvende en informationsbærende 3D model skal kunne
inkluderes. Det kan jo virke paradoksalt at der i forsøget på at optimere arbejdsprocessor skabes behov for denne type
dobbeltarbejde. Dette er urentabelt, og det er derfor ret væsentligt at der arbejdes med den informationlogistik Peter
Hyttel Sørensen taler om.
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Det er ikke engang altid kun rådgiveren, der ikke er gearet til det – det er hele apparatet, der ikke
er gearet til en digitalisering af processerne. Og herunder også meget af det kvalitetsmæssige …
sikringsmæssige, og det juridiske i det. Fordi der er ingen tvivl om, at det bærende juridiske
grundlag, det er jo altid så de ting, der kommer ud på tryk, og det der er slutproduktet af hele den
her BIM proces.
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Hele branchen står i den samme situation at der skal implementeres en digital arbejdsmetode. At argumentet for at
pålægge disse krav fra statens side, har karakter af en forventet besparelse på lang sigt, giver måske ikke i sig selv
motivation nok, til at alle de berørte aktører i et projekt konkurrerer om at tage det første skridt på digitaliseringens scene.
Det er heller ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem besparelsen på længere sigt, og så den umiddelbare udgift
omkring en så gennemgribende omstilling for at geare op til en digitalisering. En besparelse berører heller ikke
nødvendigvis alle de pågældende aktører lige meget. Det er en utrolig vigtig pointe, at en mangeårig besparelse for en
fremtidig driftsherre ved brug af en intelligent BIM DV model, måske er en direkte udgift for den bygherre der skal
finansiere rådgivernes omlægning til en digital arbejdsmetode. Hvis rådgiveren endog selv skal finansiere en omlægning,
uden at få del i besparelsen på længere sigt, får det selvsagt heller ikke motivationen til at stige. Det er her hele det
juridiske grundlag, der ifølge Peter Hyttel Sørensen er selve slutproduktet af hele BIM processen, kommer ind i billedet
som endnu et vigtigt og endnu relativt ubeskrevet kapitel. Det er, som bekendt, ikke denne afhandlings fokus at redegøre
for alle de juridiske komplikationer der ligger i slipstrømmen på Bygherrekravene, men der henvises dog til afsnittet om
DDB, hvor nogle af de juridiske implikationer er blevet berørt. Da det er tale om reciprokke problemstillinger, er det
væsentligt for at kunne afsøge hvorledes arkitektens rolle påvirkes, ikke at glemme hvordan også arkitekten uomtvisteligt
indskriver sig i både de politiske og juridiske dagsordener. Det handler om kommunikation. Kommunikation udadtil, men
bestemt også den interne kommunikation, og i særdeleshed den kommunikationen der foregår med computeren.
Parallelt med de nye muligheder for at gemme store mængder af information digitalt, stiger kravene til at kunne håndtere
dem på en overskuelig måde. Det digitale interface der opereres via – altså på skærmen, viser kun en lille del af
helheden.
Og på trods af at skærmene er blevet større og større, så er de alligevel ikke store nok. Så man
har aldrig et specielt godt forhold mellem detalje og helhed. Og man kan heller ikke se alle de data,
der er tilknyttet et objekt. Du ser geometrien på måske ét objekt og de tilhørende data, og så er alt
andet forsvundet. Det ligger hen i en … det findes i computeren! Men hvad der findes i computeren
det kræver jo, at du har nogle værktøjer, som du kan kalde det frem med. […] Og én ting er jo, at
finde nogle tilfældige, i gåseøjne, resultater på fx Google, som jo er en fantastisk søgemaskine,
men der er jo ingen garanti for, at den finder det, som du egentlig har brug for.
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Det der kendetegner kommunikationsprocessen i byggeriet er evnen til at kunne finde frem til den rette information. At
den rette information når den rette person på det rette tidspunkt, kunne være en ultrakort forklaring af idealet om en BIM
arbejdsmetode. At de værktøjer der skal kunne sikre at man hurtigt og enkelt kan hive denne rigtige information frem,
endnu ikke helt eksisterer, er en teknisk, men vel og mærke en ret vigtig udfordring. Det er et problem så længe de
tekniske løsninger enten ikke eksisterer, ikke fungerer, eller simpelt hen bare ikke kendes, af dem der skal bruge dem.
De informationer der hurtigt og nemt skal kunne trækkes ud af en BIM model, er både det rent projekteringsmæssige
grundlag og samtidig skal de leve op til kravet om at være valide data der er juridisk gældende.
… jeg har i et længere stykke tid været med til at forfølge tanken om at ville sige: ”just enough”.
Altså, vi skal ikke lave mere, end der er nødvendigt. Og det betyder … når vi skal producere vores
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dokumentation … det skal gå så hurtigt, som muligt, og det skal være så effektivt, som muligt. Så
kan det godt være – har strategien været - i en fjern fremtid, at vi skal bruge lidt længere tid på at
finde det frem. So be it. […] Den anden verden her, den er ved at bytte faktorernes orden
fuldstændig om for os, for at vi skal bruge … rigtig, rigtig meget tid på at producere vores
information.

156

Det billede der tegnes af mødet mellem arkitektvirksomhedens arbejdsmetode og de udefra kommende krav fra ’den
anden verden’, er et billede på hvordan den kollision der opstår mellem en teoretisk mulighed for at kunne gøre noget, og
så kravet om at gøre det i praksis, opfattes. Det medfører at der bliver truffet et valg om kun lige at lave det der er
umiddelbart nødvendigt. At der i nogle tilfælde så kunne være en gevinst ved at have brugt mere tid på at producere
dokumentationen så den lettere kunne anvendes i fremtiden, hænger igen sammen med hvem det egentlig er, der opnår
en gevinst. Den anden verden, repræsenterer altså den tanke, at jo mere information der kan etableres og derefter
genanvendes tidligt i byggeriets fase, jo bedre. Det er teoretisk set en fordel, men i praksis viser der sig så at være
nogen der skal fremstille denne information, og det kan resultere i opfattelsen af, at der er en uoverensstemmelse
mellem ydelse og honorar. At ændre et krav til en ydelse bør også medføre en tilsvarende ændring i honorar for denne
ydelse. Det er en ret konkret justering dette kunne medføre, men tilsyneladende er der også andre udfordringer i
kølvandet på at skulle efterleve et rationaliseringskrav til tidligere at have mere omfattende eller detaljeret dokumentation.
Personligt synes jeg mange gange, at det er … den dydsmønstermentalitet, som der kræves for at
opretholde det her, jamen det har alle mennesker ikke. Og det er heller ikke nødvendigvis deres
vigtigste kvalitet, at de er gode til at putte ting i kasser og arbejde ordentligt og nydeligt. Mange
inden for arkitektfaget og designfagene de er gode til at få ideer og få tingene hurtigt fra hånden,
men det andet er ikke deres stærke side. Og det betyder, at vi står i nogle vanskelige situationer
med at man begynder nu og i rationaliseringens hellige navn … og at tingene bliver mere effektive
– så skal vi til at … så skal vi til at ændre på nogle ting hos mennesker, der er meget, meget svære
at ændre på. Altså, omkring ordentlighed og … alt det her.
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Der opstilles en sondring mellem typer af mennesker. Mange arkitekter og designere er måske gode til at få ideer og få
dem bragt ud i verden, og knapt så gode til at strukturere og putte ting i kasser. Om ’den anden verden’, dydsmønsterverdenen, refererer til en anden type mennesker, eller kun til et ideal om en fejlfri metode, rokker ikke ved opfattelsen af
at kravet om anvendelsen af en bestemt slags struktur og orden (metode) griber ind i processer vedrørende det kreative,
på en måde der ofte virker uhensigtsmæssig. De indgreb og krav der opstår som produkt af en rationaliseringen, har
ifølge Peter Hyttel Sørensen, heller ikke altid den ønskede effekt. Overgangen til at arbejde digitalt med digitale
tegneprogrammer, har allerede haft en stor indflydelse på arkitektbranchen.
Økonomien for de fleste tegnestuer, den er i hvert fald ikke blevet positivt påvirket af at begynde at
arbejde med CAD. Det er den ikke. Og det hænger selvfølgelig ikke kun sammen med, at det har
været CAD, men det hænger sammen med ændringer af arbejdsprocesser – større krav. Men
CAD’en har i hvert fald været med til at give det indtryk, at når man projekterede det som arkitekt,
at det der tidligere var et skitseprojekt, det var måske tegnet på … lidt groft sagt, på bagsiden af en
konvolut, og det var det, man gik videre med. Og så tegnede man ikke så meget mere før en hel
masse ting var på plads. […] For faktisk at en computermodel så kunne fungere mange gange,
hvis du skulle bruge arealer, så ville det kræve, at alle dine vægge, som du nu brugte… eller at alle
streger sluttede til hinanden. Og det betyder, at man et eller andet sted tvinges ned i den sjette
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decimal og sørger for at tingene er lukkede, eller sørger for at kende de værktøjer der skal til for at
lukke alle polygonerne, så rumarealerne kan blive trukket ud på den rigtige måde. Så det vil sige …
altså, computeren og arbejdsmetoderne sætter en præmis for en nøjagtighed i hvordan tingene
skal hænge sammen. Så … og det koster tid.
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Der opstår forvirring om hvor langt man er i projekteringen, fordi modellen fremstår mere færdig i computersoftwaren end
den egentlig er. At det er nærliggende med en detaljering for tidligt i processen, hænger sammen med de krav til
præcision et computerprogram stiller for at kunne bruges. Et tiltag fra det Digitale Byggeri der i denne sammenhæng
skulle overskueliggøre hvordan en BIM models detaljeringsniveau gradvist raffineres, er indeholdt i opdelingen i de syv
informationsniveauer. De nye præmisser der sættes af computerens krav til præcision søges adskilt ved at tilføje disse
syv milepæle i det traditionelle bygnings projekteringsforløb (Dispositionsforslag, Projektforslag, Forprojekt og
Hovedprojekt.). Det er et forsøg på at sammenflette den traditionelle opdeling med de vilkår der er når der projekteres
med brug af en BIM model. Denne tanke virker ifølge Peter Hyttel Sørensen som en rigtig ide. Han ser dog et væsentligt
problem indbygget i at arbejde med informationsbærende objekter i et 3D software, når der ændres ved de
designmæssige løsninger senere i processen. Dette hænger sammen med den måde et som computersoftware skaber
de objekter man tegner. Dette sker ved brug af en GUID - Globally unique identifier, der er en måde at sikre at samtlige
objekter har deres helt unikke identifikation, og altid kan skelnes fra hinanden.
Det vigtigste i den … eller det farligste i den proces er nok, hvis vi taler om et objekt, som skabes i
en model, eller en computer … den har et såkaldt GUID – ethvert objekt, som laves. Og den
tankegang her om, at man har information, der fødes ét sted og eksisterer gennem hele CAD
modellen, den er meget vanskelig, fordi GUID det betyder sådan set så, at du må ikke fjerne det
objekt fra din model igen. […] Pludselig deler der sig en væg, eller et betonelement det bliver, fra at
være én, så bliver det opdelt i seks. Hvad gør du så? Det du før havde som ét GUID det har du nu
som seks nye ID’er. Og hvad med det gamle ID, som egentlig er bærende information? Den her
type ting er p.t. fuldstændig umuligt at håndtere i sådan en bygningsmodel, fordi det er et
kompleksitetsniveau, som simpelthen er over hvad folk kan forventes at være uddannet til at kunne
håndtere.
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Denne problemstilling manifesterer sig for alvor i det øjeblik hvor bygningsmodellen alene bliver det
informationsbærende ophav, som alle relevante aktører skal kunne anvende som grundlag for deres arbejde i
bygningsprojektet. Det er jo idealet at man skal kunne digitalisere alt det der er beskrevet i bygherrekravene, hvilket
skaber et behov for at kunne udveksle ændringer i bygningsmodellen digitalt, og på en overskuelig måde. Som det er
tilfældet endnu, kan man være tvunget til at kommunikere både med papirstegninger og digitalt. Hvordan kan de rette
personer se hvad de har fået, og hvilke ændringer der er foretaget siden sidste gang de så på modellen. Det stiller nogle
benhårde krav til hvad en bruger skal opleve liggende ’forrest’ på bygningsmodellen. Det interessante er jo at kunne se
netop ændringerne, og ikke alt det andet. Der er også brug for et omfattende digitalt log-system i 3D modellen, der både
skal kunne leve op til alle de krav der juridisk gør sig gældende, og samtidig være til at anvende i praksis. For at kunne
anvende eksempelvis mængdeudtræk direkte fra bygningsmodellen ved det digitale udbud, kræves der en software der
kan overskue og styre CAD anvendelsesobjekter og bygningsdelsbeskrivelserne. Dette bliver ikke lettere af at der
hersker tvivl om hvorvidt klassifikationssystemet DBK kan anvendes hertil.
Vi står med et DBK system, som vi ikke kan bruge, fordi det ikke kan implementeres i software. […]
Referencestrukturen hører ikke hjemme i projekteringssammenhæng, fordi den er omskiftelig og
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den er projektspecifik. […] Jeg synes, man har byttet faktorernes orden om. Jeg synes ikke, at det
skal være et … som man har sagt … som var udgangspunktet for det – at man har lavet et system,
som er computervenligt. Det ved jeg ikke, hvor man har fra. Det synes jeg dels er grebet ud af den
blå luft… fordi jeg synes et klassifikationssystem nødvendigvis må tage udgangspunkt i en fornuftig
rubricering af sådan som verden er. Og det er ikke nemt. Og det er der tænkt mange tanker om –
hvordan det skal … hvordan det skal gøres og hvordan det skal hænge sammen. Og det skal vi …
det vil jeg ikke gøre mig mere klog på her. Men jeg synes det er problematisk, at man har taget et
udgangspunkt, hvor man siger, at det er maskinen, som skal bestemme, hvordan
klassifikationssystemet er bygget op. Fordi DBK er ikke noget klassifikationssystem – det er et
referencesystem.
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Diskussionen omkring klassificering er omdrejningspunkt for megen debat. Der henvises til kapitlet om DBK. Som nævnt
tidligere, anvendes der på DNU projektet det svenske klassifikationssystem SfB, så længe det vurderes at DBK ikke kan
anvendes. Det er også et udbygget SfB kodningssystem der bruges til at holde styr på løst og fast inventar og alle de
tekniske ting til hospitalet. Der linkes fra Revit modellen med informationer om rumopdelinger til dRrofus der så holder
styr på inventaret og den tilknyttede information. Her er der opbygget en log, der tillader at ændringer kan gemmes og
eftergås senere. Der anvendes også modelserver til at udveksle mellem de forskellige applikationer. Det giver nogle
åbenlyse fordele ved den digitale arbejdsmetode, at kunne hænge information om inventar op digitalt på de forskellige
rum i bygningsmodellen.
I stedet for at vi altid har siddet og sendt femhundredetredivetusind excel-ark frem og tilbage med
specifikationer om ditten og datten, så er der ét rum, hvor der er tilknyttet så og så mange
elementer af standardudstyr, som har deres egenskaber defineret. Og der vil man til enhver tid,
gennem sådan en proces, kunne gå ind og se: jamen, hvem er det egentlig, der nu har ændret på
specifikationerne til den og den maskine, eller det og det rum? Fordi det bliver opført i loggen ud
for rettigheder – hvem der nu har gjort det, ikke. Og det er jo den store fordel, som vi også prøver
at forklare vores bygherre – at … det er sådan et sted … vi taler måske ikke om den store BIM
model, sammenkodet på alle fronter. Men jeg ser også meget BIM som at … det er for farligt at
tænke det som at man skal løse alle aspekter af hele kagen på én gang.
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Man er med andre ord nødt til at begynde et sted, og derfra finder man frem til hvilke delprocesser der kan rationaliseres.
Det kræver som sagt at der hele tiden kan argumenteres for at det er en reel besparelse for den bygherre der skal betale
for det. Bygherren på DNU projektet har også krav om dokumentation bagud til regionen, som så igen har
dokumentationskrav imod statslige organer. Så det er en skepsis i flere led bagud forbundet med pludselig at have al
dokumentation liggende i en 3D bygningsmodel, i stedet for at have den fremsendt på papir, som det traditionelt har
været måden at registrere og arkivere på. Selve afleveringen af bygningsmodeller skal ifølge bygherrekravene ske i en
specifikt angivet version af IFC formatet. Peter Hyttel Sørensen mener at det er en forudsætning for at IFC skal kunne
fungere, både at have en IFD og en IDM
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, for at vide hvad der skal deles og hvornår. Dette hænger selvfølgelig

sammen med at kunne navngive det der skal deles, og så er vi tilbage i klassifikationsproblematikken. I forbindelse med
hvorvidt og i hvilken udstrækning IFC formatet kan dække de samme behov som de proprietære eller projektspecifikke
formater kan, påpeges igen de markedsmekanismer, der gør sig gældende for softwareleverandørerne.
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Der er markedsmekanismer involveret i selvfølgelig at beskytte nogle ting. Og der er så også noget
rent praktisk med at … jamen, det er klart at IFC kan aldrig … det fælles format kan aldrig blive så
omfattende som det projektspecifikke format. […] Altså, det vil sige: hvad er det, vi skal dele med
hinanden? Og hvornår skal vi gøre det? Og så skal der være tilknyttet nogle biblioteker til de her
ting, og pludselig så snakker vi klassifikation igen, fordi det er det allervigtigste for IFC.
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Selvom arbejdet med udviklingen af IFC er svimlende stort, tror Peter Hyttel Sørensen på at det vil være muligt at få
udvekslingsformatet implementeret så det vil kunne anvendes ved aflevering til drift og vedligehold. Men en vigtig
forudsætning for at dette skal kunne lade sig gøre i praksis er, at der træffes nogle valg om hvilke informationer der skal
kunne overføres mellem de forskellige faser i arbejdet med bygningsmodellen. Det er ikke nok at have en masse data
gemt, de skal også kunne gøres anvendelige og operationelle som den rette information på det rette tidspunkt. Dette
kræver at der er afsat tid og mandskab til at gøre det.
[…] Den der tanke omkring, at der er ét sted, hvor alle data er, det er … det er en illusion. Der er
ikke nogen applikationer, der kan håndtere alt det, som der er brug for. Så der skal gøres nogle
meget specifikke valg om hvad det er, der skal kunne gå videre i sådan nogle processer. Og … ja,
der er også … og det er en ting der kan gøre mig hunderæd. […] Det er at begynde at få for mange
ting tænkt sammen. Altså, fordi … den automatiserede katastrofe er lige for døren, fordi dels ved
du nu ikke engang, hvad der foregår i din egen computer, men du laver faktisk også ting nu, der
har betydninger for flere databaser.
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At deles om information på den måde som det er tænkt med anvendelsen af bygningsmodeller, kræver altså, ifølge Peter
Hyttel Sørensen, at der er et overblik over hvem der gør hvad. At kunne undgå dobbeltarbejde ved eksempelvis at
ingeniøren i stedet for at tegne sin egen 3D model kan arbejde videre på baggrund af arkitektens model, indebærer jo
også at eventuelle fejl i baggrundsmodellen overføres til dette næste led. De automatiserede processer, der ideelt set
har til opgave at finde fejl i modellerne ved fx kollisionscheck, skal kunne styres i det komplicerede samarbejde mellem
flere aktører. Det kræver en vis specialisering af medarbejderne i at forstå de vilkår hvormed disse systemer virker. At en
arkitekt på et konkurrence projekt er god til at få ideer, er ikke ensbetydende med at vedkommende ved hvordan en
skitsemodel kan optimeres så den kan videreføres til brug for eksempelvis en CFD
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analyse. Der kræves en større

forståelse af hvad de næste led i værdikæden bygningsmodelteknisk har brug for, hvis den ønskede besparelse skal
kunne opnås. Ud fra de udarbejdede rapporter
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handler hele den optimeringstanke der ligger bag initiativet til den

nationale digitalisering af byggebranchen i høj grad om økonomi, men også om kvalitet. Hvorledes sammenhængen
mellem de potentielle økonomiske besparelser og den øgede kvalitet skal realiseres, er så hele initiativets grundkerne.
Man kan udregne kvantiteter og måle priser ud fra mængdeudtræk fra bygningsmodellen. Men hvordan måler man den
arkitektoniske kvalitet, hvis ikke denne er en direkte funktion af en økonomisk besparelse. Når der tales arkitektonisk
kvalitet er der også andre parametre end den økonomiske.
Er det vigtigt, at det koster mere, og at tingene altid skal være så billige som muligt? Er det de
vigtige parametre i den lange ende? Jeg tror det ikke. Altså, så kunne man snakke om, at det så
måske ligger i alle mulige andre led – at tingene er for dyre, eller … Det er der en meget større
politisk diskussion om, som ikke kan koges ned til at sige: hvis det hele blev spyttet ud som fra en

163
164
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CFD – Computational Fluid Dynamics, bruges til computerberegning af gas- eller væskegennemstrømning i 3D modellen med
henblik på analyse, eksempelvis af indeklima.
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Der henvises til afsnittet om Implementering i Danmark, med resumé af nogle af disse rapporter.
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bilfabrik, så ville det hele blive meget bedre. […] Altså, man må jo tro på, at kvaliteten overlever, og
at det … fordi det er klart, at det er vigtigt, at … arkitekten har jo det, at de har det store overblik og
prøver at tilgodese flere forskellige … favne hele processen, hvor mange kommer ind med … altså,
meget tunnelsyn på deres … CTS-folkene
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de synes, at … i princippet, at hele huset skal

indrettes fleksibelt efter ønskerne til CTS-styring – at det må være det vigtigste parameter.
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At kunne koordinere alle de væsentlige parametre for et byggeri er sandsynligvis det der adskiller arkitektens rolle fra de
andre aktører i byggeprocessen. Det er et arbejde der går ud på at overskue sammenhænge mellem flere funktioner. Det
er det unikke som arkitekten kan.
Altså, meget af det, at være arkitekt er jo at holde fast i idealet og sørge for, at det ikke bare bliver
den økonomiske, laveste fællesnævner, som vinder – hver gang.

169

At holde fast i idealet, er en opgave der ikke har en særlig skarp afgrænsning, hvis man sammenligner den med fx at
overholde et budget. Det er en opgave der kræver argumentation på flere niveauer, både de målbare, men også de mere
inkommensurable kvalitetskriterier, hvoraf en kvalitet som æstetik befinder sig. Det er altså ikke et spørgsmål om
hvorvidt der skal være plads til ventilationsanlægget, men om hvordan der bliver plads til ventilationsanlægget i et
samspil med alle de andre funktioner og arkitektoniske idealer for byggeriet. Introduktionen af digitale bygningsmodeller i
byggebranchen er på mange måder med til at kaste et spotlys på hele denne komplicerede proces. Ideen om at man ved
at systematisere disse processer kan vinde noget, afføder nødvendigheden af at tage stilling til en hel række af mål og
metoder, der måske ikke i sig selv er tilstrækkelige til at højne kvaliteten. Der er nok snarere taget hul på en
gennemgribende bevidstgørelse af hvordan de udfordringer byggebranchen står midt i, kan adresseres ved hjælp af
digitale værktøjer.
Det vil jeg sige … sådan synes, at jeg efterhånden er kommet dertil fra at have været … eller fra at
have beskæftiget mig så meget med det og at have vendt tingene så mange gange og forsøgt
sådan og sådan og sådan – så må jeg også sige, at jeg sidder med den erkendelse af, at tingene
er simpelthen for komplicerede. Og det har ligesom været min erfaring fra flere projekter, som jeg
har siddet i, hvor at … man kan godt tænke en meget kompliceret løsning på et meget kompliceret
problem, men så kan du altså også sætte lighedstegn med, at det aldrig bliver til noget. […] Vi
halser lidt efter teknologien! Jeg tror egentlig, at det var det, jeg ville sige.
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CUBO Arkitekter – Århus
CUBO er sammen med C.F. Møller arkitekt på Det Nye Universitetshospital i Århus, DNU. Torben Schytt er CAD
ansvarlig på CUBO, og står for den overordnede IT strategi for firmaet. Der er ca. 45 ansatte, og CUBO er således
interessant fordi de i forhold til C.F. Møller repræsenterer en mindre tegnestue der på DNU projektet arbejder indenfor
den samme ramme. På interview tidspunktet havde CUBO tre projekter kørende i Revit, og har desuden haft et
samarbejde med Frank Gehry om Heimdal rådgivningscenter for kræft i Århus, der kørte i Digital Project. Torben Schytt
erkender at BIM er i den spæde start på tegnestuen, og at der ikke arbejdes med 4D tidsplansstyring. Intentionerne om
at bruge bygningsmodellen til dataudtræk er til stede, men er der tidsmæssige eller økonomiske problemer, kan der
stadigvæk være tilbøjelighed til at springe over hvor gærdet er lavest. På sigt er der dog et ønske om at kunne anvende
BIM i større udstrækning.
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CTS - Central Tilstandskontrol og - Styring af bygningstekniske installationer som fx: varme, ventilation, køling, lys, energi mv.
(Sørensen, Hermund 2009) s. 14
(Sørensen, Hermund 2009) s. 15
(Sørensen, Hermund 2009) s. 16

I første omgang handler det for os om, at vi kan levere den vare, vi bliver afkrævet, og det er over
for vores bygherrer, og det er typisk noget digitalt udbud og noget mængdefortegnelse og noget …
ja, altså visualiseringer i et vist omfang osv. Vi er ikke rigtig nået dertil, hvor man skal til at levere
noget ud til byggepladsen og modtage ting igen – der er vi et eller andet sted ikke kommet til
endnu, men det forventer vi da, at vi vil gøre i takt med, at entreprenørerne bliver … hvad skal man
sige … at de opnår en færdighed, der gør, at vi kan bruge det til noget, ikke.
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Det er altså svært at samarbejde ud fra bygherrekravene, når bygherren endnu ikke selv har tilegnet sig de rette
færdigheder til helt at kunne anvende det digitale materiale i sin fulde udstrækning. Arkitekten burde jo egentlig igen her
være bygherrens sagkyndige rådgiver. Det er specielt for mindre virksomheder en balance mellem at kunne levere det
der kræves, men samtidig kunne følge med de forandringer som nye metoder fordrer. Det er en økonomisk overvejelse,
og en generel overvejelse om hvor meget man ønsker at satse på at kunne anvende BIM.
Vi har jo i firmaet altid arbejdet med CAD, men i 2D, og vi har sådan set ikke gjort forsøg på at
komme ud af 2D-verdenen, før vi blev mødt med Det Digitale Byggeri her i 2007. […] Det første,
man starter ud med – det er at kigge på: Jamen, hvad koster det her os, og hvor meget vil vi satse
på det … vil vi opgradere hele tegnestuen på en gang, eller vil vi sige: Jamen, vi satser på at tage
et projekt ad gangen. Og der blev det hurtigt klart for os … dels pga. at vi er underlagt nogle
softwaremæssige ting, som gør, at det er væsentligt billigere for os at opgradere det hele på gang,
men også … man kan sige: Jamen, hvis vi gav alle mulighed for at arbejde med det – de har
måske ikke været på uddannelse i det, men hvis vi giver alle mulighed for at arbejde med det, så er
der noget intern læring.
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Intentionen omkring den interne læring er at de fire personer der blev sendt på kursus, efterfølgende skal fungere som
superbrugere og på den måde kunne hjælpe til med at uddanne flere på tegnestuen. Det tætteste CUBO har været på at
gennemføre et BIM projekt er det omtalte kræftrådgivningscenter i samarbejde med Frank Gehry. Det var det første
projekt i 3D, og der var ambitioner om at samarbejde med entreprenøren om anvendelsen af 3D bygningsmodeller, men
det viste sig at være lettere sagt end gjort.
V havde store intentioner om, at vi skulle have entreprenøren til at levere en del 3D-materiale til os
osv., men efterhånden som … ja, skal vi sige pengene var brugt, og vi kom ud til entreprenøren, og
så viste det sig også, at de simpelthen ikke var i stand til at levere det, vi havde behov for. Og
derfor måtte vi ligesom igen træde baglæns og sige: Jamen, hvad gør vi så? Det betyder, at vi har
lavet en masse ting i 2D og … […] Vi har fået nogle enkelte 3D-ting tilbage, men det var uden
informationsbærende data.
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Værdikæden er ikke stærkere end sit svageste led, og at der ligefrem skal trædes baglæns til 2D tegninger virker
umiddelbart ulønsomt. Til gengæld er der skabt en viden, der indirekte kan hjælpe implementeringen på længere sigt.
CUBO anvender Revit til projektering, men der er der mange andre former for software involveret i hele
bygningsprocessen. De nyuddannede arkitekter kommer med erfaringer fra andre programmer såsom FormZ og 3d
Studie samt andre, og det bliver brugt som et aktiv for tegnestuen. Der er fokus på de software brugere der er ansat, og
strategien er som udgangspunkt at lade deres kreativitet komme til udfoldelse gennem de programmer de finder mest
velegnede, i stedet for at pålægge dem at tegne i bestemte programmer. Det er dog tanken på længere sigt at bevæge
sig nærmere mod 3D bygningsmodellering, og også at introducere andre parametriske værktøjer som fx Grasshopper.
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Deres [softwarebrugerne på tegnestuen] primære opgave er at levere en vare, som hedder byggeri,
arkitektur, design osv. Så vi satser meget på, at det skal komme til udfoldelse frem for, at vi
forsøger at pålægge dem at bruge nogle programmer, som de ikke er specielt glade for, og vi har
mange forskellige aldersgrupper – så det er sådan lidt … men jeg tror da, at det kommer – altså,
det er et spørgsmål om tid.
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Introduktionen af ny software i forbindelse med en omlægning af en mere 3D målrettet metode, hænger også sammen
med den udskiftning der i er genrationerne på tegnestuen. De nyuddannede arkitekter der bliver ansat er på den måde
med til indføre de værktøjer, som de er blevet uddannet i. Tegnestuen er desuden bygget op på den måde at der er en
afdeling der tager sig af konkurrencer, og en afdeling der projekterer. De skitserende er hovedsageligt arkitekter, og de
projekterende er en blanding af arkitekter og konstruktører. Det er primært konstruktører der anvender Revit på
tegnestuen, hvilket også hænger sammen med deres uddannelses vægtning af læren om konstruktion og
projektering.
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Vi har en afdeling, som primært tager sig af konkurrencer, og som udelukkende består af arkitekter,
primært nye arkitekter, og de bruger skitseværktøjer i alle afskygninger – så tegning, SketchUp, en
lille smule Revit og alt hvad du kan proppe ind. Hvis de har noget med sig et andet sted fra, så
bruger de det … og når den fase er overstået, så bliver det sendt videre ned på vores stueplan,
hvor projekteringen foregår, og så er det ligesom der, der er en god blanding mellem projekterende
arkitekter og konstruktører, og de kan alle sammen Revit eller skal alle sammen kunne Revit, men
foregangsmændene og super-brugerne er konstruktørerne.
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Der er altså en sondring mellem skitsering og projektering. Den oversættelse der sker software formaterne imellem fra
konkurrence til projektering, er noget som Torben Schytt har forsøgt at gøre op med på tegnestuen. Han så gerne at de
data der er genereret, kunne føres helt fra skitseniveau og videre gennem processen på en mere smidig måde. I de
tilfælde hvor det er muligt, så anvendes eksempelvis SketchUp skitse modellerne videre i forløbet. Men ofte er et
konkurrenceprojekt tegnet efter andre kriterier end de rent byggetekniske. En præsentationsmodel er ofte vanskelig at
overføre direkte til projekteringen, og det kan nogle gange være væsentligt hurtigere at tegne den op på ny i selve
projekteringsværktøjet, når den fase påbegyndes. I forbindelse med om skiftet til at arbejde i 3D i sig selv har ændret
arbejdsmetoden, påpeger Torben Schytt, at arkitekter jo altid har arbejdet i 3D i hovedet som udgangspunkt for
rumforståelsen. Der er bare kommet nye redskaber som man skal tilegne sig, hvilket er udfordringen.
Altså, egentlig så kan man sige, at 3D … det ændrer ikke væsentligt på vores arbejdsmetode –
udover at man selvfølgelig hurtigere får nedfældet ens tanker til noget, der minder om det, man
havde set for sig. […] Men det er en kæmpe udfordring, og det synes jeg præger hele branchen –
den usikkerhed: Jamen, hvordan skal vi håndtere det her, og hvad skal der til for, at vi gør det? Og
for at man kan komme i gang med det her 3D og BIM, så synes jeg egentlig, at det kræver utrolig
meget af de enkelte tegnestuer, og også mindre tegnestuer, for at man overhovedet kan komme i
gang med dem. Og det kræver, at man har et vist antal it-nørder siddende for, at man kan få det
sat i værk og få det … hvad skal man sige … lagt på sporet i de rigtige kategorier og strategier og
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Uddannelsen er bygget op som en kombination af teori og praktik. Teorien går blandt andet ud på at lære om konstruktion,
projektering, virksomhedsdrift, projektstyring og juridiske forhold. (Konstruktørforeningen 2011)
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det ene og det andet og det tredje, og det er lidt en belastning, men jeg tror, at om et par år så ser
verden anderledes ud.
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At kunne anvende digitale 3D modeller til at nedfælde sine tanker, er en ret væsentlig anvendelse af teknologien. Hvis
det at kunne skitsere noget digitalt i tre dimensioner på mange måder ligger i forlængelse af den skitseproces arkitekter
har benyttet sig af tidligere fra papir og blyant til 2D CAD tegninger, så er det samtidig kun en del af den anvendelse der
ligger bag ideen om en 3D bygningsinformationsmodel. Det er i denne overgang der opstår de store udfordringer med
hensyn til at ændre arbejdsmetode, men også de muligheder som en mere informationsbærende 3D model rummer.
Hvorvidt det skift fra at computeren er den forlængede bløde blyant, til at den bliver en informationsbærende og
informationskrævende database, kan give lige stor mening i alle faser af byggeprocessen, er altså det der står på spil. At
der er mulighed for at lave fx energiberegninger meget tidligt i forløbet, er kun reel såfremt de rette informationer
eksisterer i modellen. De objekter der anvendes i 3D bygningsmodellen skal altså rumme en eller anden type intelligens,
og have tilknyttet de egenskabsdata der er nødvendige for en beregning eller et mængdeudtræk. Tidligere har det været
arkitektens estimater ud fra en viden om isoleringsevnen i forskellige konstruktioners materialer, og det har været godt
nok i skitsefasen. Nu er der en potentiel mulighed for at kunne beregne mere præcist, hvilket fordrer en mere nøjagtig
indtastning af information i modellen på et tidligere tidspunkt. Som Torben Schytt antyder, falder det måske mere
naturligt indenfor den ingeniørfaglige del af byggeprocessen, at hæge om præcise kalkulationer.
Før i tiden havde vi vores U-værdier, og når vi vidste, hvor tyk isoleringen skulle være, så kunne vi
sådan ligesom forholde os til det, og så gjorde vi ikke mere ved det før den dag, hvor vi ligesom
skulle vide, om det her holdt eller ej. Hvis vi havde den rigtige tykkelse på væggen, så vidste vi
også, at huset så var okay. Den situation er helt anderledes nu, og det er noget, som ingeniørerne
forsøger at gafle – hele den der beregning – og vi tillader det nok også i et vist omfang, fordi for
arkitekter er det måske ikke så voldsomt interessant … det er mere, hvordan vi får det bedste ud af
det.
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Det er en glimrende tanke at der kan laves mere præcise beregninger, spørgsmålet er så hvem der skal lave dem, og
hvornår de skal laves. I bedste fald kan en tidlig beregning bruges til at understøtte et arkitektonisk design, men i værste
fald ender det med at være en belastende opgave, hvis den skal varetages på en måde der ikke ligger indenfor den
pågældende persons faglighed. Det arbejde der foretages i de indledende faser af et byggeprojekt er blevet mere teknisk
krævende for at kunne leve op til de krav der senere i forløbet gør sig gældende. Det kræver at der defineres et
arbejdsområde for nogen med denne tekniske viden. Enten er det arkitekterne der samtidig skal være IT-nørder, eller
også er det en anden gruppe, eksempelvis konstruktørerne.
Vi er der, hvor vi sidder og udvikler softwarekomponenter, mens vi sidder og projekterer, og det er
en kæmpe udfordring … det er ikke en ideel udfordring eller løsning på det, men det er den måde,
vi er nødt til at gøre det på. […] Og jeg tror, at når man bliver bedre til det og har skabt et bibliotek
… en lagerhal til alle dine objekter, så vil det gå hurtigt – det vil det helt sikkert – men det varer lige
lidt endnu. Der skal ligge nogle helt klare … meget mere definerede retningslinjer fra vores
bygherrer, og de skal vide, hvad det er, de snakker om – og det skal vi jo i princippet også, men
det er ikke klart nok defineret endnu. […] Og det er ikke nyt – sådan var det også før i tiden. Altså,
der hed det bare CAD … der hed det bips’ krav, og da var det heller ikke altid helt entydigt – det,
de sagde, og det, de skrev.
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Der efterlyses klarere retningslinjer fra bygherrerne. Hele initiativet omkring det digitale byggeri og bips’ publikationer, har
været at lægge nogle retningslinjer for hvordan der kan arbejdes med de nye metoder og 3D bygningsmodeller. At det
kan være kompliceret at sætte sig ind i en ny metode er en ting, men hvis en række vejledninger samtidig fremtræder på
en ikke entydig manér, er det måske her der allerførst burde tages fat. En væsentlig del af de udstukne retningslinjer
baseres på at kunne anvende en fælles national klassifikation for at sikre ensartet navngivning i alle dele af
byggeprocessen. DBK, der som bekendt har været nævnt i de forrige interviews, har CUBO en ret klar holdning til.
Jamen, det støder vi jo på hver gang, vi starter et nyt projekt op – der står, at man skal anvende
DBK, og vi har samme svar hver gang: ”Vi vil ikke bruge noget, vi ikke ved, hvad er”. Og så længe
det ikke er godkendt og er trådt i kraft, så vil vi ikke bruge det, og det er igen et kæmpe problem for
os, fordi nu har vi siddet og udviklet ting og objekter osv., og så vil vi jo gerne fremtidssikre det så
meget som muligt, ikke, og der har DBK været en kæmpe paraply henover … ja, både os, men
også alle andre: Hvad gør vi, og hvad tror vi alle sammen på … hvordan tror vi, at det kommer til at
se ud? Og forsøger man at tilstræbe … og gætter sig til, at det skal nok være sådan, og bygger et
eller andet på basis af det, så tror jeg bare, at man træder i spinaten, fordi det er højst sandsynligt,
at enten kommer det, eller så kommer det slet ikke. Men hvis det kommer, jamen, så i en meget
mere forenklet form, håber jeg. Og uanset hvad, så vil DBK aldrig være noget, som en bruger vil
kunne sidde og definere – DBK-koder og det, jeg har set, er jo nogle utroligt komplicerede koder,
og det skal være noget maskingenereret, og det bliver det ikke før den dag, hvor Autodesk eller et
helt andet firma sætter sig ned og siger: Jamen, vi vil gerne bruge en masse energi på det her, og
vi vil gerne levere et plug-in til DBK … jamen, så måske – ellers så er det ikke noget, vi har tænkt
os at tage i brug her.
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Her er problematikken omkring DBK igen tegnet op, med referencer til den manglende implementering i software. At det
er nødvendigt at tilstræbe eller ligefrem gætte sig til hvordan det skal fungere i praksis, virker ikke som et særlig stabilt
afsæt, for et system der drejer sig om en ensartet og entydig klassifikation. Vigtigheden af at være enige om hvad man
taler om og hvordan der udveksles informationer aktørerne imellem omkring byggeriet, afspejles også som en parameter
i valget af software til projekteringsfasen. Så længe der ikke er en fællesnævner der med fordel kan applikeres, det være
enten de omtalte entydige koder, eller et dækkende udvekslingsformat, er det i praksis en overvejelse omkring den
mængde af merarbejde kontra den merværdi det vil afstedkomme at skulle omstille apparatet til en anden måde at
arbejde på. Omkring grundene til valget af netop Revit til projekteringen siger Torben Schytt:
Der er flere grunde, og den ene grund er, at vi … før vi opgraderede til Revit, så arbejdede vi alle
sammen på Autodesk og AutoCAD, og det er klart, at der ligger noget økonomi i det. En anden ting
er, at alle de samarbejdspartnere, vi har – det er primært ingeniører og landskabsarkitekter osv. –
arbejder med Autodesk produkter, og vi har ikke set nogen grund til, at vi skulle kaste os ud i at stå
med en masse problemstillinger omkring filkonvertering, hvis man kan arbejde direkte. Så det er
den primære årsag, vil jeg sige.
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Så længe alle er enige om en metode, eller bare om valget af software, opfattes det altså som langt det nemmeste at
kunne arbejde så direkte som muligt. Det vil på den vis være en merudgift at skulle konvertere filer mellem mange
forskellige typer software til de forskellige aktører i byggeprocessen. Og så længe alle anvender de samme værktøjer, er
der som sådan ingen tungtvejende grunde til at skulle kunne udveksle i andre formater end de proprietære. Til gengæld
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er det jo et af bygherrekravene

182

, at der ved idé- og projektkonkurrencer afleveres IFC modeller til bygherren. Ved

gennemførelse af byggeprojekter skal der til de udførende imidlertid afleveres enten i IFC eller i et andet aftalt filformat. I
en byggeproces som den beskrevne hos CUBO, der ikke ser det påtrængende at anvende IFC som udvekslingsformat,
er der altså alligevel krav om IFC i konkurrencer, men ikke nødvendigvis ved gennemførsel af byggeprojektet.
At anvende computere og software er med bygherrekravene blevet et vilkår for arkitekterne og resten af byggebranchen.
Der er sat en ramme, og den kan og bør diskuteres, som det også er hensigten i denne afhandling. Den ideelle situation
for at kunne arbejde digitalt med arkitektur, er måske endnu ikke en realitet, og det er heller ikke sikkert at der kan opnås
en enighed om hvad en sådan situation indebærer. Det meget omfattende katalog af byggeriets ’ingredienser’ og de
mange involverede aktører medvirker til denne multifacetterede proces der udgør et arkitektonisk projekt. Selvom idealet
formodentlig ikke eksisterer, ikke kan eksistere, på grund af disse talrige opfattelser, kan det være interessant at se
hvilke ønsker om en ideel arbejdsmåde med digital teknologi indenfor byggeriet defineres.
Vi er da nået så vidt, at en computer kan skrive, hvad du siger, ikke, og det er lidt den retning, jeg
håber det kommer – at det bliver et eller andet magisk redskab, som … måske ikke man kan sidde
og modellere som ler, men noget, der bliver lidt mere … hvad kan man sige … der bliver lidt mere
parametri i det, og du kan hive og trække i tingene og få det ud af det, du gerne vil. Men jeg tror
aldrig helt, at man kommer ud over, at når det kommer til, at det også skal – når vi snakker
byggeverdenen – kunne bygges: Jamen, så bliver der da også noget mere strikt og manuelt i det.
Men jeg håber, at det bliver lidt mere medgørligt, for at sige det sådan.
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Der ligger en accept af at byggeverdenens nære tilknytning til det realiserbare, kræver en vis form for stringens i
arbejdsmetoderne. Men samtidig et ønske om at der bliver en mere direkte afstand fra tanke til bygning, fra hjertet til
hånden. Hvor computeren som redskab befinder sig i forhold til at kunne det, undersøges nærmere i kapitlet om
computerteknologi og bevidsthed.

C.F. Møller - Norge
På C.F. Møllers kontor i Norge har BIM været et klart indsatsområde. Der er i Norge et stort fokus på BIM og IKT.
Statsbygg, som er den norske stats centrale rådgiver i bygge- og ejendomssager, bygherre, ejendomsforvalter og
ejendomsudvikler, har været meget proaktiv i arbejdet med at undersøge og implementere anvendelsen af BIM. Til
sammenligning med den danske bekendtgørelse og bygherrekravene, foreligger der ikke i Norge en egentlig lovgivning
om krav til anvendelse af IKT i byggeriet. Med vægt på brug af databaser, kollisionskontrol og kalkule har C.F. Møller i
Norge gennemført flere testprojekter, med en varierende grad af BIM anvendelse. Fra deres kontor i Oslo forklarer Steen
Sunesen:
BIM har flere niveauer. For det første at det er objektbaseret, og der er ingen tvivl om, at vi er et
kontor, der arbejder objektbaseret. […] Når du siger BIM, så handler det jo også meget om
samarbejde med de andre aktører, og egentlig ikke bare i projekteringsfasen – der går vi så også
ud i hele værdikæden. I opstarts/skitse-fasen kan du allerede høste information fra en tidligere
programmeringsfase, og myndighedskrav og ’life cycle cost’ og den slags.
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[…] Du starter med

objekter, som du faktisk har prøvet og har erfaring med fra andre projekter. […] Du arbejder
sammen i en fælles model, så du har informations-pull i stedet for informations-push – så man
kommer ikke og skubber en mængde information over i næste fase eller i den næste disciplins
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Se bygherrekravene i kapitlet om DDB.
(Schytt, Hermund 2009) s. 12-13
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Steen Sunesen tilføjer senere i en kommentar: Life-cycle cost og myndighedskrav er fremtidige værktøj som der arbejdes på, men
som ikke findes i dag. Men høst fra tidligere projekter det gør vi og det sparer meget tid.
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have, og så kan de selv gøre med det, hvad de vil, men alle er en del af fællesskabet, og man har
et fælles ansvar for at få det til at lykkes. Det er vores fortolkning, når du tænker BIM, så er det på
samme måde som man designer biler og boreplatforme og den slags – det er der, vi vil hen, men vi
har selvfølgelig forståelse for, at alle projekter har sine særegenheder og begrænsninger i
budgetter og kompetencer hos folk, og risikovillighed og den slags.
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Det ligger altså en klar intention om at BIM også er en måde at tænke på. Om hvorvidt der kan spores en økonomisk
eller designmæssig gevinst er straks vanskeligere at svare på fordi selve resultatmålingen er meget kompleks at opgøre.
Netop de meget komplekse informations strømme der hersker i byggeriet er altså der hvor BIM som en ordnende
struktur kan være med til at forsimple arbejdsgange og medvirke til at strukturere informationen aktørerne imellem. Det
nævnes at der opstår et informations-pull, og ikke et push. Netop faren for at drukne i data der bare per automatik
overføres fra den ene fase til den næste, eller fra den ene aktørs model til den næste, nødvendiggør at der tages visse
forholdsregler, og defineres hvilke informationer der rent faktisk skal bruges. I det tilfælde hvor hver enkelt aktør kan
trække de informationer ud af modellen, som vedkommende har behov for, er arbejdsgangen vellykket. I andre
situationer er der så store mængder af information i materialet, at det simpelthen bliver vanskeligt at overskue hvor de
rette informationer ligger. Informations-pull-tanken kræver i sagens natur, at de nødvendige informationer på et eller
andet tidspunkt er indlagt i modellen. Man kommer altså ikke uden om at tage stilling til hvilke informationer der skal
være tilgængelige, hvilket jo heller ikke altid er til at vide på forhånd. Skal der eksempelvis laves udregninger af priser på
basis af modellen, eller skal den kunne overgå som model for drift og vedligehold, er der visse informationer der er
nødvendige at have ført videre fra tidligere stadier af modelopbygningen.
Det er klart, at vi ser, at der, hvor vi kan bruge BIM, og kan bruge det disciplineret, ser vi en gevinst
i form af færre fejl på byggepladser, og der er ingen tvivl om, at du kan oversætte færre fejl til
besparelser, og besparelser betyder, at du har råd til at gøre nogle andre ting inden for samme
budget. Men vi er ikke kommet så langt, at vi kan dokumentere det her – i hvert fald ikke endnu.
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Det første projekt C.F. Møller har testet med BIM er Nye Akershus Universitetshospital ’ Nye Ahus’ i Oslo på 137.000 m2,
hvoraf de 118.000 m2 er nybyg. Her blev bl.a. kollisionskontrollen testet ved brug af IFC udveksling til Solibri og Clash
Detective. Da det var et test projekt var der tale om to parallelle projekter, altså selve byggeprojektet og så IFC-projektet,
men hver gang der blev fundet noget, eksempelvis kollision pga. elektriske føringer og manglende plads til downlights,
blev det applikeret i virkeligheden. Steen Sunesen har i denne forbindelse også testet EPM model servers, men
konkluderer at det ikke er brugervenligt nok i forbindelse med byggeprojekter der har en anden økonomi, end
eksempelvis den europæiske aerospace teknologi, der anvender modelservers til design, fx af de store Airbus
flyvemaskiner.
…så det er en arbejdsmetode, som er lavet til meget store firmaer, som har penge til al den
support, de overhovedet skal bruge, og ikke til byggeprojekter, som har en helt anden og
strammere økonomi, men som mere har brug for … jeg vil næsten sige en brugervenlig
standardydelse, som ikke koster så meget, men som kan bruges på mange projekter.
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Et jetflys design, eller for den sags skyld et bil-design, har altså et helt andet budget end de fleste byggeprojekter har til
rådighed i skitseringsfasen. Det skyldes bl.a. at der normalt skal laves flere identiske fly eller biler, og at der derved er
mulighed for en langt større indtjening. Netop den problematik at ethvert ikke standardiseret byggeprojekt er forskelligt
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(Sunesen, Hermund 2009) s. 3 – med enkelte kommentarer og præciseringer efterfølgende.
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(Sunesen, Hermund 2009) s. 4 - I en efterfølgende præcisering siger Steen Sunesen endvidere: Byggenæringen har ikke tradition
for resultatmåling. Det er derfor vanskeligt at sætte konkrete tal på de effektiviseringer som vi har opnået med BIM.
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fra andre på et eller flere områder, gør det sværere at anvende præcis den samme opsætning i softwaren fra gang til
gang. Det er altså en vigtig pointe, når byggebranchen sammenlignes med bilindustrien eller flyindustrien, at der både er
fællestræk, men også fundamentale forskelle. Det gavnlige ved denne sammenligning er måske først og fremmest, at
der stilles spørgsmålstegn ved byggeriets. En uddybning af begreber som Lean Construction og Kai Zen i byggeriet, vil
det være for omfattende her at udrede. Det der er interessant i denne sammenhæng, er hovedsageligt hvordan
arkitekturen påvirkes af implementeringen af BIM. En industriel design fase med henblik på fremstillingen af en prototype
til efterfølgende masseproduktion, er nemlig ikke helt dækkende for skitseringsfasen med henblik på at skabe arkitektur,
der altid i en vis forstand er unik i forhold sin kontekst. Dette berøres også i kapitlet om arkitektonisk kreativitet. Hos C.F.
Møller i Norge er der ifølge Steen Sunesen stadig et stykke vej endnu, før de rigtig store besparelser kan konstateres, og
det er altså på sigt at der regnes med en gevinst ved at anvende BIM i praksis.
Jeg synes ikke, at vi kan sige, at vi har fået en total gevinst endnu – det har vi ikke bevist, men vi
har set, at værktøjet har en styrke, når det bliver brugt ordentligt. […] Den teknologiske del er en
forudsætning for at få det til at lade sig gøre, men det handler om at bruge teknologien rigtigt, før
det overhovedet kan betale sig.
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Netop denne forudsætning, altså den teknologiske, er altså virkelig vigtig for at det skal kunne betale sig at projektere
med BIM At skulle bruge teknologien rigtigt, virker umiddelbart indlysende, og det er selvfølgelig også det, der er den
store udfordring at finde ud af her. Hvad er det for faldgruber der skal der undgås, i og med at der ligger en fare for at det
slet ikke kan betale sig. Så selvom BIM er fremtiden ifølge Steen Sunesen, mener han også, at der er en sammenhæng
mellem hvor små projekterne er, og den grad BIM kan udnyttes til økonomiske besparelser. Projekter der ligger under
2000-3000 m2 og som ikke rummer den samme informationsmæssige kompleksitet som eksempelvist et stort hospital,
vil ikke kunne indtjene besparelser i samme størrelse, men kan dog stadig have gavn af en etableret BIM
arbejdsproces
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Stregtegninger kan som udgangspunkt ikke betale sig i forhold til BIM, ifølge Steen Sunesen, men der

kan i en overgangsfase i forbindelse med investering i ny software, oplæring af medarbejdere, implementering af nye
processer, være givne situationer hvor stregtegninger kan betale sig. Der er dog hensigtsmæssigt på sigt at anvende
BIM projektering på små projekter. Det er jo netop nu en brydningstid, hvor bare det at kunne anvende teknologien rigtigt
i praksis kan siges at have en værdi, fordi de kompetencer der opøves i den forbindelse, vil kunne føres videre til
kommende projekter med større kompleksitet. Det betyder også noget at en fejl på et mindre projekt, ikke har ligeså
store omkostninger som en fejl på et af de meget store projekter. Det er både de økonomiske sider, og rent pr-mæssigt.
Et eksempel på en projekt der ifølge Steen Sunesen befinder sig størrelsesmæssigt i grænselandet for BIM egnethed er
den nye børneafdeling på Ålesund Sygehus på 5.550 m2, ligeledes beliggende i Norge. Her er det bygherren, Helsebygg
Midt-Norge, der har været interesseret i at anvende BIM, og har været indstillet på at være med til at udvikle Norges
niveau ved at betale de ekstra omkostninger der kan opstå i forbindelse med et test projekt. Desuden kan et projekt
efterfølgende indgå som en art undervisningsmateriale for kommende projekter. Projektlederen på projektet Ålesund
børneafdeling, Gabrielle Bergh siger om det igangværende projekt:
Det er en ny børneafdeling, som ligger på det eksisterende sygehus’ grund, på en parkeringsplads.
Man kan næsten sige et minisygehus, men de har ikke de tunge afdelinger såsom operationer eller
røntgen – så det er i og for sig en ganske enkel bygning, men trods det, har det en kompleksitet i
sig. Der er ca. 5.500 kvadratmeter fordelt på tre etager over terræn og en lille kælderdel.
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(Sunesen, Hermund 2009) s. 5
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Dette er af Steen Sunesen blevet præciseret i en efterfølgende kommentar: Alle typer og størrelser kan bruge BIM med positiv
effekt. Når et firma skal lære sig at BIM'e, så skal man ikke regne med at det første BIM projekt kan give plus på bundlinjen. Det er
rigtigt at store/komplekse projekter kan have mere nytte af BIM. Men jeg vil ikke sige at små projekter ikke har det.
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(Bergh, Hagen & Hermund 2009) s.3
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Trods de relativt store forventninger aktørerne imellem til at arbejde fælles med projektet, er der en smule skuffelse over,
at BIM ikke blev benyttet af alle i projekteringsfasen og at det heller ikke blev benyttet videre af entreprenøren i
byggefasen. Det er altså først hen imod detaljeringen af projektet at selve produktet af BIM samarbejdet kan ses. Der er
blevet anvendt Navisworks til at sammenkoble de forskellige modeller, og kalkulationsprogrammet Calcus blev anvendt
med udtræk fra IFC modellen allerede i skitseprojektet, og siden i forprojektet.
Og det var meget lærerigt for at se, hvad vi må arbejde med i kalkulen … hvad må vi definere
bedre. […] Man fik meget tydeligt et resultat frem af, hvad vi har lagt ind, og hvad vi får ud.
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Det er tydeligt at det er enkelt at lave tests internt på sin egen model, og at mange problemer først opstår i det øjeblik der
skal udveksles mellem parter der ikke nødvendigvis anvender helt samme arbejdsgange. Der er også blevet benyttet
dRofus som rumdatabase, men det er først og fremmest den eksterne BIM-koordinator der har udført kollisionstests i
Navisworks, og kommunikeret resultaterne videre til ingeniørerne. Samarbejdet med ingeniørerne bærer præg af at de
ikke i samme udstrækning som arkitekten arbejder med objektorienterede BIM modeller, men venter for længe med at
tegne noget, og dermed ikke medvirker til at sørge for ar der er konsistens i modellerne.
Der var utroligt mange kollisioner mellem ingeniørernes egne tegninger, fordi de ikke lige har lavet
de her indtastninger. Så det tror jeg er en vej at gå fremover: Det er også at få defineret de
forskellige fags egne tidslinier i en BIM-projektering – hvilken information har man brug for hvornår.
[…] De [ingeniørerne] skriver og tegner kvadratmeter … de baserer sig mere på en
kvadratmeterpris end på en fysisk tegning på det her projekt. Så det er bare en anden måde at
arbejde på – ikke rigtigt eller forkert, men det er bare ikke tilpasset BIM, men det er måske bare
mere tilpasset det, som de normalt har gjort.

192

Netop den omstilling fra den normale arbejdsgang, til en ny måde at projektere på, er tilsyneladende også en af
hjørnestenene ved en vellykket BIM implementering. Hvis ikke der er lavet en IKT aftale eller foreligger en IDM kan det
være vanskeligt at koordinere modelarbejdet. BIM kæden er måske ikke stærkere end det svageste led, men den kan
tilsyneladende være med til at kaste lys over hvor dette svage led befinder sig. At der er tale om en interesse fra
bygherre er heller ikke givet på forhånd. Til forskel fra lovgivningen på området i Danmark, bygherrekravene, er der i
Norge ikke den samme regulering. Det er altså bygherres eget valg, hvilket sandsynliggør at der ved tilvalg af BIM
projektering er en større interesse, end hvis pålagt som lovkrav. Det lader dog ikke til at bygherre i dette tilfælde har
været særlig meget ind over selve projektet, på trods af muligheden qua fx 3D modellen. Det kan have noget at gøre
med at bygherre egentlig ikke er helt klar over hvad der kan lade sig gøre og hvordan. Her spiller den BIM-koordinator
der har været tilknyttet projektet også en rolle.
Men der kan man jo sige, at den her BIM-koordinator måske kunne have haft en mere proaktiv
rolle udadtil og måske havde krævet mere af en bygherre, og sådan har det ikke været … det er
også et lille projekt, men selvom det måske kræver et stort projekt … for at lave de her prøver og
tests … så har jeg måske troet eller håbet, at der måske var lidt mere glød og interesse omkring
det og lidt mere engagement.
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Der er imidlertid også en anden pointe der kan spille ind. Det kan tænkes at BIM i visse sammenhænge kan være et
buzzword der symboliserer noget mere eller noget andet end det i virkeligheden er, når det kommer til stykket. På linie
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(Bergh, Hagen & Hermund 2009) s.7
(Bergh, Hagen & Hermund 2009) s.10
(Bergh, Hagen & Hermund 2009) s. 12

med et andet moderne buzzword ’bæredygtighed’ der fx symboliserer socialt ansvar, kan BIM i nogles bygherres øjne
måske være et symbol på progressivitet i så høj grad, at selve metoden får en sekundær betydning.
Det at tegne et BIM-projekt er jo politisk korrekt, hvis du forstår, hvad jeg mener, men at man
virkelig også tager det til sig selv: Hvad kan jeg få ud af det, og hvad er det, jeg som bygherre i
virkeligheden har bestilt, og hvorfor har jeg gjort det, og har jeg gjort det af egen interesse, og
hvordan kan vi drive det, og hvad kan vi få videre med til næste projekt … den proces har jeg ikke
rigtig oplevet har været til stede, men det kan jo ske, at den kommer, eller at den først evalueres,
når projektet er helt færdigt.
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C. F. Møller - Berg Arkitekter – Sverige
I 2007 blev Berg arkitektkontor med base i Stockholm i Sverige, overtaget af C. F. Møller. Denne tegnestue har en
tradition for at arbejde i CAD der stammer tilbage fra projektet Globen, som er en multifunktionsarena opført i Stockholm
i1989. Dengang var det en millioninvestering i det af den svenske byggeindustri anvendte software ’Medusa’, der blev
indkøbt til projektet. Siden da er der kun blevet anvendt Revit software efter krav fra bygherre. Langt det meste foregår i
AutoCAD Architecture, da det stadig er branchestandard i Sverige. Der anvendes dertil både SketchUp og 3D Studio.
Der er også licenser til ArchiCAD, men det er kun en enkelt person, af i alt 29 ansatte, der anvender det. Alle tegninger
realiseres i AutoCAD. Mattias Almén og Mattias Beckman er henholdsvis arkitekt og bygningsingeniør, og de deler
ansvaret for IT på tegnestuen. Som en del af C. F. Møller er kontoret også med i koncernens IT forum, men ligger
samtidig ikke under de samme bygherrekrav som de danske afdelinger. Mattias Beckman definerer BIM:
Det handler jo om at definere bygningen som en database, og ikke bare som vi gør nu lave CAD
model tegninger, opstillinger og tegninger, så skaber man en database hvor alle informationer
findes. Og så henter man informationer til fysiske tegninger ud af databasen. Det er hvad jeg skulle
definere som BIM.
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En af grundene til at tegnestuen ikke er så langt med implementeringen af BIM, hænger sammen med de krav de
svenske bygherre ofte stiller til anvendelsen af AutoCAD som platform. Desuden virker teknologien ikke endnu helt
moden, og det er opfattelsen ud fra de afprøvningsprojekter der er blevet kørt, at teknologien stadig har en række
børnesygdomme.
De [bygherre] har CAD tegne systemer så de vil have alt i DWG format, for AutoCAD er blevet
nærmest standard i Sverige. Konsulenterne, konsulentgruppen vil ikke arbejde i 3D BIM, ofte. I vort
IT-forum diskuterede vi for nylig disse projekter der har kørt, og det føles endnu ikke som en
moden teknologi. Der er stadig mange børnesygdomme. For på en gang at kunne overskue
økonomien i projektet er det nødvendigt at anvende noget afprøvet, som vi ved fungerer.
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Hvor det tidligere har været bygherrer og entreprenører der har stillet sig lidt i vejen for en udvikling imod BIM
arbejdsmetode, så er der med initiativet OpenBIM, der på interviewtidspunktet netop var igangsat, ved at ske en ændring
i opfattelsen af hvordan man kan anvende BIM i byggeriet. OpenBIM er den svenske pendant til Det Digitale Byggeri i
Danmark. Se i øvrigt afsnittet om implementering i Sverige.
Jo, nu præcis i dag er vi i gang med at starte et forum op i Sverige for netop BIM og BIMprojektering hvor nogle af de største entreprenørvirksomheder deltager sammen med de største
arkitektvirksomheder og endda andre konsulenter, for at se på om man kan… […] Det en
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(Almén, Beckman & Hermund 2009) s. 1
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nystøbning af FORMAS
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. Man starter det egentlig forfra indenfor BIM området. Primært: hvordan

kan man udnytte BIM i produktionsleddet, hvordan kan man applikere det på byggepladsen.
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Det er en temmelig omfattende gruppe af interessenter fra den svenske byggebranche der står bag OpenBIM. Initiativet
blev taget af femten virksomheder, og skaren er sidenhen vokset til over firs aktører
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fra entreprenører til arkitekter,

ingeniører, andre konsulenter og materialeproducenter. Når det første initiativ er taget, lader det til at være lettere at
tilslutte sig for flere virksomheder. I byggeprocessen mener Mattias Almén at det samme ofte kan gøre sig gældende
med hensyn til at vente med at gå i gang med sin del af processen, før de andre aktører har leveret deres del.
Ofte er problemet at man holder på sin information. For ikke at skulle tegne så meget om, vil de
gerne vente så længe som muligt med at tegne noget. Indtil alt andet er klart mere eller mindre.
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Man holder på sin information, for ikke at skulle lave arbejdet om, fordi der eksempelvis er mange ændringer i forhold til
den oprindelige skitse, efter at konstruktionsingeniørafdelingen og installationsafdelingen har leveret deres del. Netop
den slags problemstillinger er det som BIM tankegangen søger at løse. At dele information tidligere, konsulenterne
imellem, skal sikre at der ikke opstår den type afventende adfærd, for at undgå et potentielt merarbejde. Mattias
Beckman ser her et potentiale i BIM ved at kunne samkøre informationer fra de forskellige konsulenter. Dog er der
samtidig en uoverensstemmelse mellem den måde BIM fungerer og den situation den svenske byggebranche traditionelt
har opereret i. Traditionelt set er der efter en kort programfase en kort fase hvor systemdokumenter bliver lavet som
grundlag for kalkulation og indkøb, så en bygmester kan regne priser. Derefter kommer den egentlige
byggedokumentfase hvor alting tegnes op til at kunne bygge efter. Denne fase er til sammenligning ret lang, fordi det er i
denne fase at bygherre eventuelt vil tage et skridt tilbage og have ændringer ført igennem, på grundlag af
priskalkulationerne. Med BIM rykkes afgørende beslutninger til tidligere i processen, hvilket kan give problemer med at
skulle ændre sidenhen.
Det er frem for alt der jeg ser af potentiale i BIM. Det er just forholdet til de andre konsulenter. Det
store problem jeg ser med BIM det er hvordan man arbejder i Sverige med byggeprojekter. […] Og
der sker problemet med BIM: man må definere så meget i BIM inden systemdokumenterne er
færdige. Så at tage dette skridt tilbage og forandre er meget mere kompliceret og dyrere for
bestilleren. Og det tror jeg er en af børnesygdommene med BIM.
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Denne pointe vedrørende forskydningen af vigtige beslutninger til tidligere i byggeprojektets fase, er måske en ulempe
når de digitale byggeprojekter møder de traditionelle byggeprojekter. Hvorvidt der er tale om en grundlæggende
børnesygdom ved BIM, eller en manglende bevidsthed om anvendelse af BIM, berøres der i kapitlet om diagrammet.
Mattias Almén påpeger at der formodentlig ikke vil kunne spares noget ved BIM projektering, hvis et projekt ikke kan
føres til dørs. Ligeledes mener han at der ikke altid er overensstemmelse mellem hvem der bygger, og dermed betaler
for de eventuelt dyrere faser i begyndelsen af projektet, og så den driftsherre, der vil kunne lukrere på en optimeret drift
ved brug af den eksisterende bygningsmodel.
Den høje arbejdsindsats i begyndelsen af projektet for at lave modellen er ufremkommelig. [...] Der
er flere penge at spare, men måske projektet lukker helt ned inden det er bygget, og så er der
blevet brugt ganske mange penge, flere penge. […] Og besparelserne findes kun hvis man rent
197
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faktisk lander at bygge et hus. I tilfælde af at der ikke kommer noget ud af det står man med meget
større udgifter. Det er vel det. Også dette med at det næsten altid de samme bygherrer,
byggbolaget sælger huset, så en besparelse for slutbrugeren er ikke så interessant for bygherren i
begyndelsen. […] Byggbolaget eller Skanska eller PEAB bygger det og der kommer en bruger til
sidst der køber det klart og nøglefærdigt. Den besparelse de kan opnå gennem drift osv. Er ikke så
interessant for bygherren i begyndelsen.

202

Denne anden problemstilling handler altså om hvem der betaler for udgifterne, og hvem der indtjener besparelserne. Der
er dog også en overvejelse om hvorledes en BIM proces vil kunne bidrage med fordele for hele forståelsen af byggeriet
aktørerne imellem. At 3D bygningsmodellen er parametrisk giver anledning til en bedre forståelse af hvorledes en
ændring et sted vil forårsage en ændring andre steder.
Det kan måske være en fordel også. Jeg tænker at det kan gå den anden vej også… i et
konsortium der benytter BIM, kan det måske give en bedre forståelse for de andre konsulenter.
Hvordan, det de arbejder med, virker. Man kan faktisk se det på bygningen. Det er ofte svært at se
også. Hvis vi gør sådan her, vil det påvirke herovre og herovre og herovre…

203

Netop forståelsen for hvad de andre konsulenter, og aktører generelt, egentlig har for arbejdsområder, og hvilke
informationer det er nødvendigt for dem at kunne trække ud af en bygningsmodel, er ret væsentlig ikke at overse. Det er
den kommunikation der giver forudsætninger for at kunne forstå og respektere hinandens fagområder, som er grundlaget
i et givtigt gensidigt samarbejde. Denne gensidige forståelse vendes der også tilbage til i kapitlet om diagrammet og det
parametriske diagram.
Mattias Beckman kommenterer anvendelsen af BIM i konkurrencesammenhæng kontra som en forvaltningsmodel, til
brug ved drift og vedligehold.
Jeg tror ikke at man tjener noget på BIM i en konkurrence sammenhæng faktisk. Jeg har svært ved
at tro det. Gennem BIM med et smidigt modelleringsværktøj, da kan jeg se at der er store fordele,
men den store informations database har man ingen gavn af. […] I generelle entreprenør
sammenhænge ved jeg at Akademiske Hus for eksempel arbejder meget med BIM. Dem som ejer
alle universiteter og højskoler i Sverige og bygger bygninger de selv forvalter. De har benyttet BIM
ganske meget.[…] De har implementeret BIM informationen i forvaltningsfasen også, for nybyggeri.
Så de er begyndt at stille krav om levering af databasemodeller og lignende.

204

Der sondres her mellem de faser et byggeri undergår. Fra skitsering til drift. Skepticismen ved implementeringen af BIM
til konkurrencer argumenteres ud fra ideen om at en konkurrence skal vindes før den skal bygges. Igen kredses der om
hvorvidt en BIM tankegang kan berige selve skitserings- og designfasen, eller om den er mere målrettet mod egentligt
drift og vedligehold. For at en bygningsmodel kan bruges til forvaltning, skal den jo eksistere, og det er selvfølgelig en
fordel for forvalteren, hvis den allerede er lavet. Mattias Beckman skelner også mellem størrelse på projekter, som en
parameter for hvornår BIM teknologien kan være en profitabel fremgangsmåde.
For det er også sådan, ved jeg, at på bolig siden er man ikke lige så interesseret som man er på
den kommercielle side, kontorer og lignende, for man ser ikke samme fortjeneste i installations
harmoni og sådan, for det er meget enklere installationer i en bolig end i et kontorhus. Så det skiller
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også mellem hus og hus, hvor interesseret man er i BIM – jo mere komplekst huset bliver, jo mere
interesseret er man i BIM.

205

Forskellige funktioner giver forskellig kompleksitet, og dermed forskellig egnethed i forbindelse med BIM. Det lille
overskuelige projekt vinder måske ikke så meget ved BIM projekteringen, som det store meget komplekse byggeri med
en, for den menneskelige hjerne, uoverskuelig mængde detaljer.
I forlængelse af interviewet henviser Mattias Beckman til deres samarbejdspartner arkitektfirmaet Krook & Tjäder, der
arbejder med det store Swedbank Arena i Solna ved Stockholm..

Arkitekterna Krook & Tjäder
Dette firma er som nævnt samarbejdspartner med C. F. Møller / Berg på projektet Swedbank Arena, hvilket projekteres i
Bentleys Microstation. Det er et multifunktionelt stadion med plads til 50.000 siddende gæster til fodbold og 60.000
tilskuere til koncert. Til dette projekt er der krav fra bygherre om at det skal projekteres i 3D, men ikke deciderede
retningslinjer for hvordan og i hvilken grad der skal anvendes BIM. På arkitektsiden, er det Microstation Architecture der
for en stor del har været anvendt, men i hele koncerngruppen anvendes også MagiCAD, og i mindre omfang har
ArchiCAD været anvendt tidligere i processen. Der findes også specielle software løsninger specifikt rettet mod
eksempelvis den store stålkonstruktion i taget, men udvekslingen mellem modellerne er for det meste blevet udvekslet i
DWG format, hvilket er en begrænsning i forhold til typen af information, det er muligt at udveksle og genbruge. Der er
også blevet anvendt Navisworks til at kigge på ventilation og el-føringer, men det har været overvejende manuelle check
af kollisioner. Der bliver brugt en modelserver med DWG, som alle aktører opdaterer ugentligt og kan lave udtræk fra.
Håkan Björk er ansvarlig arkitekt for Swedbank Arena mens Jonas Wahlberg er CAD-ansvarlig for projektet. Håkan
forklarer indledningsvist:
Vi har vel egentlig forsøgt at påvirke at anvende den her moderne måde at projektere på så meget
som muligt, men det er gået trægt i begyndelsen og bliver vel nu mere og mere anvendt, kan man
sige.

206

Der er bevidst søgt at implementere den projekteringsform der ligger implicit i BIM, altså at der fra start arbejdes med
modeller, der senere kan bruges igen med hensyn til simulering og data udtræk. Det er dog svært at få bygherre
overbevist om at det kan betale sig allerede på de tidlige dele af projekteringen, og der er en opfattelse af at man da
projektet begyndte, ikke rigtigt kunne overskue eller tro på, at BIM ville være anvendt i branchen i den udstrækning der er
blevet siden. Arenaens størrelse og funktion har gjort det nødvendigt at lave beregninger i vindtunnel, dels omkring taget,
og dels omkring et højt hotel der indgår i projektet. Jonas Wahlberg forklarer at den svenske vejrtjeneste har anvendt
modeldata, som er blevet ommodelleret i SketchUp for at kunne lave disse vindtunneltests.
De [SMHI – den svenske vejrtjeneste] anvender SketchUp for at lave sådan en enkel model, som
de så senere har kunnet lave vindtunneltest på for at se, hvor meget vinden kommer til at påvirke
bygningen. Det er jo en form for BIM, kan man sige. […] … og hvordan det bliver med det her høje
hotel, og når taget er lukket, og når taget er åbent, fordi det kan jo fungere lidt ligesom et flys vinge,
og man har været lidt bekymret for, at det ikke bare trykker ned, men at det snarere vil løfte, når
vinden kommer forbi.
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De multifunktionelle krav til arenaen såsom fodboldkampe, koncerter, motorløb og skøjtebane er blandt andet blevet
muliggjort med et tag der kan forskydes, og derved åbne eller lukke arenaen helt, Det er muligt at styre indeklimaet ret
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præcist. Håkan Björk har lavet avancerede beregninger af de enorme luftvoluminer, luftstrømme og varierende
temperatur inde og ude, der gør sig gældende for arenaen. Alle disse beregninger er lavet digitalt ud fra digitale modeller.
Jonas Wahlberg definerer BIM på følgende måde:
Jeg hører jo til den retning, hvis man skal sige det, som ikke synes, at BIM absolut skal være 3D,
eller at BIM skal være kontrolleret af en bestemt programleverandør, som mange populært siger:
At det her program er BIM. Det er jo ikke rigtigt sådan – det er jo informationen, som tilføres
projektet. Der er jo egentlig ikke nogen forskel i forhold til, hvordan det altid har været – at det
handler om, at den her information skal gøres tilgængelig for alle … eller for dem, som behøver, at
man kan udvælge forskellige informations lag fra det. Ja, det er vel sådan, som jeg i hvert fald ser
på det.

208

Det handler altså om information, og om tilgængelighed. Informationen behøver ikke nødvendigvis at være koblet op på
en 3D model for at være anvendelig. I tråd med dette tilføjer Håkan Björk:
Men i og med at informationen findes digitalt, så kan man jo drage større nytte af den på forskellige
måder, end man kunne, da informationen var analog - i princippet kunne der jo være lige så meget
information i tankerne osv., men den var sværere at anvende på forskellige måder.

209

At informationen nu er blevet digitaliseret, giver altså i denne optik mulighed for at genanvende eller genbruge den, på
måder der ellers ikke var helt så enkle. At man måske kan have lige så mange informationer i tankerne, som nu ligger
digitalt, er ikke nødvendigvis ensbetydende med at den tankemæssige information kan finde anvendelse i samarbejde
med andre.
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Netop muligheden for at bruge informationerne i flere omgange, eller til flere ting, er blevet benyttet i

Swedbank Arena projektet i forbindelse med fx håndtering af døre og en smule med arbejdsplanlægning. Der også
blevet lavet en visuel simulering af byggeprocessen over tid, således at de der arbejder på byggeriet skal kunne få en
fornemmelse hvordan det kommer til at se ud, skridt for skridt, efterhånden som de forskellige dele bliver bygget færdigt.
Der ligger også et ret stort arbejde i at skulle sortere de informationer der rent faktisk er tilgængelige digitalt. Det er ofte
nødvendigt at skulle hjælpe de andre samarbejdspartnere med at stille de rigtige spørgsmål, før de kan få fundet den
rigtige information frem. Jonas Wahlberg har erfaret at de andre samarbejdspartnere ofte kommer til dem og spørger om
hvordan de kan finde den rette information.
Vi tilfører jo en masse information, og det kan også blive sådan, at der bliver sådan en stor
informationsmængde, at vi på en eller anden måde må hjælpe de andre med at forstå, hvad det er,
de behøver […] - der findes utrolig meget information. Så det handler jo også om at sortere – hvis
man ikke har de her fastlagte: Hvilken information er det, vi spørger om, så bliver det også meget
svært at stille de rigtige spørgsmål.

211

Selvom der er kommet mere information, og den også er tilgængelig, er det altså stadig tit en opgave der kræver en vis
indsats fra de arkitekter der har tilført den i første omgang. Håkan Björk mener også at det kan have noget at gøre med
at nogle af konsulenterne måske ikke føler at de kan stole helt på modellen. Allerede tidligt i processen udarbejdede
Krook & Tjäder en liste med de ydelser de ville være i stand til at levere, hvis det var interessant for de andre implicerede.
Og der havde man så en mulighed for allerede i begyndelsen at arbejde hen imod netop de informationer der skulle
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bruges til de pågældende ydelser. Det er straks sværere at påbegynde eksempelvis mængdeudtræk for kvantificering af
bygningsdele og priser, hvis man ikke som udgangspunkt har haft de ydelser for øje.
Som sagt nu, når vi er i slutningen af konstruktions tegningerne, så vil man fx at vi skal begynde
mængder som en slags check på deres egne mængder… de laver traditionelle mængder, men de
vil have, at vi så at sige skal lave et mængde-udtræk fra modellen for at se, om man har ret her,
men det er jo kommet for bare nogle måneder siden.

212

Det er altså væsentligt at holde sig for øje, hvilke informationer modellen skal være gearet til at videregive. Jonas
Wahlberg supplerer:
Nej, fordi så har vi ikke modelleret al information ind på den måde, vi ville have gjort, hvis vi havde
fået den bestilling fra begyndelsen af – så visse dele er modelleret på en enklere måde, som ikke
er lige så let at tage mængder på.

213

Der er altså ekstra manuelt arbejde, som havde været mindre anstrengende, hvis det havde været gjort fra start af. Et
sted hvor det vurderes, at modellen for alvor har kunnet hjælpe, er et initiativ tegnestuen selv tog for at holde styr på
arenaens mange døre igennem projekteringen. Der er omkring 1750 døre, der alle er blevet informationsmodelleret. Der
er tale om en opdeling af arbejdet med at koble information på de forskellige typer af døre. Arkitekten definerer type,
højde, bredde, brandklasse, lydkrav og placerer den i modellen. Derefter eksporteres dørene som ren ikke-geometrisk
information til en ekstern database via Excel, så de andre konsulenter som låsespecialisten og sikkerhedseksperten kan
fortsætte med at definere de respektive låse og hvilken type alarm eller åbne-/lukke mekanismer der skal anvendes.
Dette har resulteret i en tegning pr. dør hvor al den relevante information er knyttet. Omkring valget af Excel til
udvekslingen af døre siger Jonas Wahlberg, at der ikke findes et åbenlyst eksportformat i denne forbindelse.
Og der viste det sig jo igen, at der ikke findes noget selvklart eksportformat – alle leverandører af
døre og dørproducenter har deres egne systemer, som de så siden behøver at føre denne
information ind i.

214

Tegnestuen har en underkonsulent ansat til at passe denne database. Denne type ansættelse er noget der for
arkitekters vedkommende er opstået i forbindelse med BIM modellering. Hvor der tidligere var en CAD ansvarlig, er der
nu også ofte brug for en bygningsmodel ansvarlig. Tegnestuen anvender desuden en del script-støtte til at holde styr på
administration og til tegningshåndtering. Der er, ifølge Jonas Wahlberg, en tendens til at stirre sig blind på 3D
modelleringen i et omfang der ikke svarer til den reelle tid der faktisk bliver brugt på at generere 2D tegningsmateriale
der er brug for til de udførende. Der bliver blandt de forskellige konsulenter brugt meget tid på at lave 2D
tegningsgrundlag til alt det der ikke er præfabrikerede dele i byggeprocessen.
Men det er jo 95 procent, som er præfabrikerede dele, som bare sættes sammen som Lego, og så
er der det her midtimellem, som skal fyldes ud, og der må vi lægge utrolig meget energi i for at få
de her tegninger frem på det her, som skal udfyldes.

215

Et eksempel på hvor det i et vist omfang ikke har været nødvendigt med traditionelle 2D tegninger, er trapperne i
arenaen. De er fra modellen i 3D blevet sendt til trappeproducent, der så har tilvirket 3D geometrien til trapper der kan
fremstilles. Der hvor der stadig er behov for 2D tegninger, er altså alt det midt i mellem – det som ikke er præfabrikerede
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elementer. En problemstilling i forbindelse med de præfabrikerede dele er, at producenterne af eksempelvis
præfabrikerede beton- eller stålelementer, modellerer komponenterne næsten i den rækkefølge de skal produceres. Det
betyder at der for eksempel kun er modelleret halvdelen af lægterne til modellen, hvilket gør det vanskeligt rent grafisk at
kunne få et overblik over den endelige situation. Der har man måtte gå på kompromis, og kombinere nogle af arkitektens
egne gamle konstruktive dele med de nye ’rigtige’ komponenter fra producenten, for at kunne se hele arenaen.
Ja, det kan blive lidt svært med grafikken og sådan noget, når bare halvdelen af lægterne findes,
og så har vi været nødt til at lave nogle kompromisser og indlægge gamle modeller for, at det
overhovedet skal være læsbart, så at sige. Så der er det jo besværligt, hvis man ikke rigtigt går i
takt, fordi når man fx bare laver lægteelementer, som jeg fortalte om før, så begynder man jo på
sydsiden og så bygger man sig rundt, men vi kan jo ikke som arkitekter arbejde på den måde – vi
må jo se … hvis der er et dørparti, vi skal lave, så må vi tilpasse det hele vejen rundt i arenaen. Så
vi arbejder jo traditionelt med helheden, og der mangler der dele for at få en god grafik, og det har
vi faktisk måttet arbejde en del med og se til, at det bliver læsbart, det, vi gør.

216

Det er en interessant konflikt der er opstået i denne form for 3D projektering, hvor der er en gammel arkitektonisk
skitsemodel der gradvist bliver skiftet ud med konstruktionsmodellen. Det er, ifølge Jonas Wahlberg, rent praktisk et
mellemleje, hvor arkitekten må sidde og vente på at få information tilbage fra underleverandørerne til brug for helheden i
modellen. Det er ikke altid at den leverandør der modellerer den konstruktive model, er ligeså interesseret i at
kommunikere den information tilbage til arkitekten, som i at få sin leverance afleveret.
De er ikke på samme måde interesseret i, at give information tilbage til os, fordi de synes jo:
Jamen, I har jo allerede den gamle model, som I kan sidde med. Og det er faktisk ligesom et … ja,
hvad skal man sige … et vakuum, som er opstået i den her 3D-projektering, som er ganske
interessant, som jeg undrer mig lidt over, hvordan man skal forbedre.
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I dette projekts tilfælde er der af arkitekten blevet modelleret en form op, for at have noget at snakke om og arbejde
videre med formgivningsmæssigt. Men for at man skal kunne arbejde præcist videre med formgivningen bl.a. af den
store tagkonstruktion, er det nødvendigt at vide mere præcist hvor fx pæle og de andre konstruktive elementer befinder
sig. I det tidsrum mellem arkitektmodellen og den konstruktive model, så findes der ingenting at forholde sig til,
medmindre arkitekten selv modellerer den konstruktive model op. Når modellerne så foreligger, og selvom der arbejdes i
DWG format, har det været muligt at sætte de forskellige modeller sammen i Navisworks, som nævnt tidligere, via en
modelserver. Spørgsmålet om hvorvidt denne 3D metode sparer tid og eller penge er naturligvis noget det er blevet
diskuteret på tegnestuen. Jonas Wahlberg bemærker at det som udgangspunkt blev anset for umuligt at tegne dette
projekt i 2D, men at der så samtidig er en konstatering af at Colosseum i Rom blev bygget for nogle tusinde år siden,
uden brug af nogen form for computerteknologi. Som et andet og mere nutidigt eksempel bruger han
samarbejdspartneren Berg Arkitektkontors arena fra 1989 ’Globen’ der blev tegnet netop i overgangen fra håndtegning til
CAD.
Eftersom vi har arbejdet med Berg, som tegnede Globen for tyve år siden, og den var jo præcis i
skiftet mellem håndtegning og … da der begyndte at komme CAD, men - nu skal vi ikke nævne
nogen tal - men de har jo beskrevet, hvor mange personer, som arbejdede der, og hvor mange
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timer de har lagt i det jævnført med det her projekt, og jeg kan sige, at det her jo har trukket
betydeligt færre personer og timer for en meget større arena.

218

Håkan Björk supplerer med at det sandsynligvis ville have krævet fire til fem gange så mange personer at tegne
Swedbank arena i hånden. Krook & Tjäder har arbejder hovedsageligt i 3D og har gjort det i omkring 10 år, men der
findes stadig små projekter, som det bedre kan betale sig at anvende 2D tegninger.
Så findes der jo stadig mindre projekter og skitser, hvor man bare laver ting i 2D, fordi det er meget
enklere og ikke behøver noget andet end lige det i de tidlige stadier. Sådan her store, komplekse
projekter, hvor man også har så mange aktører, så har jeg svært ved at se, at det skulle kunne
lykkes at få alt sammen bare med 2D – altså, det ville sikkert gå, men det vil tage længere tid og
være betydeligt besværligere.

219

Skønt der opstår frustration i nogle sammenhænge omkring udvekslingen, så har det generelle indtryk været, at det
fungerer godt i forbindelse med både taget og konstruktionen. Det der skal arbejdes videre med, er hvordan man også i
mindre projekter kan simplificere og gøre dem enklere samtidig med at man allerede fra start har en masse information.
Håkan Björk betegner arbejdet i denne retning som ’hverdags-BIM’ eller ’hverdags-3D’ for at understrege intentionen om
at kunne anvende metoderne i mange forskellige typer projekter, i hverdagen så at sige. Der er flere steder hvor han ser
at det kunne være nyttigt at fokusere yderligere på implementeringen af BIM tankerne.
Vi ser jo for os engang i fremtiden, at de sidder med computere, og at vi ikke sender nogle
tegninger, men at de går ind i modellen og ser: Jamen, sådan skal det se ud her, og vil de udskrive
noget for at gå ud på pladsen, så har man en printer… så at sige, at der findes en modning hele
vejen igennem bygge-processen.

220

Allerede nu er den digitale 3D model koordineret med landmåleren på en måde der muliggør at stort set alle elementer
kan placeres uden brug af særlig mange tegninger. Landmåleren har opmålt grunden direkte i tilknytning til computer
filerne, og kan derfor placere beton og vægge efter dem. Et problem der dog opstår i den forbindelse, hænger egentlig
mere sammen med at bygherre har en tendens til at være mistroisk overfor den information der ligger i 3D modellen. Det
er vanskeligt, at tro på, at det rent faktisk er en informationsmodel, der rummer alle de konstruktive detaljer, og ikke bare
en traditionel visualisering af hvordan man kunne ønske sig, at det så ud.
De forstår ikke, at det er en projekteringsmodel, og at faktisk alle fotografier kommer fra 3Dmodellen. De tror jo fortsat ikke rigtigt på det – det er lidt hokuspokus og de tror ikke helt på det, og
så vil de have papirstegninger, fordi dem kan de stole på, selvom informationen kommer fra det
samme sted.

221

Her er der altså et eksempel på hvordan det ikke altid er den teknologiske udvikling eller den tekniske formåen der
sætter begrænsninger, men den tillid der hersker både aktørerne imellem, og tilliden til selve teknologien. Der ligger,
ifølge Jonas Wahlberg, en opgave i, at uddanne bygherrerne til at kunne forstå hvordan en bygningsinformationsmodel
fungerer. Spørgsmålet er så bare hvem der skal uddanne dem. En anden ting er at det ofte er nødvendigt at forenkle
modellen, for at kunne anvende den til visualisering, som nævnt, men også til at anskueliggøre detaljer, der eller ville
være vanskelige at gennemskue i en meget kompleks model i 3D. Til trods for at det måske er et område på 100.000 m2
er modellen så detaljeret som vældig fin mekanik, medmindre man kan filtrere de informationer man har brug for i
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relation til den skala de skal anvendes i. Det er det samme der gør sig gældende i forbindelse med fremtidig anvendelse
af modellen til drift. Her har fremgangsmåden været, i stedet for at benytte en enkelt BIM model indeholdende alting, at
arbejde med tre eller flere forskellige modeller med specificeret vægtning af information. Det er meget specifikke krav der
gør sig gældende i de forskellige typer modeller. Blandt andet i forbindelse med det avancerede dør-system, der tillader
en omlægning af adgangsforhold, der skal kunne skifte, i henholdsvis situationen omkring en fodboldkamp og for en
koncert. Med data fra modellen kan alt dette kobles sammen, og sågar skiltningen ved døre er tilrettelagt efter modellen.
Al denne information behøves ikke for at kunne vise en enklere formmodel i avisen el. lign. Her er der en meget
forenklet ’press-released’ formmodel. Denne er igen forskelligt fra en driftsmodel, der ikke nødvendigvis behøver være i
3D, men skal indeholde planer med links til de rette tekniske system databaser der knytter sig til driften. Det er muligt at
der efter tre år skal implementeres et nyt system, og det kan så udskiftes i denne driftsmodel, uden nødvendigvis at
påvirke den første model. Der er også en type model, der viser lysteknikerne, i forbindelse med en koncert, i hvilke
punkter i tagkonstruktionen man kan hænge lys og lyd. Håkan Björk forklarer om forsimpling af modellen:
Vi har jo en model, som indeholder alting, men allerede nu gør vi sådan, at når fx arenabyen her…
det er jo andre konsulenter, som gør billeder og sådan noget over hele byen… det er jo specielle
illustrationskonsulenter … ja, så giver vi jo dem en tilrettelagt model, som så skal kunne håndtere
det, og hvor vi fjerner en masse ting. Og ud af den model, som Jonas siger, så behøver vi for
driften, at skabe nye modeller for hver type anvendelse, eftersom den store model jo bliver
uhåndterlig for næsten alle i den position.

222

Udover problemet med at skulle håndtere en model der rummer mere information end der er brug for indenfor et specifikt
anvendelsesområde, kan der være en problematik knyttet til den implicitte visualiseringsmulighed en 3D model rummer.
Selvom det de fleste situationer er en fordel relativt hurtigt at kunne vise eller visualisere hvad man arbejder på, så er der
en risiko for at en fotorealistisk visualisering bliver taget for mere færdig end den egentlig er. I dialogen med bygherre og
med kommunen er denne risiko for at blive misforstået, noget der kræver at man planlægger hvordan
bygningsinformationsmodellen præsenteres.
Man [er] i en situation, hvor det egentlig handler om en dialog, og føles det for færdigt… det kan jo
have at gøre med computermodenheden i samfundet, men føles det for færdigt, så kan mange jo
føle, at de ikke har fået være med – det her er jo allerede klart, og sådan her kommer til at blive.
Og for os ser det jo ikke sådan ud – vi kan jo lave en ganske fotorealistisk illustration af noget, hvor
vi tænker, at et eller andet sted dér vil vi ende, men det betyder jo ikke, at vi ikke arbejder videre
med det. […] Af og til kan det faktisk være bedre fortsat at lave et håndtegnet perspektiv, fordi det
føles blødere, og det føles måske hyggeligere, og det føles ikke lige så færdigt – man føler, at man
er med i processen. Så man må hele tiden tænke sig om med de her værktøjer.

223

At der arbejdes så intenst med virtuelle 3D modeller sammenligner Jonas Wahlberg med tidligere epoker, hvor der
traditionelt blev bygget en aktuel model i tre dimensioner, som bygmesteren så kunne kontrollere og måle på, som
udgangspunkt for sin tolkning til den færdige bygning. Selvom der oftest også har været 2D grafik, mener Jonas
Wahlberg, at der i de sidste par hundrede år, har været en tendens til at fokusere for meget på tegningen.
Ja, det er klart, at der altid har været 2D-grafik, men jeg mener, at der jo har været anvendt 3Dmodeller til byggeriet tidligere, og der har ligesom været en degradering, hvis man skal kalde det
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det, til tegning, som man har stirret sig blind på i et par hundrede år. Så jeg ser frem imod, hvordan
3D-modellerne kommer tilbage til byggeriet, og det er ligesom mit interesseområde.

224

Den information der går forud for byggeriet er meget interessant i denne forbindelse, ikke mindst fordi det sandsynligvis
er nemmere at blive forført af et fotorealistisk billede der måske slet ikke rummer nogen funktioner. Da bliver
uddannelsen i at præsentere selve den informationsbærende model på en måde som også kan vise de funktioner den
rummer, et afgørende indsats område for arkitekterne, ligesom uddannelsen af bygherren i at kunne forstå og anvende
bygningsmodellens muligheder. En interaktiv visning af et projekt med digital 3D teknologi kan have en formidlende
effekt der er svær at slå på anden vis. Hvis en bruger som i et computerspil nemt kan manøvrere igennem bygningen
kan der i mange tilfælde medvirke til en aha-oplevelse af arkitekturen. Om arkitektens fremtidige rolle i denne forbindelse
og qua ny teknologi, siger Jonas Wahlberg:
Jeg tror, at vi stadigvæk kommer til at være … ja, en slags guide. Nogen har et krav eller en ide
eller bygherre, og vi kommer til at hjælpe dem og guide dem igennem den proces til noget, som er
bygbart. Jeg tror ikke, at der kommer til at være sådan en stor forskel – værktøjerne kommer til at
ændre sig, men det vil stadigvæk være den her kommunikation og dialog.
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Rollen som guide for hvordan en ide kan realiseres til noget konkret arkitektur ændrer sig således ikke, selvom der
kommer nye værktøjer. Håkan Björk tilføjer, at det er arkitektens opgave at danne en syntese ud af alle de hundredvis af
krav der følger med hvert projekt. Man kan blive inspireret af hvad som helst, om det så er en kube, noget formgenereret
ud fra et computerprogram eller osten på frokostbordet, så er der ikke her den store forskel. Grundlaget i arbejdet er det
samme som det har været i 2000 år. Det betyder dog ikke at der ikke skal arbejdes på at forstå den nye teknologi bedre.
Det kræver, ifølge Jonas Wahlberg, en vis beherskelse af de værktøjer man anvender. Nu er mange af disse arkitektur
værktøjer blevet digitale, og det kræver naturligvis en skærpet indsats på det område.
Jeg begynder at føle, at mange arkitekter jo stadig lidt er i den her… de behersker ikke nogen af de
hver værktøjer fuldt ud – altså, hvis man skulle jævnføre det med et symfoniorkester, så har vi
egentlig ikke specielt mange gode topmusikere. […] At man skal sidde og fundere på, hvilket
værktøj man skal have eller … altså, det er jo som en læge, der står og vælger … patienten er jo
død flere gange, inden man har fundet den der skalpel, man skulle bruge til lige den her ting. Der
er vi nu, synes jeg – programmet er en begrænsning.
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Analogien til et symfoni orkester er interessant, og man kan diskutere hvorvidt arkitektens rolle er som topmusiker, eller
måske snarere som komponist eller dirigent.

227

Uanset hvad, så kræves det jo også af en dirigent, at han forstår

musikken temmelig indgående, og kan forstå musikernes indbyrdes roller, og få dem til at spille i samme takt. Der er
naturligvis en spredning indenfor feltet, og også en naturlig grænse for hvor mange ’dirigenter’ der er plads til. På den vis
er ’musikeren’ nok en mere realistisk rolle for mange arkitektuddannede på tegnestuerne rundt omkring. Som sådan har
en arkitektvirksomhed i et samarbejde med andre aktører nok ideelt set rollen som dirigenten. Det må bare ikke være et
resultat af at det er det eneste arkitekten kan, men et udslag af at det kan arkitekten også, og måske tilmed som den
eneste blandt aktørerne. Håkan Björk giver Jonas Wahlberg ret, og fortsætter i orkester metaforen i en kommentar om
den tilgængelige computersoftware:
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Se endvidere interview med Mark Burry i afsnittet om arkitektonisk kreativitet.

Ja, desværre, fordi hvis man nu skal bruge samme metafor, så er vores program jo ingen
Stradivarius, og desværre er det jo sådan, at branchen egentlig er for lille til… man satser ikke
rigtigt – der findes ikke en økonomi i at drive programmet rigtig langt … det er i hvert fald min teori.
Man ser jo, hvor der sker ting, og det er jo på spilfronten, hvor man sælger millioner af spil til unge
over hele verden, og der er det meget lettere at få investeringer til, at det går hurtigt, og at det
bliver intuitivt, og at det bliver enklere. Og jeg tror, at vores CAD-program må være enklere, så at vi
ikke har nær så svært ved at forstå programmet eller håndtere dem, men som Jonas siger, at vi
arbejder med det, som er kernen, og det er jo produkterne, vi skaber.
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At anvende software bør altså være så ligetil, at man kan bruge sin energi på at lave arkitektur. Det er et spørgsmål om
tid, mener Jonas Wahlberg. Der er meget man kan takke netop spilindustrien for i den sammenhæng. Ikke bare er
grafikkortene blevet billigere, men hele den nye generation af unge har, i forhold til tidligere, en helt usædvanlig
forståelse for digital 3D teknologi i kraft af, at de er vokset op med den i spil miljøerne. Den nye generation vil ikke kunne
acceptere CAD programmerne som de ser ud i dag, er han overbevist om.

3XN
Den danske tegnestue 3XN står, ligesom mange andre danske tegnestuer, overfor at skulle implementere
bygherrekravene fra Det Digitale Byggeri i den daglige praksis. I forbindelse med et besøg på tegnestuens kontor i
København, diskuteredes anvendelsen af Rhino, Grasshopper og Revit med udgangspunkt i det nye Danmark
Akvarium ’Den Blå Planet’. Det blev anbefalet at kontakte Holger Mouritzen på kontoret i Århus, til en uddybende snak
om implementeringen af Det Digitale Byggeri på tegnestuen. Holger Mouritzen, der har været ansat på 3XN siden 2001,
forklarer hvilke overvejelser og tanker der er blevet gjort i forbindelse med de nye krav.
Vi kan se, at der kommer nogle krav fra Det Digitale Byggeri, og vi kan se, at det kommer via den
statslige byggefront der, som sætter nye krav og standarder til, hvad der skal afleveres, og der har
vi simpelthen været inde og kigge på: Jamen, hvilke værktøjer giver mulighed for at opfylde de
krav? Og dermed er vi så i gang med at implementere fx Revit i projekteringssiden, fordi Det
Digitale Byggeri rammer jo primært projektering og knap så meget konkurrence og de tidlige faser i
byggerierne.
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Tegnestuen har stort set altid arbejdet i 3D, hvilket af Holger Mouritzen bliver defineret som værende enten fysiske
modeller eller digitale modeller. Der ligger ikke en klar definition af anvendelsen af BIM, og hvad bygningsmodellen skal
kunne rumme af information udover visualisering, kommer via kravene fra de statslige bygherrer og den afsmitning disse
har haft på de offentlige og private bygherrer. Revit er blevet valgt fordi det kan give svar på nogle af de problemstillinger
der følger med håndteringen af digitale bygningsmodeller.
Man kan sige, at det er den mest intelligente software, der findes på markedet i dag, som kan yde
den service for projekteringen. Blandt andet især den problemstilling om, at vi ser mængder
komme som en opgave til arkitekter – at de skal levere mængderne til udbuddet … altså det, at vi
hele tiden skal holde styr på de mængder, og det gør vi simpelthen nemmest i at have en
informationsmodel.

230

På tegnestuen er der blevet lavet en uddannelsesplan for alle medarbejderne. Alle har kunnet få to dages undervisning i
implementering af Revit. Forud for det, er der blevet udtaget en mindre gruppe der har været to skridt forud for resten, og
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som derfor kan fungere i rollen som vejledere og give feedback på de problemer der opstår generelt i projekteringen. Det
har vist sig at virke efter hensigten, og selvom to dages undervisning ikke er så meget, har det været nok til at kunne
komme i gang med at bruge programmet. Det har så også været vigtigt efterfølgende at komme direkte i berøring med
brugen af selve programmet. Der har så også været to dages konsulenttjeneste fra efteruddannelsesudbyderen, således
at alle medarbejdere har kunnet få i alt fire dages kursus i Revit. Det er medarbejdernes egen efteruddannelsespulje der
dækker tre fjerdedele af konsulenternes honorar, og tegnestuen der betaler den sidste fjerdedel samt de to kursusdage.
Holger Mouritzen definerer BIM på følgende måde:
for mig er BIM informationer … man kan sige, at selve den digitale model sådan set kan være
visuel, eller det være en klodsmodel – det er sådan set fuldstændig lige meget, så længe jeg kan
trække de informationer ud af modellen, som er vigtige for det niveau eller den fase, jeg sidder i.
Altså, i princippet kan man sige, at i BIM er det vigtige for mig informationsmodelleringen i det, og i
virkeligheden den mulighed for at ekstrahere mænger, materialer, overflader, volumener – det, der
skal til for, at jeg kan få en entreprenør til at give en pris, og i virkeligheden på et hvilket som helst
fasetrin i modelleringen.
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3XN er på interviewtidspunktet i gang med flere projekter der relaterer til BIM på den ene eller den anden måde. Det
drejer sig om det nye Danmarks Akvarium i København ’Den Blå Planet’, KPMGs kontor i Århus, Rambøll Lab ligeledes i
Århus og et par projekter i Norge. Fra kontoret i København forklares det hvordan Den Blå Planet er blevet skitseret i
Rhino og der arbejdes videre med Grasshopper plug-in hvor hver del i malstrømmen, hver vinge, sættes op ud fra de
oprindelige loftede splines der blev modelleret til konkurrencen i Rhino. Grasshopper bruges til at distribuere punkter der
angiver bæringer såsom bjælker. Den ydre fremtoning er det der skal opfyldes, og derved ligger alle bæringer på
indersiden når der projekteres med Grasshopper. Det lader til at det indre rum således bliver underordnet det ydre. Fra
Grasshopper / Rhino eksporteres der til Revit hvor model og tegninger laves. Der er ingen parametrisk forbindelse
mellem Rhino og Revit. Grasshopper køres nu som et pilot projekt, mens Revit bruges fra nu af på alle nye projekter.
Taget har voldt store problemer, men det er nu skitseret ind i Revit, men kan således ikke i samme grad som de
parametriske objekter bruges direkte til mængdeudtræk. Holger Mouritzen forklarer hvordan projekteringen bedst foregår
udelukkende i Revit.
På et projekterende team på Revit sidder vi op til en 8-10 mennesker – det gør vi blandt andet på
Den Blå Planet og KPMG bygningen … der sidder vel de her 8-10 mennesker. I de mindre
projekter sidder vi op til fem mennesker, og man kan sige, at funktionaliteten i forhold til
projekteringen, der bør man i virkeligheden ikke sidde på andre programmer end Revit, fordi
programmet bliver tungt, og det bliver sværere at slæbe igennem, når man sidder og projekterer …
AutoCAD-rester, de … gamle blokke og sådan nogle ting fra AutoCAD. […] Når det så er sagt, så
er det klart, at man skal samarbejde, og der bruger vi jo alt input fra Rhino og … fra AutoCAD over
ADT, men primært bruger vi det så som underlag svarende til AutoCADs x-ref strukturer, og det
fungerer egentlig fint.
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Holger Mouritzen nævner at Revit 2009 ’Mass’ og ’Solids’ editeringsværkstøj ikke giver særlig god mulighed for at
skitsere. Der er altså en skitseringsproces der må foregå i andre værktøjer. Det er som nævnt hovedsageligt Rhino med
Grasshopper der køres som pilot projekt på Den Blå Planet. I forbindelse med et andet projekt ’Lighthouse’ på Århus
havn, har 3XN i samarbejde med UN Studio anvendt scripting til placering af balkoner som parametriske objekter, men
det var specielt for dette projekt, og der blev ansat en dansker fra UN Studio på 3XN til at arbejde med den del. Som
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udvekslingsplatform er 3XN som udgangspunkt tilhænger af projektweb løsninger, fordi det, ifølge Holger Mouritzen,
giver den mest smertefrie filoverførsel. De arbejder også med deres eget HTML-netværk, kaldet ’portfolio’, hvor der kan
lægges filer ud til deling mellem de forskellige aktører. Der er også tiltag til oprettelse af en FTP-service hvorfra en
projektweb-løsning i princippet kunne etableres. Det eneste projekt der er blevet mødt med krav til anvendelse af
informationsniveauer, er Den Blå Planet. Selvom det ikke er et statsligt projekt, blev der stillet krav om at hovedprojektet
skal ramme informationsniveau 4. Projektforslaget er netop blevet afleveret svarende til informationsniveau 3, men
bygherren er blevet afkrævet detailkalkulationer svarende til informationsniveau 4.
Så man kan sige, at både på tegnestueniveauet og på bygherresidens niveau er der endnu ikke
implementeret forståelse for, hvad de forskellige niveauer i virkeligheden har med hinanden at gøre,
og hvad man kan gøre med de forskellige niveauer. Problemet opstod, fordi man jo selvfølgelig jo
gerne på vores Revit-model ville kunne trække de her detailinformationer ud til at kunne lave den
her detailkalkulation. Det er uladsiggørligt, fordi tingene ikke er tegnet endnu – man kan ikke få
informationer ud af Revit-modellen, hvis ikke de er tegnet.
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Denne uoverensstemmelse tyder på en vis forvirring omkring de krav der stilles, og den proces det kræver at nå dertil.
Holger Mouritzen mener at der skal være langt større bevidsthed både hos bygherre, rådgiver og de projekterende
generelt, om hvordan disse krav indvirker på arbejdsprocesserne. Disse processer skal være detailbehandlet af
kompetencepersoner, der er i stand til at forstå og formidle dem videre til tegnestuen og de projekterende. Der er dog,
ifølge Holger Mouritzen, en fornuft i at følge kravene til de forskellige informationsniveauer, fordi det kan være med til at
skabe en ensartet forståelse af hvilke mål man sætter sig.
[Det er] fornuftige krav, fordi de i virkeligheden definerer en ensartethed, og jeg tror, at hvis det er
noget, den danske byggebranche har brug for, så er det i virkeligheden ensartethed i, hvordan man
udfører projekterne, og hvilke mål man vil nå.

234

Der kan også være ekstrem stor forskel på hvad det er for en information der i virkeligheden skal afleveres i et
hovedprojekt, i forhold til entreprisens type. Selvom man har den samme kontrakt, er det ikke nødvendigvis defineret
hvordan processen skal forløbe, og hvor detaljeret udbuddet skal ende med at være. Holger Mouritzen ser initiativet med
informationsniveauer som et led i at få en mere entydig bevidsthed omkring hvad der kræves på hvilket tidspunkt. Et
andet tiltag fra Det Digitale Byggeri er som bekendt DBK, som 3XN endnu ikke har stødt på kravet om anvendelse af.
Cirka halvdelen af deres projekter ligger i udlandet, og ville ikke nødvendigvis kræve at blive kodet med DBK, men kunne
kodes med det svenske SfB i stedet. For Holger Mouritzen er DBK blot endnu et nyt værktøj til at kunne håndtere
objekterne i byggeriet.
Der, hvor jeg lidt ser konflikten er, at DBK måske i virkeligheden prøver at gabe over for stor en
mundfuld i forhold til antallet af brugere af DBK, fordi den kun er målrettet en dansk branche.

235

Det påpeges at der kan opstå vanskeligheder fordi DBK internationalt set repræsenterer en niche, altså den danske
byggebranche. Opfattelsen af at Det Digitale Byggeri har været et væsentligt skridt i retning af at forbedre kvaliteten eller
økonomien i byggebranchen, er ifølge Holger Mouritzen, mest present i forbindelse med en besparelse hos bygherren og
i projekteringsfasen på tegnestuen. Der er dog også en usikkerhed på hvorvidt man kunne være kommet endnu længere
for de samme penge.
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Jeg tror, at det giver bygherren en økonomisk gevinst, og jeg tror, at processen kan give os – altså
tegnestuen – en projekteringsmæssig og økonomisk gevinst i og med, at jeg tror på, at vi i
virkeligheden kan forkorte processerne i projekteringssiden. […] Der er postet rigtigt mange penge
i Det Digitale Byggeri, og det er en proces, der har kørt over tre år, og set i det perspektiv synes jeg
måske, at resultatet er lidt mindre, end man kunne have håbet på. Det er endt op i ti krav, hvoraf
det ene er blevet brugt i alle de år for vores vedkommende – altså, det med projektwebben. Og der
kan man begynde at diskutere: Jamen altså, er det så pengene værd?
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Selvom resultatet er lidt mindre end man kunne håbe på, anerkender Holger Mouritzen at initiativet fra Statens side,
under alle omstændigheder vil bevirke, at store dele af byggebranchen rykker sig. Om det så bliver en økonomisk
belastning eller en gevinst kan være sværere at bedømme, og kræver at der foreligger evalueringer både af gamle og
nye projekter, før der kan siges noget præcist. Han påpeger at der jo i forvejen foregår en løbende tilpasning til
udviklingen i samfundet, og at en øget professionalisme hos eksempelvis bygherrer eller hos ingeniører, befordrer denne
udvikling. Der øjnes dog en stor fordel ved at det er et centralt organ der søger at ensarte krav og parametre for
byggeprocessen, så de enkelte tegnestuer ikke hver især skal opbygge det fra grunden af.
Og på den måde så tror jeg, at en hel del af de ting, som Det Digitale Byggeri er nået frem til,
måske ville komme alligevel – man kan sige, at Det Digitale Byggeri gør bare det rigtig godt, at de
begynder – simpelthen både visuelt, men også rent opstillingsmæssigt – at stille kravene op og i
virkeligheden synliggøre dem langt bedre, end at hver tegnestue for sig ligesom skal synliggøre de
samme parametre.
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Forholdet mellem det antal mennesker der er beskæftiget i byggeriet, og så få de der sidder i Det Digitale Byggeris regi,
nævner Holger Mouritzen også som en stor udfordring. Det er ikke en nem opgave at skulle favne alle byggeriets parter.
At favne hele byggeriet lige fra det akademiske niveau til tømrermesteren vanskeliggør en fuldstændig entydig
kommunikation af enten praksis eller teori. Det er nødt til at være en kombination, og Holger Mouritzen håber at den
teoretiske parameter, som måske er den overvejende i Det Digitale Byggeri, også på længere sigt viser sig anvendelig i
praksis.
Jeg tror, at det aller- allerstørste problem, som de har stået over for, i virkeligheden er, at
byggebranchen er så stor en kolos i forhold til det antal mennesker, der sidder i den, og har derved
i virkeligheden haft svært ved at favne alle faggrupper. Det lidt sjove, når man følger i det derinde
på Det Digitale Byggeri, er, at det som regel er de samme 50 mennesker, der både er involveret,
og som kommenterer på tingene derinde. Og spørgsmålet er også lige så meget, hvor meget af det,
der er en teoretisk tilgang til problemstillingen, og hvor meget af det, der er en praktisk tilgang til
det.
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Hvad der på den tekniske softwaremæssige side skal til for at gavne arkitektfaget hænger ifølge Holger Mouritzen
sammen med en mere intuitiv software der i højere grad understøtter samarbejdet og formgivningen. På
projekteringssiden vil det være nærliggende med værktøjer der detailmæssigt håndterer alle gængse standarder, så man
ikke skal slå op i en bog for at kunne få detaljer af de anvendte objekter tegnet ind i modellen. Det behøver ikke
nødvendigvis at ligge som grafik i modellen, men skal bare være beskrevet på en måde der muliggør at få informationen
trukket frem, når den skal bruges som det værende som visualisering eller mængdeudtræk.
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Egentlig så behøver jeg ikke på en tegning at kunne se, at det starter med en indervæg, og så
isolering og en ydervæg, hvis jeg bare et eller andet sted har beskrevet det og kan trække den
mængde ud i forhold til den situation, jeg sidder i, fordi det igen er information omkring det, jeg ser,
der er det vigtige. Og i virkeligheden så er det, der er vigtigt for mig, det rumlige og det rumlige
forløb, fordi det er det, vi alle sammen skal håndtere.
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At en automatiseret generering af de nødvendige detaljer kan skabe mere overskud til arbejdet med de rumligheder som
arkitektur i høj grad består af, er et velkendt argument i BIM sammenhænge. Der er da også flere og flere producenter
der satser på at kunne levere parametriske 3D objekter af deres standardiserede produkter
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, og det er altså således

producenterne der betaler for at få digitaliseret deres produkter til brug i bygningsinformationsmodeller. Opgaven bliver i
dette scenarie at kunne være fortsat innovativ og forny sig, selvom mange elementer vil være standardiserede. Holger
Mouritzen mener at det ville være synd, hvis ikke det i fremtiden er arkitekten der står for designet af huset. Arkitekten
skal passe på, ikke at blive indlemmet i en verden, hvor ingeniøren eller entreprenøren reelt kommer til at styre via
økonomi, fordi dette aspekt ikke interesserer arkitekten i lige så høj grad.
Det, man selvfølgelig bare kunne håbe på, det var, at arkitekten måske i virkeligheden havde en
bevidsthed om, hvad det var … eller en større bevidsthed om, hvad økonomien havde at sige i
forhold til slutproduktet. Og der tror jeg også på, at mange af de her værktøjer i virkeligheden kan
hjælpe rigtig meget med til det – også simpelthen ved at sætte parametre på de objekter, som
vedkommende sidder og arbejder med, som er økonomi, og som er en tidsparameter i forhold til
processen på byggepladsen.
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Der nævnes altså det gavnlige ved en øget bevidsthed omkring de forskellige parametres indvirkning på det
arkitektoniske slutprodukt. At arkitekten er bevidst om dette og kan inkorporere det i sin digitale metode, vil ad den vej
være med til at sikre en frirum til arbejdet med den arkitektoniske rumlighed. Hvis dette kan lade sig gøre, vil arkitekten
stadig være den styrende i den kreative proces, hvilket, ifølge Holger Mouritzen, er vigtigt for kvaliteten af den arkitektur
der bliver bygget. Hvis det er rent rationale eller økonomiske parametre, risikerer man simpelthen, at ende med kedelig
arkitektur.
Så på den måde så er arkitekten, for mig at se, stadigvæk den kreative styrende mand. Og det
synes jeg også, at man skal blive ved med at kæmpe for, fordi det tror jeg er vigtigt – ellers så
bliver det sådan meget virkeligt rationelle, parametriske huse, vi kommer til at se, som passer ind i
en formel, og som derved går hen og bliver … ikke en kreativ formel, men en designmæssig formel
eller en økonomisk formel, som er styrende for det hele, og det bliver kedeligt, tror jeg.
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KHR Arkitekter
På KHR Arkitekter er der blevet arbejdet med CAD projektering siden midten af 1990’erne. Ole Jensen er CAD
administrator, og blev ansat i 1994. De har flere gange forsøgt sig med en implementering af BIM-lignende
arbejdsmetoder, ved brug af softwareapplikationer som både Bentley Microstation Triforma og AutoCAD med Point, der
var en slags tidlig form af ADT, Architectural Desktop. Igennem de senere år har tegnestuen forsøgt at starte nogle BIM
projekter i Microstation Architecture. De pågældende projekter er dog hver gang blevet stoppet, enten af ydre
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omstændigheder, eller også har det måttet konstateres at det ikke var muligt at anvende applikationerne med den relativt
avancerede geometri. Ole Jensen definition af BIM er ikke nødvendigvis baseret på en 3D model.
Jeg ser det mere som en mulighed for at putte nogle informationer om bygningsdele og materialer
ind i CAD-programmet, og ikke helt så meget 3D-projektering. Det behøver ikke at være i 3D for at
være BIM – det er sådan min opfattelse af det. […] Man kan jo sagtens lægge fx komponenter eller
overflader eller andre ting ind i en 2D-tegning, og så have en slags metadata tilknyttet til
elementerne, men det er ikke så intelligent, sådan som 3D-programmerne arbejder med.
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Det er databasen der er det mest væsentlige i denne fortolkning af BIM. Der kan selvfølgelig knyttes metadata til en
digital tegning i 2D, men Ole Jensen erkender at der ikke er de samme muligheder som ved brug af en 3D
bygningsinformationsmodel. Et af de første projekter tegnestuen har kørt som 3D var udvidelsen af Arlanda lufthavn i
Stockholm, der påbegyndtes i 1999. Her blev tegnestuen mødt af det svenske Luftfartsverkets bygherrekrav til 3D, og
projekterede således i AutoCAD 3D med Point.
De havde et krav om, at bygningerne skulle projekteres i Point og afleveres med Point objekter, og
det gjorde vi også, og der var en masse problemer, dels fordi programmet ikke kunne arbejde med
noget avanceret geometri, og der var også nogle objekttyper, der ikke fungerede, og bygningens
størrelse gjorde, at computeren dengang simpelthen ikke kunne håndtere alle data … og det er
også noget, vi kender i dag.
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De svenske ’Bygghandlinger 90’, der er et otte bind med guidelines for byggeriet, indeholdt altså allerede dengang en
CAD standard, med lagstrukturer, farver og linietyper baseredes på AutoCAD. Der var flere af disse standarder som
Microstation ikke kunne håndtere på det tidspunkt. Den svenske struktur for opbygning af CAD kom helt fra
regeringsniveau, og altså adskillige år før Danmark havde noget tilsvarende. Det kom først i 2005 med bips’ CAD manual
2005. Arlanda projektet var en blanding af 2D og 3D, men blev KHR’s pilotprojekt for 3D. Modellen blev blandt andet
brugt til at tælle mængder. Udover Bentley Microstation Architecture, og AutoCAD med ADT overbygningen i forbindelse
med videre tilbygninger til Arlanda lufthavn, er KHR sidenhen begyndt at anvende Google SketchUp Pro i stor stil,
hovedsageligt til konkurrence formål. Visualiseringer købes af eksterne konsulenter, efter tegnestuen nedlagde deres
interne visualiseringsafdeling. Selvom tegnestuen endnu ikke er blevet stillet overfor direkte krav om anvendelse af de
danske bygherrekrav, mener Ole Jensen, at de vil være i stand til at opfylde kravene, når de bliver stillet. Men det er ikke
noget KHR har valgt at satse på i deres projekter, før der vitterlig bliver stillet krav.
Nogle ønsker, at de skal være meget efter standarderne - efter bips’ CAD-manualerne og lagstandarderne, og andre er ikke så krævende – det er forskelligt fra sag til sag. Bygherrerne, vi
afleverer til, det er også meget forskelligt – nogle ønsker stort set ikke nogen digital aflevering, og
nogle ønsker meget, og igen er der forskellige kvalitetskrav til det. Nogle er sådan set stort set
ligeglade med, hvad det hedder, og andre vil have det meget efter bips-standarderne og
kontrollerer vores materiale, når vi afleverer det.
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Projekter bliver oftest afleveret både digitalt og på papir. Det skyldes, ifølge Ole Jensen, at det økonomisk set kan være
meget omkostningsfuldt at lave en fuldstændig digital aflevering. På Arlanda projektet forlangte Luftfartsverket at
samtlige tegninger blev afleveret både på papir og digitalt, hvilket var en opgave der krævede et par mandeår med at
tilrette projektet.
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Men altså, der er altså en bygherre, som har stillet meget store krav, og det har jeg ikke oplevet i
Danmark – heller ikke med offentlig bygherre, som kunne have en interesse i det.
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En parametrisk software der oprindeligt blev udviklet som en overbygning til Bentley Microstation, er Generative
Components. Det er dog ikke noget som har vundet indpas hos KHR. Ole Jensen mener at det kan have noget at gøre
med at det retter sig mod nogle bygningsformer og en arkitektur der ikke anvendes på tegnestuen. Ole Jensen har dog
selv programmeret nogle små applikationer til Microstation i programmeringssproget Visual Basic, og til AutoCAD i
programmeringssproget Auto-DISP. Generelt mener han dog at Microstation indeholder mange af de funktioner der er
brug for fra fabrikken, og der er ikke det store behov for selv at udvikle programmer til det i de projekteringsmæssige
faser. Til gengæld har introduktionen af Google SketchUp Pro haft en indvirken på tegnestuens arbejdsmetode i forhold
til de tidligere faser og konkurrencer.
Hvis det fx er en arkitektkonkurrence, så kan man begynde at arbejde med 3D-modellering
allerede der. Det har bare vist sig, hvis vi har prøvet det, at det er for tungt at arbejde med, og der
bliver simpelthen for mange begrænsninger i både i hastigheden, men også i
formgivningsmulighederne, og der er det nødvendigt, at man kan arbejde meget frit med den
arbejdsmetode, som man har lyst til arbejde med. Og der er 3D-projektering – i hvert fald i
Microstation – ikke anvendeligt til det, og det er også derfor, at vi har implementeret Google
SketchUp, og det er der også flere, der bruger … senest også med et projekt, vi lige har afleveret
… en konkurrence, og der er SketchUp også blevet anvendt til at lave både 3D-visualiseringer,
men også til selv at kunne forstå bygningen i 3D. Så bygningen havde måske ikke set sådan her
ud, hvis vi ikke havde brugt et 3D-program – lad mig sige det på den måde.
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Selve muligheden for at kommunikere en rumforståelse er det der gør SketchUp til et velegnet program på KHR.
Samtidig fremhæver Ole Jensen også at der kan udveksles filer mellem Bentleys applikationer og SketchUp. Det som en
3D model der er tegnet i SketchUp ikke kan, som eksempelvis kollisionskontrol og mængdeudtræk, må dog i denne
arbejdsgang foretages i andre applikationer. På Arlanda projektet blev der foretaget kollisionskontrol ved at lægge de
forskellige aktørers 3D modellerne sammen, men det er ikke noget KHR selv anvender. Ole Jensen forklarer dette med
den arbejdsproces der ligger til grund for projekteringen på tegnestuen.
Vi bruger ikke kollisionskontrol, og det hænger jo også sammen med, at den arbejdsmåde, som
man normalt projekterer med – at arkitekten er meget længere fremme med sine tegninger eller sin
3D-model, end ingeniøren er. Så på et tidspunkt afleverer vi jo noget, som ingeniøren kan bruge
som underlag – sådan tidligt, men også senere – og så kan de så checke, om der er plads nok til
kanalerne, og om der er nogle bjælker i vejen og sådan noget, men det er ikke noget, vi
anvender.
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Tanken om at ingeniører og arkitekter arbejder sammen i BIM helt fra de tidlige faser af et projekt, er altså en anderledes
måde at projektere på end den som Ole Jensen beskriver. Dette er en af de grundlæggende træk ved en omskiftning til
en BIM arbejdsproces, og berøres som sådan både af tanken om de forskellige informationsniveauer og behovet for IKT
aftaler og IDM’er. Bare i skiftet fra 2D projektering til 3D projektering, har Ole Jensen bemærket en væsensforskel i
måden hvorpå der projekteres. De digitale 2D CAD programmer er for Ole Jensen blot en elektronisk lineal og blyant, til
at kunne producere tegninger, ligesom man tidligere gjorde det i hånden. Den største udfordring er at få vænnet
medarbejdere og ansvarlige til den nye arbejdsmetode, der, ifølge Ole Jensen, kan svare til at arbejde med fysiske
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modeller på modelværkstedet. Selve muligheden for udtræk af tegninger kommer ofte et skridt bagefter den egentlige
projektering, hvilket kan gøre det vanskeligere for de ansvarlige at følge med i hvordan projektet fortløbende udvikler sig.
Med 3D-projektering har man ikke som ansvarlig mulighed for at kunne overskue tegningerne med
det samme og se slutproduktet med det samme. […] Det er en kultur, man lige skal vænne sig til at
arbejde med, og også at forstå at man måske ikke lige har nogle tegninger, man kan trykke ud og
tage med hjem og sidde og kigge på om aftenen, hvis man er sagsarkitekt eller ansvarlig partner,
for at se hvad vej det går – det er noget, man skal trække ud først af dataene.
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Der ligger selvfølgelig også en udfordring i at lære programmerne at kende, at kunne forstå deres potentielle muligheder
og begrænsninger. At kunne generere tegninger fra modellen kræver selvfølgelig at der er en model på det nødvendige
detaljeringsniveau, men også at den arbejdsgang er inkorporeret i et flow på en måde der gør det nemt at have med at
gøre. Det er en anden måde at gøre det på end tidligere, hvor man hele tiden kunne se på selve 2D tegningen, hvor
langt man var kommet. Der er stadig projekter hvor Ole Jensen kan have svært ved at se den store gevinst ved at
projektere i 3D. Det drejer sig om projekter uden en særlig kompleks geometri som han kalder for ’skokassehuse’, hvilket
eksempelvis kunne være aflange stænger til administration, kontorhuse eller sygehuse som KHR har beskæftiget sig
med. Til gengæld kan projekter med avanceret geometri være fordelagtige at projektere i 3D – både med hensyn til
rumforståelse og mængdeudtræk til priskalkulation. Ole Jensen ser ikke valget af software som et egentligt problem.
Hvis der bliver behov for at skifte til andre applikationer i forbindelse med bygherrekrav, mener han, at det vil være muligt.
Til gengæld ser han heller ikke nogen direkte motivation for dette skift i den nærmeste fremtid.
På tegnestuen har vi ofte beskæftiget os med meget store huse: Sygehuse, universiteter, skoler,
uddannelsesinstitutioner og meget store administrations-bygning, og det ved jeg ville være et
problem, hvis vi skiftede software.
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Dette hænger sammen med opbygningen af software med henholdsvis federated database i stedet for en centralized
database der hænger sammen med betydningen af den samlede datamængdes størrelses indflydelse på hvor let
programmet føles at arbejde med.
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Generelt har Ole Jensen også haft bedre erfaringer med feedback på tekniske

spørgsmål fra Bentley end fra Autodesk. En ændring i måden hvorpå der projekteres, der ikke direkte har noget med
software at gøre, er rollefordelingen indenfor byggeriet. Skiftet i arkitektens rolle fra bygherrens rådgiver til en aktør på
linje med mange andre, der bliver kontrolleret af en ekstern bygherrerådgiver, er en interessant observation. Dette er
ikke en følge af digitaliseringen af byggeriet, men snarere udtryk for en specialisering af kompetencer i et mere og mere
komplekst felt. BIM tankens grundessens er at kunne medvirke til at strukturere et mere direkte samarbejde mellem flere
aktører, hvilket ad den vej kommer til at hænge sammen med de nye roller.
I gamle dage var et arkitektfirma og arkitekterne jo bygherrens rådgiver, og det er vi jo ikke mere. I
dag har man jo meget ofte en bygherrerådgiver tilknyttet til et projekt, som skal holde arkitekter og
ingeniører i ørerne. […] Så på den måde har vores rolle ændret sig igennem årene, men at 3Dprojektering og BIM skulle have nogen betydning i vores rolle i forhold til bygherren, det tror jeg
ikke. […] Jeg tror ikke, at det ændrer arkitekturen. Det er i hvert fald ikke meningen … det er ikke
ideen, at det er maskinerne og softwaren, der skal styre arkitekturen – tværtimod … altså, vi har et
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fast princip om, at det er menneskene bagved, der styrer det der, og så propper vi det ind i
maskinerne.
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At det er menneskene der styrer maskinerne og ikke omvendt, kan umiddelbart virke som en ganske åbenlys konklusion.
Det indebærer dog en række betragtninger der måske ikke er helt så åbenlyse. At menneskene styrer maskinerne,
kræver jo at de ved hvordan man styrer, og at det sker indenfor de til enhver tid gældende muligheder for styring. Der er i
den forbindelse flere måder at forholde sig til hvordan denne relation mellem mennesket og computeren bliver etableret.
At det, skønt principper om menneskets centrale styring, kan komme på tale at det somme tider forholder sig anderledes,
er en nok så vigtig pointe. Hvad det kræver, at kunne arbejde digitalt, er dels en bred vifte af tekniske kompetencer, men
også et overblik, der gør det muligt, ikke at drukne i data. For at kunne skabe et arkitektonisk produkt i den digitale 3D
verdens regi, mener Ole Jensen, at det er vigtigt med fælles standarder.
Jeg vil sige, at det, der er kernen i at kunne levere et ordentligt produkt til bygherren, hvis det er
påkrævet at skulle aflevere noget i 3D … eller også at kunne lave en standard på tegnestuen og få
den implementeret, det er, at der skal være et fælles underlag – fx fra bips … og der er jo kun bips
i dag, der sådan laver de CAD-manualer. Og der er jo lavet en hel del til Det Digitale Byggeri, men
man venter jo stadigvæk på fx den her nye SfB-struktur, DBK, som er udsat igen, og lagstrukturen
til det mangler også – så vi mangler at få det gjort færdigt, og at det er trykt og godkendt af alle
brugerne til, at man ligesom kan implementere det.
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Standarden DBK omtales her som den nye afløser til den svenske SfB struktur, og det bemærkes at den er udsat igen.
Ole Jensen har i forbindelse med implementeringen af CAD standarder på tegnestuen selv lavet en manual efter bips
CAD-manual princip, men specifikt rettet mod KHR og deres brug af Microstation. Alt fra tegningsopsætning og
lagstruktur, oversættelse af filformater, digital oprydning i tegninger og tegneteknik, foreligger altså standardiseret efter et
internt system. Det skyldes til dels manglen på fælles standarder for branchen, og Ole Jensen så da også helst at der var
et almengyldigt og brugbart forlæg, som kunne anvendes i samarbejdet med andre aktører. Dilemmaet er, at der på den
ene side stadig er brug for de interne standarder fordi dele af bips produkter ikke er fuldt anvendelige eller færdiggjort.
Samtidig kan der så optræde kompatibilitets uoverensstemmelser mellem de interne systemer og de overordnede.
For at kunne strukturere arbejdet godt, så skal der ligge noget, som man kan bruge, og som er
fælles standard – man kunne sagtens selv lave noget internt, men det vil så helt sikkert ikke passe
helt med det, som man aftaler i bips-regi, og der er det ligesom vigtigt at have et overordnet
krav.
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Hele ideen med at strukturere efter fælles standarder, er at det administrative arbejde skal kunne foregå på en enkel og
overskuelig måde, der tillader at rette fokus på arkitekturen og projekteringen. Det er uhensigtsmæssigt, hvis det
administrative arbejde fylder for meget og bliver udført af personer med anden fag kompetence end administration. Dels
bliver dette administrative arbejdet udført i en ringere kvalitet og uden samme motivation, når det ikke er de rette
personer der udfører det. Samtidig går der tid fra det arkitektfaglige arbejde, hvis det er arkitekterne selv der skal opfinde
deres interne struktur og fx dokumenthåndtering fra gang til gang. Afslutningsvis kommer Ole Jensen med nogle
betragtninger om hvor stor indflydelse en forståelse af de digitale arbejdsmetoder har for de arkitekter der ansættes på
KHR.
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…det er så ikke meget det digitale, men det er, at man interesserer sig for sit fag og kan det og har
en interesse for det. Det er ligesom det, der driver én til at blive en god arkitekt eller en god
konstruktør – det er ikke så meget det digitale i det.
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Arkitema
På Tegnestuen Arkitema er der blevet arbejdet med 3D CAD siden 1986. Det første 3D forsøgsprojekt var på 12.000
kvadratmeter og blev tegnet i samarbejde med Aarhus Arkitektskole. Eigil Nybo har arbejdet på Arkitema en
menneskealder, har været meget interesseret i tidligt at introducere CAD på tegnestuen. Der blev dengang investeret i
meget dyre skærme og hardware som i de følgende år blev anvendt hovedsageligt til 2D. I begyndelsen af 1990’erne
skiftedes til det amerikanske software Arris, og sidenhen kom AutoCAD omkring år 2000. Siden 2007 har tegnestuen
kørt med en blanding af Revit og AutoCAD samt Solibri og Sigma. Eigil Nybo sidder i to af bips’ udvalg og har været med
i B3D-konsortiet forud etableringen af Det Digitale Byggeri
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. Om arbejdet i B3D-konsortiet og den efterfølgende

formulering af bygherrekravene siger Eigil Nybo:
Og det gav et utroligt … et fantastisk netværk, som jeg stadigvæk trækker på, og virkelig indsigt. At
reglerne så blev noget udvandede efter … jeg kan kun tale om min egen personlige mening … det
er så en anden sag. […] Altså, det blev sådan lidt … de blev for vage. […] Altså, vi havde forventet,
at den blev mere skarp – skarpe krav.
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Blandt andet den beløbsgrænse på 40 mio. kroner i entrepriseudgifter der med det første sæt af bygherrekrav blev
introduceret som nedre grænse for hvilke byggerier der berørtes, var Eigil Nybo og B3D-konsortiet meget imod. De
mente at kravene var ligeså relevante for små byggerier som for store. Eigil Nybo mener at vi nu kan se hvordan det
arbejde har været en katalysator for at komme i gang. Ikke så meget fordi kravene nu er der, men fordi der har været så
meget fokus på det, at mange er begyndt at tænke i 3D i langt højere grad. At bips pludselig begyndte at interessere sig
for 3D var en stor oplevelse.
[bips] har sådan været meget fokuseret på 2D og planstrukturer, og sådan noget. Altså, jeg kan
roligt sige det – jeg sidder selv i bips’ … to af bips’ udvalg, så… […] Men altså, der er ekstremt
meget fokus på 3D i dag i bips, og det har alt sammen været sådan en udvikling, der er sket, og
sådan … ja, vi har ikke drevet den, men altså, vi har jo været en del af den proces, der har været.
Som en af dem der har været med tidligt i forløbet omkring en national digitalisering af byggeriet, er Eigil Nybo meget
optaget af proces. På Arkitema afspejles dette også i den forståelse af BIM som Eigil Nybo definerer den:
Jamen altså, vi har en definition der siger, at … altså … sagt på en anden måde, at CAD-modellen
er en del af BIM. Altså, CAD-model og BIM er ikke lig med hinanden. Altså, BIM-modellen er i
virkeligheden alle dokumenter – alt hvad der er tilknyttet til en byggesag. Og sådan helt som
udgangspunkt, så siger vi fx at et byggeprogram er starten på en BIM – altså, en ”Building
Information Model” – fordi der ligger nogle data, som knytter sig til et senere bygningsværk. Og så
bygger vi jo på sådan at alt hvad der knytter op på den her bygning, det er BIM. Altså … man
diskuterede meget, om det er ”model” – altså, om det er en fysisk … eller det er ”modelling”. […] Vi
hælder lidt til, at det er processen. Men jeg har da også været med til i bips at definere, at det er en
model, som skabes gennem processen. Altså, det er sådan lidt strid om ord, ikke. […] Men altså,
det er i hvert fald, efter min mening, vigtigt, at fastholde, at CAD-modellen er ikke BIM-modellen.
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Det er en del af den. En væsentlig del af den. En meget væsentlig del af den. Men det er ikke BIMmodellen.

258

Hvorvidt M’et i BIM står for ’model’ eller ’modellering’ kan umiddelbart virke som en detalje eller en strid om ord. Det er
dog ret væsentligt at være klar over hvad denne sondring i yderste konsekvens kan medføre, og det er også derfor det er
væsentligt at BIM modellen for Eigil Nybo ikke er synonym med CAD modellen. I denne forståelse er CAD modellen en
del af BIM modellen, der så repræsenterer alt hvad der knytter sig både til processen og til selve det produkt der kommer
ud af en bygningsinformationsmodellering. Arkitema havde et mål om at alle projekter skulle overgå til 3D i løbet af en
toårig periode. De ambitioner har dog måttet nedjusteres i lyset af tidernes ugunst som følge af den globale finanskrise.
Det er fortsat en ambition at køre flere projekter i 3D, men der kan være argumenter tilstede for fortsat at anvende 2D til
visse opgaver. På tegnestuen er alle Revit-projekterne blevet samlet på en etage, hvilket både har fordele og ulemper. Al
know-how er dermed koncentreret i de store projekter, og dér skaber det et fantastisk miljø. Til gengæld kan det være
sværere at komme ud i resten af tegnestuen med det. Selve implementeringen af Revit har også været både positiv og
krævende.
Det har været en hård fødsel – det har det. […] Jeg vil sige, at som udgangspunkt så har det været
en positiv oplevelse, men det har sgu også kostet blod, sved og tårer, ikke altså. Det har det, fordi
at … det er nok mere i folks ”mindsets”, at det er svært – at man … ja, hvordan skal jeg forklare det
… altså, man vil lave det, man altid har gjort. Altså, man vil få det ud af det, man altid har gjort, ikke.
Altså, man er grafisk på sine tegninger, ikke. Så vil man krydsskravere og man vil lave dem
ligesom vi nu har gjort i hundrede år, ikke – da vi tegnede med ridsefjer, ikke – fra den her 3D
model. Og det viser det sig faktisk, at det er den måske ikke lige så god til.

259

En ændring af metode og værktøj medfører altså en ændring i det ’mindset’ eller tankegang som traditionelt set har
karakteriseret arkitektfaget. At skulle transformere en traditionsbunden metode til nye omstændigheder, er noget ganske
andet end blot at skifte et gammelt værktøj ud med en nyere variant. At insistere på, at gøre som man plejer, i en ny
kontekst, er vanskeligt fordi selve udgangspunktet har rykket sig. Værktøjet er ikke blot en nyere variant af det samme,
men et produkt af en helt ny tankegang, der måske endda ikke engang er fuldstændig færdigtænkt. Dertil kommer så at
de nye værktøjsudviklere måske heller ikke har været i stand til at forstå eller sortere tilstrækkelig præcist i hvilke
kvaliteter der er de absolut vigtigste for at anvendelsen af værktøjet bliver fyldestgørende. For arkitekten har eksempelvis
tegningen gennem tiderne rummet både den bygningsmæssige information, men ikke mindst en æstetisk skønhed, der
er blevet dyrket og raffineret gennem hundreder af år.
Vi bliver simpelthen nødt til at diskutere det grafiske output, og det diskuterer man faktisk også i
bips. Altså, skal vi … vi skal jo ikke forlade tegningerne, men vi skal måske … vi skal måske have
en anden udtryksform, en anden kommunikation, ikke, og være mere obs. på, at modellerne
måske kommer på byggepladserne eller i hvert fald kommer til entreprenøren, ikke. […] Altså, vi
har altid haft flotte … eller høje krav til grafikken på vores tegninger, ikke. Altså, det skulle være til
at læse og … Så de første tegninger der kom ud af Revit, de lignede jeg ved ikke hvad.
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Der er altså et ønske om at ændre tankegangen til den nye digitale kontekst, men samtidig at kunne bibeholde det
raffinement gennem mange år er blevet opbygget i kommunikationen. Modellerne skal måske kommunikeres via
alternative medier i en kombination af 3D modeller og tegninger direkte ud på byggepladsen. For Arkitema er
udfordringen i forbindelse med bygningsinformationsmodellering nu, at få klarhed over det skisma der opstår mellem de
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data der lægges ind i modellen, og så den grafik som man er vant til at få ud af det. Et vindue kan eksempelvis defineres
i modellen ved bare være en blå kasse med tilknyttede egenskabsdata såsom U-værdier og pris, mens det på facaden
kun ligner et hul i en væg. Ligeledes kan en ydervæg gives egenskabsdata såsom isoleringsevne, uden at det er
nødvendigt at tegne detaljerne i den digitale model. Modellen er på den vis mere intelligent end den grafiske afbildning.
For Eigil Nybo er der en vis risiko forbundet ved at detaljere for meget, eller at ty til isætning af producenternes
standardiserede objekter for tidligt i forløbet. Dette hænger også sammen med opdelingen af modellen i de forskellige
informationsniveauer og med anvendelsen af IDM’er.
Altså, det handler jo om når man projekterer så ikke lægge mere ind i modellen, end du har i dit
hoved. Altså, pas på med at tage sådan et standardvindue og smide ind på et tidspunkt, hvor du i
virkeligheden slet ikke ved noget om … men mere modellere i forhold til det, du ved. […] Det er
ikke engang løgn, at nogle tror faktisk, at man skal tegne isoleringen for at få den til at regne Uværdi. Men det er lige meget.
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Ved at bygge modellen op på denne måde, hvor det grafiske billede i begyndelsen ikke nødvendigvis matcher alle de
information der gemmer sig i modellen, tillader, ifølge Eigil Nybo, at der kan bygges nogle meget intelligente modeller
meget hurtigt. De rummer en masse information, selvom de tegningsmæssigt ser mærkelige ud. På denne måde
befinder modellen sig på et andet abstraktionsniveau end sædvanligt, og den er blevet mere diagrammatisk. En af Eigil
Nybos kongstanker er, at man i begyndelsen må samarbejde i én enkelt fællesmodel, hvilket også er blevet afprøvet
sammen med NIRAS i forbindelse med den ovennævnte metode til ikke at lægge mere information ind i modellen, end
man er sikker på.
Vi havde modellen, og så fik vi informationerne fra ingeniørerne – eller af nogle producenter. Og de
data … og de kunne komme på … ja, nu et godt eksempel, på en næsten ulæselig pdf-fil fra en
betonelementfabrik. Den gav os så alle dimensionerne på dæk og søjler og bjælker. Men det var
nok! Så kunne jeg lægge dem ind i modellen, og så havde vi en fælles model - os og ingeniørerne,
som kun havde, om jeg så må sige, de ydre afgrænsninger.
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Så længe de informationer der kommer fra bygherre og samarbejdspartnere bliver leveret i et database format som for
eksempel Excel, så kan det nemmere kobles op på en egentlig BIM arbejdsmetode. Der har ikke været anvendt
modelservere på tegnestuen, men der har der været et par projekter hvor der blev importeret en 3D ingeniørmodel til
kollisionscheck i Solibri. Eigil Nybo har ved disse lejligheder oplevet hvor vanskeligt dette samarbejde med flere
implicerede modeller kan være. Checkene viste blandt andet at det ikke var alle dæk der lå vandret, og at der lå dæk
indeni hinanden og var L-bjælker der vendte forkert.
Ingeniørerne de siger, at det er svært at få arkitekterne med, og så siger jeg modsat, at det er
fandeme svært, at få ingeniørerne med. […] Og det er … viser bare, at det både for os og
ingeniørerne faktisk er meget, meget svært at arbejde i 3D. Man kan meget let komme til at lave
sådan nogle store og små fejl, ikke.

263

En fast rutine er ved at blive etableret med Solibri, så der bliver checket meget oftere. Det ender formodentlig en dag
med at være ren rutine at der ved arbejdsdagens ophør bliver foretaget check på det hele, så projektlederen kan tage
stilling til hvordan de fundne fejl skal udbedres. Der hvor der, også hos Arkitema, stadig er et problem i forbindelse med
den nye tankegang er i skitseringen.
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Det har vi et problem med. Det har vi. Det er … vi har meget svært ved at få arkitekterne i gang.
Og jeg ved ikke, om det er programmet, eller om det er arkitekterne. Det ved jeg faktisk ikke. […] Vi
har et godt samarbejde med Arkitektskolen, og de har også nogle dernede, der prøver at … måske
finde nogle metoder til at skitsere i Revit. […] Jeg synes det [Revit] er et rigidt program. Det er
simpelthen alt, alt for rigidt, og det … som jeg jo plejer at sige, at her i huset … altså, prøv at få
arkitekter i AutoCAD til at tegne bare i to lag! Det er svært … ikke … fordi det er derfor de er
arkitekter. De gider sgu ikke alt det der penfarve og styring, de vil bare tegne huse, ikke. Og det
synes jeg er meget positivt. Og så at prøve at få dem til at arbejde i Families og hvad pokker det
hedder – i Revit – det er … det er meget, meget svært. Om vi går en anden vej og måske bruger
… Sketch … hvad hedder det? SketchUp! - det var det jeg ville sige - i første fase, det ved jeg
ikke.
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Skitseringen er altså en fase der er vanskelig at koble sammen med resten af byggeprocessen. Softwarens rigiditet
kombineret med arkitekternes fokus på at tegne huse, frem for at fordybe sig i softwaren, foreslås som årsager. At
SketchUp kunne anvendes som en mulig kobling, er også en overvejelse i Eigil Nybos sind, og han erkender at flere
andre tegnestuer har haft gode erfaringer med dette. ArchiCAD mener han sådan set også opfylder nogle af de krav til
skitsering som Revit lader tilbage at ønske, men samtidig er forventningerne til Autodesk i forbindelse med support samt
det større bruger samfund, en af årsagerne til, at valget faldt på Revit. Hvorvidt der skulle introduceres andre
parametriske programmer som Rhino med Grasshopper, er han dog noget mere skeptisk overfor. Han mener, at det er
nemt kan blive ren mani, hvor formen bliver genereret af computeren og fremtræder som en ’imponator’, altså noget der
er skabt først og fremmest for at imponere.
Arkitekturen synes jeg jo stadigvæk må være det væsentlige, ikke – altså, at man kan lave nogle
meget spektakulære former, og hvad ved jeg, ved at have et eller andet CAD-system, der
genererer bla, bla, bla derudaf. […] Den fælde tror jeg man let kan falde i, ikke – at man kan blive
sådan … det kan blive en ”imponator”, ikke. Den form, den arkitektur, ikke, det bliver sådan
en ”imponator”, hvor man sådan helt glemmer … er rummene nu gode?, dagslyset okay?, og alt
sådan noget.
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Den tilgængelige digitale teknologi rummer allerede muligheder for i stor udstrækning at relatere en stor mængde
informationsstrømme som en formgenererende motor for det arkitektoniske udtryk. Dette er et stort emne i sig selv, og
rummer også nødvendigheden af at kunne præcisere disse informationsstrømme og deres relevans for formgivningen.
Det er ikke forkert at sige at information om dagslyset, for eksempel i form af et soldiagram, er et eksempel på hvordan
arkitektur stort set altid har intentionen om, at benytte sig af relationer mellem information om eksterne forhold og
arkitekturens form, her i eksemplet i særlig grad om placering af åbninger til dagslys. Men det er klart at en ukritisk brug
af informationsstrømme til generering af arkitektur, kan medføre resultater der kommer til at postulere en sammenhæng,
der i praksis ikke fungerer efter hensigten. At man med digital teknologi kan opstille informationsbaserede algoritmer der
udfører en række handlinger for at nå frem til en form, er altså ikke ensbetydende med at denne form bliver til god
arkitektur. Det kræves altså, ifølge Eigil Nybo, at man ikke i sin begejstring for computeren glemmer, at rummene skal
være gode og dagslysindtaget i orden. Om det også kan virke den modsatte vej, så anvendelsen af en mere ’afdæmpet’
software der ikke rummer disse muligheder, kan få en begrænsende effekt for den arkitektoniske kvalitet, vil Eigil Nybo
ikke afvise. Han er overbevist om at der er en sammenhæng mellem værktøj og resultat på den ene eller den anden
måde. Han illustrerer sin tankegang med et eksempel på en så simpel digital teknologi som lommeregneren.

264
265

(Nybo, Hermund 2009) s. 12-13
(Nybo, Hermund 2009) s. 14

105

Jeg tror, at alt hvad vi laver påvirker os. Altså … jeg mener når vi har regnemaskiner, så er det jo
helt banalt – så er vi ikke så gode til at regne inde i hovedet. Eller altså … vi mister nogle evner,
når vi bruger nogle værktøjer. Det tror jeg også på her. […] Jeg er ikke maskinstormer, tværtimod,
men jeg er også klar over, at det gør noget ved os, ikke. Det gør det.
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Præcis hvad det gør ved os, og hvor meget det muligvis kan komme til at gøre ved os, er et af temaerne i afsnittet om
hvor intelligent computeren kan blive.
En af de mere målbare konsekvenser ved brugen af ny teknologi såsom 3D projektering og BIM, er den økonomiske
gevinst. Det er, som berørt i denne afhandling under introduktion til BIM, ofte et økonomisk argument der tages i brug for
implementering af BIM. Hvordan opleves denne økonomiske gevinst i praksis, og tror Eigil Nybo, at der bliver tale om en
øget økonomisk gevinst ved at bruge BIM?
Det håber jeg da. Her i huset kan vi ikke se den endnu. Og jeg tror, at den kommer altså også først
den dag vi virkelig får arbejdet sammen alle sammen om modellen, ikke. […] Problemet er jo – det
vil jeg tro, at du har hørt før – at hvis jeg skal lægge, og en arkitekt skal lægge en hel masse data
ind, som bygherren kan bruge til sit ”drift og vedligeholdelse” … Men jeg får ikke … det får jeg ikke
penge for. Jeg har måske en merinvestering i starten på … nu siger jeg bare noget … ti procent,
ikke, men hvem betaler mig det? Det er der ingen der gør. Jamen, så vil jeg ikke gøre det.
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Så længe der ikke er en tilsvarende ændring i honorar fordelingen, tror Eigil Nybo ikke på, at der er overskud i
virksomhederne til at kunne lægge de data ind i modellen, der sidenhen er vigtige for at den kan fungere som
eksempelvis digital drift og vedligehold for bygherren. Der er ikke nogen der frivilligt vil begynde at arbejde mere, uden at
få noget for det. Der kan være en tendens i tiden til, at fokusere for snævert på sit eget arbejdsområde, mener Eigil Nybo.
I økonomisk pressede tider, vil en virksomhed søge, at optimere sine leverancer, og ikke påtage sig mere arbejde end
højest nødvendigt. Denne tendens kan måske korrigeres, ved et tættere fysisk samarbejde. Fra tidligere projekter har
Eigil Nybo erfaret hvor meget det betyder at sidde fysisk tæt på hinanden. Han mener at det er et problem hvis man
sidder fysisk adskilt, og skal kommunikere via modellen, telefonen eller projektweb, som han ikke har meget fidus til,
selvom han anerkender at sikkerheden er i orden.
Det er altså et problem, hvis man sidder meget fysisk adskilt, ikke, og skal kommunikere via
modellen og via telefonen, ikke. Det er det. […] I hvert fald via projektweb. Det har jeg ikke den
store fidus til. […] Jeg synes godt nok det er en hammer, hammer tung måde at kommunikere på.
Den er jo sikker … altså, man har jo sine afgrænsede ansvarsområder, og jeg skal give dig – der
er ikke noget at komme efter der – men altså … for pokker mand … der er sgu ikke meget dynamik
i det.
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Der hvor der, ifølge Eigil Nybo, allerede er, og på sigt vil være, kvalitetsmæssige gevinster ved BIM, er hovedsagelig ved
at kunne eliminere de geometriske fejl i modellerne ved kontinuerlige kollisionscheck. Så vinduer også sidder der hvor
hullerne i væggene er, og man undgår bjælker der går gennem glaspartier og ventilationsrør der pludselig befinder sig
nedenunder det nedhængte loft, fordi der alligevel ikke var plads. BIM kan ikke hjælpe direkte med selve detaljeringen af
eksempelvis tag inddækninger og hvordan ydervægge rammer taget, men måske med at anskueliggøre disse problemer.
Han mener også at det vil være en fordel at kunne simulere opførslen af et byggeri, på samme måde som man indenfor
mange andre brancher benytter sig at digitale simuleringer til at undersøge hvordan en given proces hænger sammen.
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Det der 4D og 5D, som i virkeligheden er lidt sludder, men skidt nu med det. Altså, der simulerer du
jo opførslen, ikke, og det tror jeg man kommer langt med. Og det er der jo andre brancher, der er
meget langt med, ikke. Altså, enhver kemisk proces bliver simuleret, eller enhver fabriksproduktion
i dag bliver jo simuleret.
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Begreberne 4D og 5D, er som redegjort for tidligere, henholdsvis pris og tid, tilføjet som dimensioner til en 3D BIM model.
Simuleringer af byggepladsopstilling og logistik er foruden prisoverslag baseret på mængder fra modellen, noget som der
bliver arbejdet med også internationalt. At tilføje i Eigil Nybos sammenligning med andre brancher, er der ofte blevet
refereret til eksempelvis bil industrien eller fly industrien der også i udpræget grad anvender 3D modeller og simulering i
forbindelse med prototypedesign. Men denne sammenligning kan måske ikke foretages uden videre. Eigil Nybo mener
ikke at det er en helt fair sammenligning.
Det er ikke helt fair. Altså, hvis jeg fik en milliard til det første hus, og jeg skulle bygge halvtreds,
altså, så ville jeg … så skulle jeg nok få det skruet rigtigt sammen. Altså … vi bygger jo nyt hver
gang, og … ja. Altså, i virkeligheden så synes jeg egentlig at vi klarer det meget godt, hvis du
tænker på vilkårene, ikke.
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Denne pointe, som også i tidligere interviews er blevet berørt, handler altså om den forskel der ligger på at
masseproducere et ensartet produkt, og på at skabe arkitektur, der hver gang skal passe ind i en ny kontekst. Eigil Nybo
refererer til et igangværende projekt i Horsens på 5.000 etagemeter med to bygherrer, tre ingeniørfirmaer, en
procesfacilitator, som han aldrig før har mødt, der så i løbet af fire måneder skal få projektet lavet færdigt. At det kan
lykkes, tyder på at der er en række konventioner som man, aktørerne imellem, godt kan overføre fra projekt til projekt, på
trods af en ny kontekst for hvert projekt.
Så egentlig så synes jeg da nogle gange, at det ret fantastisk, at vi i det hele taget får det op at stå,
ikke. Og det betyder da også, at der … i branchen må der jo være meget sådan implicit viden, ikke.
Det skælder man meget ud over, at der ikke er, men det kan jeg … efter min mening, så må den jo
være der. Altså, vi må jo kunne forstå hinanden, mange gange. Når jeg siger et eller andet, så ved
ingeniøren … selvom jeg aldrig har mødt ham før, så ved han nogenlunde: hvad er det manden
mener, ikke – hvad er det han snakker om, ikke. For ellers så kom vi jo ikke ret langt.
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Den viden der muliggør et samarbejde med personer som man ikke kender på forhånd er altså vigtig, og det kan, og skal,
en BIM arbejdsmetode ikke erstatte. Muligheden for, at blive bedre til at løse arkitektoniske opgaver igennem digitale
værktøjer, er altså en overbygning på den eksisterende viden. En BIM metode kræver, at visse opfattelser af
arbejdsgang og muligheder ændres, men den kan ikke træde i stedet for al den erfaringsmæssige viden og processer et
arkitektonisk byggeri indbefatter. Der hvor et samarbejde kan styrkes ved brug af digitale arbejdsmetoder i 3D eller BIM
fordrer at der kan udveksles information på en entydig måde. Denne tanke kræver at der i værktøjerne er en metode til at
foretage denne udveksling, som i større eller mindre grad baseres på fælles standarder og fælles udvekslingsformater.
Det fælles udvekslingsformat IFC er, ifølge Eigil Nybo, den eneste vej at gå i den forbindelse. Trods de fejl der opstår
som følge af IFC formatets anvendelse, mener han at der er meget større gevinst ved at bruge det, end omkostningerne
ved fejlene.
Altså, jeg er IFC-fan. […] Jeg ved godt, at Autodesk og Bentley forsøger via et samarbejde omkring
fællesformater, og … nej jorde, det er så meget sagt, men altså, at få IFC kørt ud på et sidespor.
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Jeg håber ikke, at det lykkes, fordi IFC er hammer godt. […] Altså, vi er jo medlemmer af en
organisation, der udvikler IFC. Og det vil sige, at hvis Eigil siger: ”jeg kunne godt tænke mig, at IFC
kunne det og det”, hvis der så er … lad os bare sige, at der er tohundrede andre, der siger det
samme, jamen så bliver det til noget. […] Og så skal man, efter min mening, også holde op med at
blive fuldstændig hysterisk, fordi der er fejl i en IFC-model, for det er der.
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De problemer som kan opstå ved at udveksle via IFC repræsenterer, ifølge Eigil Nybo, kun en lille del af helheden, hvori
han generelt har haft gode erfaringer. Han indrømmer dog også at han er medlem af den organisation der laver IFC,
nemlig buildingSMART. I hans optik ligger det største problem i fortolkningen af IFC, og ikke i IFC formatet alene. Der er
også tale om et arbejde i løbende udvikling, hvilket naturligvis kan medføre en gradvis korrektion af de helt åbenlyse fejl
der har vist sig. Som udgangspunkt er han altså på det overordnede plan positiv med hensyn til at få IFC formatet
implementeret, skønt det kan forekomme at være vanskeligt, når de store software producenter ikke umiddelbart er lige
så entusiastiske omkring det. Eigil Nybo har også været med i DiKon samarbejdet omkring test af anvendeligheden af
Dansk Bygge Klassifikation. Arkitema har endnu ikke stødt på bygherre krav om anvendelsen af DBK, og der er også en
vis tvetydighed om hvorvidt det kan anvendes endnu.
Som udgangspunkt så støtter vi DBK, eller kodning, fordi ellers så kan vi simpelthen ikke få tingene
til at hænge sammen. [… ] Der skal være en ejer, der tager ansvaret for det, og punkt to, så skal
det være digitalt. Du skal ikke på nogen måde sidde og kode analogt. Det … no way! Så går det
helt galt. Og der er jo ikke rigtig sket noget endnu. […] I virkeligheden er det jo ikke så svært, fordi
… altså, jeg mener, hvis jeg bygger i Revit – en 3D model – bygger … tager en teglsten ind, jamen
så ved den, at jeg tager en teglsten ind i en ydervæg. Så kan den sgu da godt selv finde koden.
Det kan den bare ikke nu.
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Der er altså en accept af at der må være en form for kodning for at kunne få tingene til at hænge sammen. De
kritikpunkter som DiKon fremkom med, er dog også for Eigil Nybo selv, ret væsentlige. Kommentaren om at det i
virkeligheden ikke er så svært, kan umiddelbart forekomme svær at forstå, i og med at det endnu ikke fungerer. I øvrigt
fortæller Eigil Nybo at Arkitemas kobling til kalkulationsprogrammet Sigma stadig foregår via det svenske SfB
kodningsystem, der ellers skulle kunne være blevet udfaset med introduktionen af DBK.
Overordnet er Eigil Nybo meget positiv overfor i hvor stor udstrækning BIM vil kunne finde anvendelse. At de
informationer, beskrivelser og alt sådan noget der lægges ind i modellen kan hives ud igen tre år efter, når der for
eksempel skal udskiftes en ventil, er der, for ham, ingen tvivl om bliver en realitet. Selvom om 3D projekteringen ikke er
foregået med den hast som der blev regnet med, er det væsentlige altså, for ham, at det nu er i gang, og at alle mere
eller mindre taler om det. Ildsjælene har været i gang, og nu skal resten af branchen, med en måske mere ambivalent
holdning til det, også være med. Denne fase er vanskelig, erkender Eigil Nybo. Dette næste hold har den store fordel at
der allerede er etableret en stor erfaring på feltet. Der er også blevet opbygget materialekataloger, der dog skal
anvendes med omhu, og samtidig være meget omfattende.
Fordelen for dem – for det næste hold – det er jo, at der er en masse erfaring bygget op, og der
kommer jo også en masse, hvad hedder det … katalogvarer, ikke, som jeg ikke ubetinget synes er
af det gode. […] Der sker simpelthen det, at folk hiver en væg ind, som passer næsten til det, jeg
sidder med – men også kun næsten. Men når du så begynder at kommunikere med den
der ”næsten væg”, hvad er det så lige modtager tror? Han/hun ved jo ikke, at det er en ”næsten
væg”, og tager den jo for valid information. Og så har du virkelig spredt misinformation rundt i
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systemet, ikke. […] Det er klart, at vores materialekatalog – altså, hvor vi tager stumperne fra –
skal være rasende godt udbygget.
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Det kan på den vis sværere at skelne hvad der er tænkt som en skitse, hvis det fremtoner mere færdigt i sin digitale form,
end det i virkeligheden er. I en digital model, hvor der genanvendes detaljerede komponenter, kan det skabe
misinformation, hvilket hænger sammen med Eigil Nybos tanke om ikke at lægge mere information ind i modellen end
man er sikker på, i det øjeblik man gør det. Der er brug for 3D objekter i materialekatalogerne, der ikke er så detaljerede,
som mange producenter fremstiller dem. Der er jo nærliggende at tegne alle detaljer med, når man nu kan, men det kan
give en fornemmelse af at der er taget stilling til noget der reelt endnu ikke er fastlagt. Det abstraktions niveau der ligger i
en 2D tegning skal med andre ord også anvendes i 3D modellen af et arkitektonisk projekt. Der skal, ifølge Eigil Nybo i
ligeså høj grad anvendes symbolske repræsentationer i 3D modellen, som tidligere.
Vi skal jo ikke lave en produktionstegning til et lokum, vel … altså, vi skal tænke i symboler, ikke.
Og det skal vi tilbage til. Det gjorde vi også i gamle dage. Og i gamle dage, når vi tegnede et lokum,
så tegnede vi en firkant og sagde: ”dette er et lokum”, og så var det et lokum – det var det, vi
sagde. Sådan skal vi også gøre i 3D.
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Dette er i forhold til denne afhandlings intention, en iagttagelse, der er meget vigtig, og som vil blive genstand for
opmærksomhed fortløbende. En diskussion om symboler og indekser og ikoner samt en diagrammatisk måde at anskue
den arkitektoniske model, vil blive genstand for en dybere redegørelse i kapitlet om diagrammet.

Evalueringsprojekter
Der er foretaget en række erfaringsopsamlinger af afprøvningsprojekter i forbindelse med implementeringen af BIM i
Danmark. Nogle af disse er udgivet i samarbejde med Det Digitale Byggeri, under projektet ’Ny viden’ til byggefagene,
som er et af Vækstforum Hovedstadens initiativer til erhvervsudvikling i Region Hovedstaden og er støttet med midler fra
EU’s Regionalfond, Region Hovedstadens udviklingsmidler, Fonden Realdania og Erhvervs- og Byggestyrelsen. Der
fokuseres i forbindelse med denne afhandling på arkitektens opfattelse af BIM implementeringens forløb, og der er derfor
også udvalgt de afprøvningsprojekter fra schmidt hammer lassen architects og projektet Nyt Himmelev Behandlingshjem
der rummer erfaringsopsamling fra den arkitektfaglige praksis. Derudover har JUUL | FROST arkitekter selv lavet en
evaluering baseret på deres egne erfaringer med implementeringen af BIM på tegnestuen. Disse tre rapporter vil blive
opsummeret i dette afsnit.

Schmidt hammer lassen architects – erfaringsopsamling 3D model 1.0 & 2.0
Denne erfaringsopsamling er en del af Det Digitale Byggeris projekt ’Ny viden’ til byggefagene vedrørende
implementering af BIM med deraf ændrede arbejdsprocesser og metoder'. Disse to rapporter, kaldet pixibøger, tager
udgangspunkt i et konkret projekt og byggeri under opførelse, nemlig VIA University College - Campus Skejby. Projektet
gik i jorden 2009 og forventes færdigt sommeren 2011. Pixibog 1.0 har fokus på en tværfaglig opsamling af erfaringer på
brugerplan, hvor pixibog 2.0 ser mere bredt på erfaringer på det strategiske plan og handler om Green BIM i designfasen.
Bygherren VIA University College ønsker med projektet VIA Campus Skejby at samle alle VIA's sundhedsfaglige
uddannelser, videreuddannelse og kompetenceudvikling samt IT- afdelingen, i Århus. Det skal fungere som
samlingspunkt for de ca. 2.000 studerende, som i fremtiden får deres daglige gang på campus. Det godt 27.000
kvadratmeter store byggeri blev vundet i en totalentreprise konkurrence i 2008 af følgende team: Totalentreprenør E. Pihl
& Søn A/S, Ingeniør Moe & Brødsgaard A/S, Arkitekt schmidt hammer lassen architects. Den samlede byggesum er 336
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mio. kr. ekskl. moms. Schmidt hammer lassen architects er et dansk arkitektfirma med 140 ansatte
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fordelt på

afdelinger i Aarhus, København, London, Oslo og Shanghai. Det er deres arkitektfaglige erfaringsopsamling der
fokuseres på i følgende opsummering baseret på første del af rapporten.
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I den generelle erfaringsopsamling bemærker arkitekten at en velfungerende 3D model giver mange muligheder for at
skabe øget værdi i projektet fx ved mængdeudtag, simuleringer og eftervisning af eksempelvis lys og skygge i
læseområderne, beregninger af akustiske forhold, simuleringer og eftervisning af bæredygtige elementer, oprettelse af
databaser til eksempelvis dørskemaer samt mulighed for kollisionskontrol mellem rådgiverprojekterne. Der kan også
gives en større forståelse af rumgeometrien for eksempelvis bygherren. Dette kan kombineres med hurtige renderinger,
opstalter og andre 2D tegninger der kan genereres fra 3D modellen. Ligesom det kræver en tilvænning til det
abstraktionsniveau der ligger i 2D tegninger, er det en stor udfordring at orientere sig i 3D modellen, for de der har
begrænset kendskab til teknologien. Det bemærkes endvidere at der i skitseringsfasen bør skitseres mere i Revit,
således at 3D modellen helt overordnet kan startes tidligere op.
Ved projektopstart er meget båret af viljen til det gode samarbejde. Det kan samtidig være en fordel at der etableres en
fælles tegnestue, så rådgivere og entreprenører sidder fysisk i samme lokaler under hele projektforløbet.
Selve den kommunikation der sker mellem de enkelte rådgivere som følge af indbyrdes forbundne 3D bygningsmodeller,
medfører både fordele og ulemper. På den ene side skabes der større indsigt og overblik via tilgangen til egen og
samarbejdspartneres modeller, men der opstår også nemt en afventende situation, hvor man venter på information fra
anden side, for at kunne afklare detaljer, i de komplekst sammensatte modeldele. Det er eksempelvis informationer
omkring beton- og stålprojekt der må afventes, før arkitekten kunne afklare detaljer på dækforkanter. At der kan spores
eventuelle fejl allerede i 3D modellen, og ikke først i hovedprojektfasen eller under udførelse, giver mulighed for at kunne
reagere på dem med det samme. Synligheden af alle detaljer med dertilhørende uafklarede fejl, øger dog også risikoen
for at man graver sig ned i fejlene, og derved mister overblikket. Det kan ske at man simpelthen forsvinder ind i
modellens informationer, og glemmer opdelingen i de designfaser, der ligger til grund for hovedgeometri og overordnede
konstruktionsprincipper. En af de vigtige konklusioner om kommunikationen er, at rådgiverne – arkitekter og ingeniører –
samt totalentreprenører skal være yderst bevidste om at aftale detaljeringsniveauet i de enkelte projektfaser.
Den ændring i arbejdsprocesser som projektet har medført, kræver en ny bevidsthed hos alle. For at kunne undgå at der
kører to parallelle projektforløb, et i 2D og et andet i 3D, er det vitalt at alle projektmedarbejdere har indsigt i 3D
processen og 3D arbejdsmetoderne. Det er altså afgørende, at alle ved, hvad de '3D-kyndige' arbejder med i detaljen.
Der er en fare for at der går mere tid med modellering end egentlig projektering. Der er også en afgørende erkendelse af
at der på ledelsesniveau bliver truffet forskellige beslutninger alt afhængigt af, hvor meget kendskab beslutningstageren
selv har til arbejdet med 3D modellen.
Jo større og mere komplekst et projekt er, jo mere fokus skal der være på, at de nødvendige ressourcer og korrekte
informationer tilflyder modellen på de rigtige tidspunkter. Der er et behov for management af BIM modellen. Det er ikke
sikkert at IT-specialisten har det samme kendskab til hvilke informationer, der mangler på projektplan, og dette fordrer at
IT-specialisten og sagsarkitekten er i stand til at kommunikere i en forståelse af arbejdsrytmen omkring 3D modellen. Der
kan være behov for at opdele modellen i mindre dele i forhold til udførselsetaper eller entrepriseskel. Igen vægtes det at
kommunikationen er vigtig mellem sagsarkitekten og den medarbejder der arbejder direkte med modellen, for at de
kontraktuelle forhold, såsom mængdeudtræk fra modellen, kommer til at stemme overens med beskrivelser og
tilbudslister.
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Betydningen af standarder vedrørende detaljeringsgrad i de enkelte projektfaser er en anden erfaring der er blevet gjort i
projektforløbet. Når et projekt har en vis volumen og strækker sig over flere år, er det vigtigt at der aftales en standard for
detaljeringsgraden, der kan deles og anvendes mellem alle aktører. For meget detaljering tidligt i projektfaserne gør helt
praktisk informationsmodellen unødvendig tung og revisionsarbejdet meget omfattende. Dette kan forrykke tidsplanen.
Selvom der foreligger en beskrivelse af detaljeringsgrad i IKT aftalen, kan det være nødvendigt efterfølgende at justere
aftalen, for at kunne optimere. Dette bør ske ved møder og løbende dialog blandt projektdeltagerne. De fordele der ligger
i en 3D projektering bliver måske først synlige et stykke inde i projektforløbet, hvilket dog ikke er et argument for at holde
fast i kendte rutiner fra 2D projekteringen. Dette kan tværtimod være meget omkostningstungt for et projekt.
Forskellen mellem det traditionelle projekteringsforløb i 2D og 3D i dispositionsforslagsfasen er at der i 3D modellen skal
tages stilling til både længde-, højde-, og dybdeforhold i hele bygningen. Mængden af information er simpelthen større,
og kræver derved mere tid. Arkitekten skal træffe flere designmæssige beslutninger tidligere i fasen, fordi 3D modellen er
nødt til at være mere detaljeret. Råhusgeometrien i 3D modellen, omfattede hele bygningen med alle dens rumforløb,
trapper, etagehøjder, vinduesåbninger, spænd i facadeåbninger, skakte, dækforkanter i atriet, de store panoptiske rum,
søjleplaceringer og så videre, skulle være afklaret allerede i projektforslagsfasen. For arkitekten oplevedes det som
meget udfordrende at skulle detaljere på så tidligt et tidspunkt til et niveau der muliggjorde opstart af
betonelementprojektet kort efter, uden et ingeniørprojekt at støtte sig til. Det bemærkes at der kan være fordele ved at
tage flere beslutninger tidligere, men at arbejdsbyrden bliver større, hvilket bevirker at tidsforbruget bør omdisponeres
med de dertil hørende organisatoriske justeringer. Der er efterfølgende blevet erfaret at et 'skitse-ingeniør-projekt'
sideløbende med arkitekt-skitserne kunne give store fordele.
Udvekslingen af dokumenter og modeller via projektweb er en obligatorisk del af bygherrekravene, og skal sikre
gennemsigtighed for alle aktører. For totalentreprenøren og rådgiverne er der store administrative fordele ved den
obligatoriske brug af projektweb, men det bliver dog et meget omfattende arkiv, som kan forekomme svært at orientere
sig i, hvis ikke det benyttes regelmæssigt. Der er også brug for i højere grad at kunne definere en metode til at kunne
gennemskue hvilke bygningsdele der er færdiggjort til en grad hvor den næste aktør kan arbejde videre med elementet,
og hvilke bygningsdele der stadig arbejdes på.
I kraft af en databaseret bygningsmodel kan kvalitetssikring af fx brand, lyd og materialer foregå ved udtræk fra denne
model. Det kræver selvfølgelig at eksempelvis vægge er defineret tilstrækkelig detaljeret med de nødvendige
egenskabsdata tilknyttet.
Det er altså en afgørende pointe, at de involverede har et kendskab til den informationsteknologi der anvendes i
forbindelse med et 3D BIM projekt. Der er gennem de sidste år målrettet blevet arbejdet for den tekniske opkvalificering
af medarbejderstaben gennem undervisning i Revit. Uddannelse af medarbejderne anses således for vigtig, og på
schmidt hammer lassen architects skelnes der mellem tekniske kompetencer på niveauerne advanced user, basis user
og light user. Alle skal helst kunne orientere sig i modellen, for at undgå at nogle få ender som maskinoperatører, der
bruger al deres tid på at servicere andre. Der er brug for en BIM manager på alle fremtidige BIM projekter, og kravet til
en sådan er en forståelse for og faglig indsigt i de arbejdsprocesser og arbejdsmetoder, der foregår under arbejdet med
3D modellen og selve projekteringen.
I den anden del af rapporten
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fokuseres på energi og de simuleringer af blandt andet dagslys og akustik der er blevet

anvendt i projektet. I forbindelse med bæredygtighed, kan en BIM model være en væsentlig faktor i at kunne overskue
og simuleringsvist afprøve forskellige scenarier til et opnå en reducering af energiforbruget i bygningen. Software der kan
udføre relativt hurtige simuleringer ud fra informationen i en bygningsinformationsmodel, kan af arkitekten bruges som et
led i den konceptuelle fase for at give en fornemmelse af om der arbejdes i den rigtige retning. Der kan afprøves
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forskellige løsninger ud fra ’what if’ tanken – altså hvordan påvirkes fx lysindfald og energi hvis bygningen drejes, eller
hvis åbninger omplaceres.
At introducere BIM tidligere i forløbet, allerede i den tidlige programmeringsfase, er der også et lille kapitel om i rapporten.
Der er allerede tidligt en vis mængde informationer tilgængelig om eksempelvis arealer og krav til rum. Potentialet i at
anvende de informationer man allertidligst er i besiddelse af, ved at lægge dem ind i en struktureret database, kan være
en måde at anvende BIM til de tidligere faser på en måde som fx Onuma Planning System har introduceret. Se
endvidere afsnittet om værktøjer.
De forskudte faser der er blevet erfaret fra projektet VIA University College Campus Skejby, har ført til en konklusion om
nødvendigheden af at afstemme ydelsesbeskrivelser med honorarfordelingen. Arkitekten bruger ved BIM projektering
flere timer i dispositionsforslagsfasen end ved et traditionelt 2D projekteringsforløb. Hvis ikke honoraret følger denne
udvikling, konkluderes det, at det kan betyde, at nogle arkitekter vil være nødt til at fravælge den fulde brug af 3D
modellen, på projekter hvor det ikke er et decideret krav. Det bemærkes afslutningsvist, at denne situation givet er et
symptom på den overgangsfase i implementeringen, og at billedet formodentlig er et andet, når BIM er blevet standard i
de enkelte virksomheder. Det er dog netop vigtigt i denne overgangsfase at tage forskydningen af arbejdsmængder
alvorligt, for at implementeringen kan ske mindre omkostningsfuldt.

BIM-implementering og praktisk projekthåndtering Nyt Himmelev
Med udgangspunkt i miniguiden ’BIM-implementering og praktisk projekthåndtering’

279

som er udgivet af

Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri 2010 i forbindelse med udviklingsprojektet ’Ny viden til byggefagene’,
gives her et opsummering fra det konkrete BIM implementeringsprojekt ’Nyt Himmelev Behandlingshjem’. Det er et
behandlingshjem for børn og unge med udviklingsforstyrrelser indenfor autismespektret. Det er en blanding af et boafsnit,
skoleafsnit og administrationsafsnit, som udgør et areal på ca. 2.500 m² på et samlet grundareal på 12.000 m².
Byggesagen udbydes i en totalentreprise. Bygherren er Region Sjælland, totalentreprenør er B. Nygaard Sørensen,
bygherrerådgiver er Hune & Elkjær A/S, Arkitekt er Mangor og Nagel A/S, Ingeniøren er Oluf Jørgensen Rådgivende
Ingeniørfirma A/S.
Formålet med rapporten var at skabe større praktisk viden om arbejdet med Det Digitale Byggeri, og der er derfor, ud fra
erfaringerne i projektet, blevet udarbejdet en række retningslinjer til hvordan en implementering kan foregå. Målet for
afprøvningsprojektet var en fuldstændig implementering af 3D-projektering og Building Information Modelling i
byggeprojektet, en afprøvning af standarder og paradigmer fra Det Digitale Byggeri, anvendelse af Dansk
Byggeklassifikation, DBK, i forbindelse med mængdeudtræk og kalkulation samt afprøvning og test af kvalitetssikring
med anvendelse af IFC.
Arkitekten har i projektet bemærket at BIM kræver bedre projektforberedelse. Man skal tidligere i gang, så man kan
påvirke projektet. De erfaringer der er blevet gjort viser, at op til 70 % af beslutningerne skal tages på et tidligere stadie i
projekteringen end ved traditionel projektering. Ved implementeringen af Det Digitale Byggeri, sker der, ifølge rapporten,
en ændring i rollemønstre, ydelsesbeskrivelser og udbudsformer der bliver en ny udfordring for de virksomheder der
samarbejder om byggeprojektet. Det er blevet observeret at der er en uoverensstemmelse mellem arbejdsbyrde og
honorarfordeling igennem byggeriets projektering. Der skal leveres en større mængde information tidligere i processen,
hvilket kræver at der tages flere beslutninger. Arbejdsbyrden stiger, hvilket også burde afspejle sig i den måde honoraret
er fordelt igennem byggeriet faser.
Begrebet Building Information Modelling defineres i rapporten som to ting: Building Information Modelling som en metode
og Building Information Model som et produkt. Det opstilles på følgende måde:
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Produkt = Metode + Anvendelse
Metoden = Building + Information + Modelling
Det interessante er, ifølge rapporten, ikke så meget produktet, men metoden Building Information Modelling, der
defineres som en kontinuerligt udviklende metode til konkretiseret anvendelse og implementering af digital
projekthåndtering, koordinering og genanvendelse af data i byggeriets livscyklus. Derfor kan BIM modellen ikke defineres
som en model der er projekteret i en bestemt applikation, men snarere som produktet af en bestemt metode, altså BIM
metoden, samt den specifikke anvendelse af modellen til at samarbejde, koordinere og genanvende data i et byggeriets
design, produktions- og driftsfaser. Eftersom datamængden i byggeprojekter er stærkt stigende, er 3D-modellen blevet et
naturligt kontaktpunkt, fordi data bliver visuelt tilgængelige og anvendelige i bygningens virtuelle præsentation. Metoden
Building Information Modelling kan således defineres som den metode, der sikrer en struktureret og metodisk adgang til
information på det rigtige sted og på det rigtige tidspunkt.
Arkitekten har også erfaret at det er nødvendigt at bruge sine kompetencer bredere end tidligere. I rapporten foreslås det
at sammensætte det hold der skal arbejde med implementeringsprojektet af ildsjæle, der har en motivation for at tilegne
sig de kompetencer det kræver at kunne planlægge og vedligeholde virksomhedens vidensniveau og infrastruktur. Det er
en ledelsesmæssig overvejelse hvordan implementeringen organiseres således, at medarbejdernes digitale
kompetencer giver øget faglighed, og ikke fjerner fokus fra det centrale, nemlig at skabe et godt byggeprojekt. Det
pilotprojekt der skal bruges til implementeringen, anbefales at være et konkret og virkeligt projekt, og ikke et fiktivt eller
allerede udført projekt. Grunden er at man i et rigtigt projekt bliver nødt til at løse de problemstillinger der opstår
undervejs, og ikke springe over hvor gærdet er lavest, hvilket giver værdifulde erfaringer, samt fokus på de områder der
volder problemer i virkeligheden.
Der opstilles i rapporten en model til at kunne analysere sit projekt forud for opstart af en BIM projektering. Ved at have
klare aftaler internt i virksomheden om hvordan forskellige scenarier håndteres, kan samarbejdet med de andre aktører i
et byggeprojekt gøres enklere at gå til. De scenarier man kan komme ud for i en byggeproces, kan altså foregribes og
systematiseres, så virksomheden lettere er i stand til at tilpasse indsatsen til et givent projekts rammer. Er projektet
statsligt eller ej? Er der tilstrækkeligt med tekniske kompetencer til at kunne løfte det givne projekt? I
projektforberedelsen ligger også en specifikation af IKT og anvendelse af standarder. Hvordan udveksles der mellem de
forskellige aktørers digitale systemer og software, og hvordan anvendes standarder? Desuden bør der tages stilling til
hvem der er ansvarlig for 3D modellen med alt hvad det medfører.
Erfaringen fra Nyt Himmelev projektet viser at aftalegrundlaget i IKT specifikationen ikke var fyldestgørende, og derfor
ikke blev til det aktive redskab i projektet som den var tiltænkt. Hvis ikke der er meget klare aftaler for koordinering af
projektet i de enkelte aktørers digitale applikationer, kan det give meget ekstraarbejde. Det vurderes at standarder fra
bips’ 3D-CAD-manual og 3D-arbejdsmetode giver en overordnet begrebsforklaring, men at der ikke kan projekteres
direkte efter disse standarder alene. Dansk Bygge Klassifikation, DBK, blev anvendt i projektet til at sammenkæde
informationer mellem modelrelateret projektmateriale, men blev brugt på et skrabet niveau, der gør den til en entydig
klassifikation, så der kunne skabes referencer til det enkelte objekt. Det anbefales altså at lave gode aftaler og
koordinere delingen af BIM-modellen. Det bør fastlægges hvem der skal bruge modellen hvornår og til hvad. Det bør
også aftales hvilken model der skal anvendes til kalkulation og mængdeudtræk, samt hvem der ejer modellen, når
projektet er færdigt.
Arkitekten bemærker at der er behov for bedre koordinering af konstruktioner og konstruktionsanalyse med andre aktører
i byggeprojektet. Ved bedre koordinering kan dobbeltarbejde undgås. Ligeledes erfarede arkitekten at det er væsentligt
at detaljeringen bliver planlagt og overvejet. I rapporten redegøres for at 3D modellen i detaljeringsfasen skal være på et
acceptabelt niveau hvor vigtige beslutninger med indflydelse på geometrien allerede er truffet, for at kunne undgå
konflikter mellem 2D og 3D objekter i modellen.
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Det foreslås også at samarbejdet mellem aktørerne foregår på en fælles lokalitet, så der er mulighed for at kommunikere
mere direkte med hinanden. Rammerne for videndeling bør skabes med henblik på at kunne kommunikere om BIM
modellen, og erfaringen var, at projektweb løsningen ’Byggeweb’ ikke er tilstrækkelig til at kommunikere fyldestgørende
om dette.
Der konkluderes til slut i rapporten at det kræver tid, energi og økonomi, når færdighederne skal opgraderes til 3Dmodellering og BIM. Implementeringen af nye teknologier betyder ændringer på alle niveauer i og imellem
virksomhederne. På den måde er der tale om en flersidet forandringsproces, når virksomheder skal implementere de
digitale principper. At kunne overskue og anvende BIM projekteringen på både et teoretisk og et praktisk niveau, sker
ikke i sig selv ved at lave vejledninger i 3D-arbejdsmetode. Ændringer af ydelsesbeskrivelser, traditionelle rollemønstre,
organisation og ’mindset’ er en nødvendighed på linje med at den enkelte virksomhed har en klar vision og strategi for
implementering, forankring og udvikling af Det Digitale Byggeri.

JUUL | FROST arkitekter – Implementering af DDB og IFC
JUUL | FROST er et dansk arkitektfirma med 20 medarbejdere
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der arbejder indenfor tre områder fordelt på 1. by og

rum og landskab, 2. bolig og bebyggelse, 3. forskning og kommunikation. Efter stigende krav og ønsker udefra, samt en
intern interesse for potentialet ved BIM, begyndte tegnestuen i 2006 at kigge efter værktøjer der kunne muliggøre at
opfylde de visioner der ligger i det statslige initiativ Det Digitale Byggeri. Med udgangspunkt i rapporten ’Implementering
af DDB og IFC’
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tegnestuens praktiske BIM erfaringer og holdningen til nye samarbejdsformer i kraft af den nye teknologi.
Velvidende at det er let at stirre sig blind på de nye muligheder og derfor miste fokus på arkitekturen, er holdningen til
implementeringen af BIM hos JUUL | FROST præget af ønsket om at satse på den teknologi der kan være med til at
skabe netop god arkitektur. På tegnestuen er der i mange år blevet arbejdet digitalt med både 2D og 3D i applikationer
som AutoCAD, SketchUp, FormZ og Cinema 4D, med det store arbejde til følge, at skulle udveksle information mellem
de forskellige applikationer. For at undgå den megen omtegning mellem disse forskellige programmer, var det
førsteprioriteten, at et BIM software kunne udveksle informationsmodellerne mellem flere programmer og dermed mellem
flere samarbejdspartnere. Det skulle også være database-orienteret og kunne fungere på både Windows og Mac
platformene. Valget af software skete som følge af en test af henholdsvis Revit og ArchiCAD, hvor det viste sig, at
ArchiCAD var bedst kompatibel med det åbne udvekslingsformat IFC, og generelt levede bedst op til de krav tegnestuen
havde sat sig. Det der desuden spillede en rolle var prisen på de to software applikationer samt en fornemmelse af, at
ArchiCAD var et værktøj der falder naturligt at anvende på de præmisser en arkitekt arbejder.
Undervisningen i software har vist sig i høj grad at afhænge af at kunne udvælge de medarbejdere der skal fungere
som ’omstillings-agenter’. Der er forskel på entusiasmen og forståelsen for det digitale hos medarbejdere, og det kan
være an akilleshæl for implementeringen på tegnestuerne. Det rigtige valg af hvem der skal satses på, i den
sammenhæng, udgør mindst 50 % af succesen, vurderes det.
Forståelsen af BIM på JUUL | FROST dækker dels over et værktøj til skitsering, projektering, 3D studier i facader og
voluminer samt dokumentation, men også over BIM som en arbejdsmetode. Holdningen til hvorfor det er interessant at
beskæftige sig med BIM på tegnestuen retter sig i virkeligheden i højere grad mod de interne ønsker end de eksterne.
Det er derfor ikke et ønske om ekstra honorar for sine ydelser, eller at der eksisterer statslige bygherrekrav, der udgør
den eneste motivation for at implementere en BIM arbejdsmetode. Derimod er der nogle overvejelser omkring øgede
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samarbejdsmuligheder med bl.a. ingeniøren, og et ønske om at være på forkant med udviklingen, der har motiveret
satsningen på BIM. Samtidig er der også en erkendelse af, at de 3D modeller der allerede førhen blev arbejdet med på
tegnestuen nu kan bruges bedre, med færre fejl i 2D tegningerne til følge.
Pilotprojekterne i BIM har på JUUL | FROST været to projekter i Næstved, MaxBank på 7000 m2 samt et dagligvarehus
med service- og kontorfaciliteter på 6000 m2, påbegyndt i henholdsvis 2006 og 2007. I sidstnævnte projekt blev alt
tegningsmaterialet genereret fra ArchiCAD 3D modellen uden problemer. Tegnestuen har siden lavet flere projekter med
brug af BIM modeller, bl.a. det igangværende projekt til nye boliger i Sønderborg havn, indenfor rammerne af Frank
Gehrys masterplan, og JUUL | FROSTs egen designguide for området. Fælles for alle BIM projekterne er, at de er
bygget op over samme princip, således at 3D modellen bygges op af bygningsdels objekter der har de rette egenskaber,
samt en ikonisk visning i 2D, der på tegningerne skifter detaljeringsgrad alt efter målestokken. Selvom tegninger
automatisk genereres ud fra 3D modellen, skal problematiske samlinger efterfølgende rettes til på detaljetegningerne i
2D, uden at ændre på 3D modellen. Der udveksles i åbne filformater, især i IFC og PDF. Tegnestuen anvender bips
CAD manual med lagkombinationer sat op i ArchiCAD, for nemt at kunne tilgå forskellige visninger såsom brandplan,
situationsplan, facader mv.
Hele det grundlag der er etableret for hurtigt at kunne komme i gang med at tegne, har taget lang tid at forberede. Det
rummer dels en slags IKT-aftale, i rapporten kaldet en CAD / BIM aftale, hvis formål er at præcisere de grænseflader
mellem aktørerne, hvor der potentielt set kan opstå problemer senere i byggeriet. Desuden er der blevet etableret et
bibliotek over 3D objekter til brug i modellerne, der er konfigureret generisk, altså ikke produktspecifikt, men på en måde
der gør at de også kan bruges til tegningsudtræk og lever op til den grafiske kvalitet tegnestuen ønsker.
Med hensyn til detaljeringsniveau, har tegnestuen måttet tilpasse de informationsniveauer der er lagt op til af Det Digitale
Byggeri, for at gøre det mere praktisk anvendeligt. Det bemærkes endvidere i rapporten, at der savnes en model til at
beskrive nogle af de faser som bips og Det Digitale Byggeri ikke beskæftiger sig så meget med. Det være sig blandt
andet skitsering, landskab og visualisering, der anses for meget vigtige forudsætninger for arkitektens arbejde på
tegnestuen.
Udvekslingen i IFC er en af de helt væsentlige bestræbelser hos JUUL | FROST, men det kræver selvsagt, at der er
nogen at udveksle med. Det har stort set altid været et problem for tegnestuen at finde samarbejdspartnere der er i stand
til at anvende den information der ligger i en IFC model. Selv med en problemfri udveksling af en IFC model, vil der dog
stadig være behov for på anden vis at kunne udveksle alle de informationer der ikke umiddelbart gemmes med IFC
formatet. Dette er fx møbleringsplaner, brandplaner, principsnit, 2D-detaljer og alle de CAD tegninger der er tilknyttet
projektet. Tegnestuen har derfor udviklet en arbejdsgang hvor der, udover den målfaste IFC model, udveksles det fulde
tegningsmateriale i PDF format i A3.
Med hensyn til kodning, er der i rapporten et ønske om at en kodning kan ske automatisk i BIM-softwaren. Dette er
stadig ikke muligt i forbindelse med den nationale standard Dansk Bygge Klassifikation, DBK, som nævnt i kapitlet om
DBK og software. Endvidere foreslås det, at alle genererede IFC modeller altid checkes i en ekstern IFC applikation, som
eksempelvis Solibri model viewer, da der kan være fejl i IFC eksporten som ikke opdages af det program der selv har
genereret filen. Brugen af åbne formater som IFC bliver generelt betragtet som den rigtige vej at gå for tegnestuen. Dette
kan være med til at sikre en lempeligere udveksling mellem forskellige software applikationer og mellem byggeriets
aktører. At fx Autodesk har været længe om at få IFC udvekslingen implementeret i deres software, bemærkes i
rapporten. Selvom det ikke er til at sige hvorvidt dette er en strategisk beslutning hos de store softwareleverandører i et
forsøg på at holde markedsandele, eller en ren og skær tilfældighed, vurderes det dog at IFC formatets implementering
afhænger af brugernes krav til softwareleverandørerne. Konklusionen på implementeringen af IFC går på, at et virkeligt
løft af den arkitektoniske kvalitet i branchen stadig er hæmmet af disse udvekslingsproblemer, eller ’børnesygdomme’,
som de omtales i rapporten.
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Som intern samarbejdsplatform anvender JUUL | FROST den i ArchiCAD indbyggede ’Teamwork’ mulighed. Det er i
bund og grund en server, Graphisoft BIMserver, der giver mulighed for at flere kan arbejde i den samme ArchiCAD fil
over internt netværk eller internettet. Serveren holder styr på filer, biblioteker og objekter, og det er en backup funktion,
der tillader at man kan tilgå tidligere stadier af modellen. Det kan imidlertid være tungt at arbejde hvis der er mere end en
håndfuld der skal arbejde på samme fil, eller hvis man arbejder over internettet med en langsom forbindelse.
På tegnestuens BIM projekter foregår skitseringen ofte direkte i ArchiCAD. Der skitseres med volumen modeller på et
abstraktionsniveau der ikke føles låst af krav til specifikationer eller for mange detaljer for tidligt i processen. Fordelen er,
at der således allerede er en 3D model at arbejde videre med, i de følgende faser af byggeriet. Afprøvning af rumforløb i
3D realtime, illustrationer, automatisk optælling og administration af mængder, er således allerede foregrebet i
skitseringen. Samtidig er der en tidsbesparende faktor i at have den automatiske opdatering af alle tegninger og
renderinger med tegningshoved og målestok, der ligger implicit BIM softwaren.
De ønsker der på tegnestuen ligger om den fremtidige udvikling af BIM retter sig imod emner som større detaljering i 3D
modellen, import af amorf geometri fra applikationer som Rhino, Maya og lignende, beregning af priser og tidsplaner,
simulering af lys & lyd & bæredygtighed samt en udvidet anvendelse af automatisk genereret kodning af objekter og
anvendelse af digitale tegninger og modeller on-site via PDA’er eller lignende. Der er også en bevidsthed om de
potentielle muligheder der på sigt ligger for udførsel, i produktionen af eksempelvis 3D printede facadeelementer, men
det er ikke noget der arbejdes med at integrere på tegnestuen i den nærmeste fremtid.

Opsummering af interviews og evalueringsprojekter
Skønt der mellem de adspurgte har været en til tider meget forskellig opfattelse af hvordan BIM og de dertilhørende
retningslinjer og krav for implementeringen fungerer i praksis, er der også en række punkter hvorom der hersker en
temmelig ensartet opfattelse. Dette følgende afsnit vil søge at opsummere og indramme de forskellige pointer, der
sammen med kommentarerne igennem rækken af interviews, kan danne basis den videre udarbejdelse af et egentligt
brugbart forslag om en diagrammatisk tilgang til den kreative del af det arkitektoniske projekts tilblivelse. De
betragtninger der bliver gjort i løbet af rækken af interviews, giver et praksisbaseret input til de definitioner af BIM der
allerede er blevet præsenteret i kapitlet om teorien bag BIM. At der er så mange syn på sagen, bevidner om det
komplicerede anliggende det er, at skulle fastsætte nogle definitioner der gælder altid, og i alle situationer. I en
byggeproces der involverer så mange forskelligartede faser, hver især orienteret mod bestemte indsatser, vil der
nødvendigvis blive visse overlap og divergenser i opfattelsen af hvad der er det vigtige. Arkitektens rolle spænder
traditionelt set i sig selv allerede vidt, i kraft af at arkitektur, på et overordnet plan, både har en andel i ’det kreative’ at få
ideen og ’det praktiske’ at gøre ideen realiserbar. Hos en del af de adspurgte rykker introduktionen af BIM tilsyneladende
ved nogle af disse forestillinger. I opsummeret form kan kommentarerne om BIM inddeles i følgende hovedpunkter:
BIM som en metode / et State of Mind
BIM som en database
BIM er ikke nødvendigvis 3D
BIM som flere modeller i forhold til en enkelt fællesmodel
BIM mest for projektering af større byggerier
BIM som noget uundgåeligt
BIM som et politisk korrekt buzz word
At BIM i praksis ikke anses for at være en bestemt type software, men snarere et state of mind, altså en tankegang eller
en metode, åbner som udgangspunkt begrebet op til at kunne favne bredere, og ikke lade sig låse af de specifikke
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muligheder et givent software rummer. En database indeholdende den modellerbare information om et byggeri, er så et
udtryk for en konkret anvendelse af dette mindset. At modelleringen af information kan forstås som noget der ikke
nødvendigvis handler om 3D modellering, er også interessant, og er, i al sin banalitet, der hvor der kan opstå
misforståelser mellem vægtningen af metode og værktøj. Selvom en digital database giver nogle andre muligheder end
et traditionelt fysisk arkivsystem, og at en digital 3D model rummer andre muligheder end de 2D tegninger der traditionelt
har været en af arkitekturens hovedkommunikationsformer, bør der, for at undgå forvirring, skelnes mellem metode og
værktøj. I denne optik kunne BIM som metode godt lade sig gøre uden brug af digitale værktøjer, men ville langtfra være
ligeså effektiv, som den bliver netop i kraft af den digitale teknologi. At BIM ikke nødvendigvis er 3D hænger sammen
med måden at forstå de relationer mellem informationer der kan lagres og gøres tilgængelige i en database. At
informationerne om et byggeri kan gøres nemmere håndterbare ved at hænge dem op på en geometrisk digital 3D
model, rykker ikke ved opfattelsen af at der i nogle tilfælde slet ikke er brug for denne type model for at gøre
informationen anvendelig. Ideen om at al den information der knytter sig til et byggeri kan rummes i en enkelt geometrisk
model, lader til i praksis at være en vanskelig teori at applikere. Da der er forskellige krav til hvad type information der er
nødvendig i forskellige situationer, er der i praksis ofte tale om flere modeller, der relaterer til de samme informationer. At
denne konstellation af information i sig selv også kan anskues som en BIM model, er en vigtig pointe – der er bare ikke
tale om en enkelt stor geometrisk 3D model. Der er også fremkommet argumenter for at BIM som arbejdsmetode i
praksis henvender sig til en bestemt kategori af byggerier; nemlig de større eller mere komplekse af slagsen. Kun en
enkelt af de interviewede, som i øvrigt selv havde været med til at definere teorien bag bygherrekravene, mente at BIM
var lige relevant for alle størrelser af byggerier. Tanken om at nogle byggerier er for små, eller lettere at tegne på
traditionel vis, afspejler formodentlig også det vadested branchen befinder sig i. Et argument var dog at der fx i
konkurrence sammenhænge ikke altid kræves en model der kan føres videre helt til drift og vedligehold, men at
konkurrencen simpelthen skal vindes, før der er økonomi til denne type model. Om fremtiden vil muliggøre, at en BIM
metode vil være lige enkel at benytte på alle størrelser af projekter, kræver for praksis, at det opfattes som en gevinst
enten økonomisk eller kvalitetsmæssigt. At der foregår en konstant udvikling indenfor byggeriet er måske også et af de
parametre der simpelthen må accepteres. At verden har sin egen inerti, og at tanker som BIM nærmest er en del af en
naturlig udvikling, er en interessant betragtning. Ud fra denne anskuelse er BIM tankegangen et vilkår der ikke igen vil
forsvinde, men som kræver en opmærksomhed rettet imod sig for at skulle kunne bruges konstruktivt. Samtidig er der
måske også en konstatering af, at den hastighed vores samfund indretter sig efter, skaber behov for at kunne
simplificere nye komplekse problemstillinger. Det resulterer måske nogle gange i en simplifikation der rykker
udgangspunktet for problemet så langt væk, at meningen bliver svær at gennemskue, og man ender med en
simplifikation helt ud i det uforståelige. BIM er jo i sig selv et akronym af tre længere ord, som så igen er et forsøg på at
sammenfatte en række tanker, som det vist er blevet klart for læseren af denne afhandling, dækker et ret stort og
omfattende felt. At det bemærkes at BIM også opfattes som politisk korrekt, er en detalje der kan påpege, at byggeriet
også er en del af det større politiske spil, og at der også herfra eksisterer myriader af relationer mellem informationer på
forskellige planer af bevidsthed.
De overordnede udsagn om BIM som metode suppleres, og komplementeres, af de erfaringer der er blevet gjort med
anvendelsen af BIM og 3D arbejdsmetode i praksis på de adspurgte arkitektvirksomheder. De væsentligste udfordringer,
kan på lignende vis opsummeres i en række hovedpunkter.
Ændring af tankegang
Skitseringen
Værktøj
Informationsfiltrering
Standarder
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Kommunikation
Teorien i praksis
Illusionen om at kunne styre alting
At anerkende, at der med introduktionen af BIM i den danske byggebranche på den håndfaste måde det foregik med
deciderede bygherrekrav fra Staten, er ikke ensbetydende med at det ikke stadig er en stor udfordring at omstille sig til
denne nye måde. Overskrifterne sættes her i forbindelse med nogle af de tydeligste eksempler fra interviewrækken.
Ændring af tankegang
Usikkerhed - (Torben Schytt; Håkan Björk)
Ændre på folk i rationaliseringen hellige navn - (Peter Hyttel Sørensen)
Abstraktion via symboler - (Eigil Nybo; Jan Bundgaard)
For meget fokus på 2d - (Håkan Björk)
Fra elektronisk lineal til ’fysisk’ model - (Ole Jensen)
Øget bevidsthed - (Holger Mouritzen)
Behov for en BIM manager - (SHL rapport; Nyt Himmelev)
Behov for uddannelse af ansatte - (Torben Schytt; Jonas Wahlberg; Holger Mouritzen; SHL
rapport; Nyt Himmelev rapport, Juul | Frost rapport)
Skitseringen
Skitsering – projektering - (Holger Mouritzen; SHL rapport; Juul | Frost rapport)
Mere projektering end skitsering - (Holger Mouritzen)
Imponator arkitektur - (Eigil Nybo)
Skitsering måske Sketchup i stedet for Revit - (Eigil Nybo, Jan Bundgaard)
Værktøj
Ingen Stradivarius - (Håkan Björk; Eigil Nybo)
Sketchup - (Ole Jensen; Eigil Nybo)
Software enklere / mere intuitivt - (Håkan Björk; Holger Mouritzen)
Simuleringer - (Jonas Wahlberg; Håkan Björk; Eigil Nybo; SHL rapport; Juul | Frost rapport)
Informationsfiltrering
minimal BIM / ikke lægge for meget information ind - (Jan Bundgaard; Eigil Nybo)
Ufremkommeligt i starten - (Mattias Almén)
Eksisterende data – Tilgængelige data - (Peter Hyttel Sørensen; Håkan Björk)
Standarder
DBK – SfB - (Peter Hyttel Sørensen; Ole Jensen; Eigil Nybo)
Manglende vejledninger - (Torben Schytt)
IFC - (Eigil Nybo; Juul | Frost rapport)
Bibliotek af komponenter - (Torben Schytt; Holger Mouritzen; Eigil Nybo; Juul | Frost rapport)
Detaljering - (SHL rapport; Nyt Himmelev rapport)
Aftaler internt / eksternt - (SHL rapport, Nyt Himmelev rapport, Juul | Frost rapport)
Kommunikation
Projektweb - (Eigil Nybo; SHL rapport)
Sidde fysisk sammen - (Eigil Nybo; SHL rapport)
Modelservere - (Juul | Frost rapport)
Teorien i Praksis
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Endnu ikke økonomisk gevinst - (Steen Sunesen; Eigil Nybo)
Besparelser ujævnt fordelt - (Mattias Almén; Eigil Nybo)
Kvalitetsmæssig gevinst - (Eigil Nybo; SHL rapport; Nyt Himmelev rapport; Juul | Frost rapport)
Parallelt arbejde - (Ole Jensen; SHL rapport; Nyt Himmelev rapport)
Omdisponering af tid - (SHL rapport; Nyt Himmelev rapport)
Illusionen om at kunne styre alting
Biler / Fly industri - (Peter Hyttel Sørensen; Steen Sunesen; Eigil Nybo)
Det er simpelthen for komplekst - (Peter Hyttel Sørensen)
Menneske – Computer: hvem styrer hvad? - (Ole Jensen; Jan Bundgaard; Peter Hyttel Sørensen)
Modellering frem for projektering - (SHL rapport; Juul | Frost rapport)
Arkitekten som musiker, dirigent, filminstruktør - (Jonas Wahlberg)

Produktivitet
I forbindelse med en løbende diskussion omkring digitaliseringen og produktiviteten i byggeriet med blandt andre Morten
Steffensen og Martin Rasmussen fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, begyndte undertegnede i fællesskab med Lektor Lars
Klint på Institut for Design og Kommunikation på Kunstakademiets Arkitektskole, en undersøgelse af hvad denne krise i
byggeriets produktivitet rummer, og hvad det betyder for arkitektfaget. Det er bemærkelsesværdigt at de mange
rapporter og tiltag for en øget produktivitet i byggeriet, hvad enten det handler om implementeringen af IT-systemer,
reduktion af snublesten & fejl og mangler eller partnering som strategi, endnu ikke har medført nogen målbar
produktivitetsforøgelse i byggeriet, når man kigger på tallene Danmarks statistik med videre. De følgende afsnit er et
forsøg på at se lidt nærmere på denne situation og dens betydning for arkitektfaget. De grafer der henvises til, er for
overblikkets skyld placeret som appendiks bagerst i afhandlingen.

Baggrund
Fra finanspolitisk hold er der i den senere tid fremkommet en stadig stigende kritik af, at hele sektoren for bygge- og
anlæg slet ikke har vist en produktivitetsstigning svarende til resten af samfundet. For finansfolk betyder det, at vores
råderum for velfærd indsnævres. Det er en alvorlig kritik, og man kan derfor med rette spørge hvorfor udviklingen er gået
som den er.
John Keynes
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fremlagde i sin tid sin tese om baggrunden for den store krise i 30’erne, hvilket har fået landets politikere

til at benytte finanspolitik som en stabiliserende faktor for samfundets økonomi, så man kunne sikre en udvikling uden de
store udsving. Et af de bærende elementer i denne politik har været at benytte sektoren bygge og anlæg som stabilisator,
hvad enten man ønskede at dæmpe eller øge. Når det netop er sektoren for bygge- og anlæg er det fordi politiske
indgreb netop på dette område har vist deres værd. Byggeriet kan således fungere lidt som en ventil for økonomien.
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Fordelen ved en stabil finanspolitik, er rolig udvikling og frem for alt et godt investeringsklima med lav rente, hvilket alle
og specielt byggesektoren er godt tjent med. Det er ikke der, vi er lige nu, hvor mængden af byggetilladelser er ca. 75 %
lavere end i 2005.
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Baggrunden er naturligvis at bygge og anlæg i opgangstider tiltrækker en stor arbejdsstyrke. Det

ser ud til at branchen altid kan tiltrække den arbejdskraft, den skal bruge. Det kan betyde mangel på arbejdskraft i andre
af samfundets områder, og specielt problematisk bliver det, hvis der her allerede er vanskeligt at få den nødvendige
arbejdskraft. Det udtrykker sig så i lønstigninger og manglende konkurrenceevne. Samtidigt med at branchen har en
lavere produktion end de brancher, hvor arbejdskraften ellers kunne være benyttet. At det også har ulemper at være en
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Ifølge Finanshuset Demetra blev der i 2005 givet 36.390 byggetilladelser og i 2009 kun 8.469. (Jensen 2011)
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af moderatorerne for styring af en statsøkonomi, er en ganske anden sag. Det medfører blandt andet store svingninger i
arbejdsmængden, og hermed også virksomheder der opstår og forsvinder.
Når de økonomiske indgreb så, som det skete i årene 2005-07, ikke længere virker som økonomerne er vant til, starter
en række andre problemer for virksomhederne, idet statsøkonomien ønsker en nogenlunde stabil opadgående samlet
produktivitet. Det er det, der kommer til udtryk i disse år, hvor markedet er blevet turbulent, økonomien mangler,
arbejdsløsheden i byggebranchen går mod himmelen og boligpriserne falder temmelig dramatisk, med de følger, det har
for samfundet og den enkelte ejer.
Ser vi på historien er det mærkeligt at så mange, med statsministeren i spidsen, pludselig kritiserer, at bygge og anlæg
gennem årene har udvist en konstant ringe produktionsforbedring - ikke fordi der ikke har været en stigende produktivitet
time for time, men fordi stigningen ikke har været tilnærmelsesvis på niveau med resten af samfundet og i visse perioder
endog negativ. Vi skal ikke mange år tilbage før finansministeren mente at økonomien i Danmark var i verdensklasse
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og man kan derfor godt undre sig over, at det har taget noget der ligner 20 år at komme frem til, at den manglende
produktivitetsudvikling skulle være et alvorligt problem. Men det kan jo skyldes, at vi ikke længere har en stor
arbejdskraftreserve, hvorved det bliver mere alvorligt at trække arbejdskraft fra højproduktive erhverv og specielt
eksporterhvervene over til byggeriets lavere produktivitet. Ellers har kritikken været rejst tidligere og byggebranchen
været økonomisk tonedøv. Der er dog en mulighed mere, nemlig at byggeriet ikke kan forstå problemet og ikke føler sig
berørt af det, hverken som enkeltpersoner eller som branche.
Nationalbankdirektør Niels Bernstein lagde for nylig kortene på bordet i sin tale til Dansk Byggeri med en ret præcis
udmelding omkring produktiviteten:
Ser vi imidlertid på bygge- og anlægssektoren, ser det jammerligt ud – for nu at tale i et klart
sprog.
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Det må siges at være et klart budskab, og der er da også efterfølgende blevet fulgt op på det, blandt andet af arkitekter,
entreprenører og brancheforeningerne, for ikke at nævne journalister. Dog tilsyneladende ofte uden anden refleksion end
ønsket om en god historie, personligt eller for virksomheden. Fra alle sider har det lydt, at der må strammes op, mens
det fortoner sig i det uvisse hvordan dette skal foregå. Dette er formodentligt fordi der i byggeriet er så mange aktører, alt
fra planlæggere, arkitekter, ingeniører over enkeltmandsvirksomheder til store entreprenørselskaber, så det står enhver
frit for at mene, at den manglende produktivitet må gælde ”de andre”. Samtidigt må man jo formode, at alle gør hvad de
kan for at producere en merværdi. Ellers er man nok ikke i branchen ret længe.

Tallene bag kritikken
Ser man på værditilvæksten siden 1966 er det indiskutabelt, at der er et problem. Samfundets produktionstilvækst er
konstant stigende dog med en recession siden 2008 efter den afsluttede totalt overophedede periode fra 2002 til 2008.
GRAF 1 - bruttoværditilvækst, økonomien i alt, bygge og anlæg og nybyggeri
I perioden mellem 1972 (første oliekrise) og til omkring 1980 (tiden lige efter anden oliekrise i 1979) følges graferne for
nybyggeri, anlæg og reparation og vedligeholdelse meget godt, mens de herefter agerer vidt forskelligt. Nybyggeriet er
jævnt stigende, skønt det er meget lidt. Anlæg flakser op og ned, oven i købet med en negativ vækst i produktiviteten fra
1992. Reparation og vedligehold ligger lidt højere, men udviser samme tendens som anlæg. Noget er gået galt i starten
af halvfemserne. Om ikke andet så fordi de fleste anlægsarbejder igangsættes af det offentlige. Herudover kan man godt
undre sig over at reparation og vedligehold udviser så store udsving. Man kan også spørge til hvorfor dette områdes
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Jævnfør daværende finansminister Thor Pedersens berømte kommentar om at ’vi [Danmark] snart kan købe hele verden’ ved
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producerede merpris i 2006 svarer til det niveau der var i 1986, når det i slutfirserne var muligt at opnå en så dramatisk
højere produktivitet. Uden i øvrigt at gå meget dybere ind i netop dette, kunne en grund være for høje omkostninger, i
form af løn og medgåede materialer. Men arbejdet med reparation og vedligeholdelse er vel stort set det samme i dag
som for 30 år siden, selv om der har været et par store sager omkring flade tage og andre kalamiteter, der byggedes i
opgangstiderne. Netop reparation og vedligeholdelse er nok et af de områder, hvor det må forventes, at der ikke er den
store produktivitetsudvikling, selv om vi får bedre malinger, tørmørtler og så videre. Dette vil sige produkter, der er
hurtigere at arbejde med – men også tilsvarende dyrere. Denne holdning udtrykkes ligeledes af Dansk Byggeri.
Men en meget stor del af byggeriets produktion er reparation og vedligeholdelsesarbejder, hvor det
er vanskeligere at standardisere og rationalisere, som er de grundlæggende forudsætninger for at
kunne forøge produktiviteten.
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En forklaring kunne også være, at der er rigtigt mange mindre, men meget traditionelle virksomheder om buddet på
netop disse arbejde eller at arbejderne kræver autorisation. Så alene stigende materialepriser skyldes det i hvert fald
ikke.
GRAF 9 - Byggeomkostningsindeks for materialer
Besparelse indenfor logistik, er formodentlig der hvor BIM og Det Digitale Byggeri vil kunne gøre en forskel, men det er
endnu ikke at se i tallene.

Nybyggeriet
Ud fra en arkitektfaglig baggrund, må en undersøgelse af problemet ske med fokus på nybyggeriet. Ganske vidst er
arkitekter involveret i renoveringsarbejder, men kurveforløbet indikerer helt andre problemer end dem i nybyggeriet. Nok
er tallene usikre, men så usikre kan de jo heller ikke være over mere end 40 år. Et andet argument for at kigge på nybyg,
og ikke at dykke dybere ned i anlæg, er at anlægsbranchen stort set er offentligt finansieret, og at det derfor i høj grad
burde være staten selv der sikrer at en stabil styring af finanserne for at sikre den føromtalte rolige udvikling.
Kurven for nybyggeri viser tydeligt en produktivitetsnedgang fra 1978, efterfulgt af en kraftig stigning omkring 1980. En
ny stigning igen i 1982-87, efterfulgt af et langt dybt fald indtil 1993. Herfra stiger produktiviteten, indtil vores data fra
Danmarks Statistik ophører i 2006, generelt parallelt med kurven for den samlede danske økonomi i alt. Den har et par
toppe i 1996 og i 1998 og afslutter optimistisk i 2006. Herefter kom som bekendt den dramatiske opbremsning af den
danske økonomi, noget der specielt gik ud over byggesektoren. Det er indenfor denne kurves forløb, vi som arkitekter
kan føle os truffet, og spørgsmålet er, om det er helt så jammerligt, som nationalbankdirektøren siger. Der kan måske
også være uforskyldte årsager til udviklingen. Tallene viser at den manglende produktivitetsstigning allerede starter i
1973, med en voldsom nedgang fra 1989 til 1993. Produktiviteten i byggeriet er på samme niveau i periodens start som
slut, trods et par store bølger op og ned. Så 20 års arbejde, nye materialer og nye maskiner, bedre uddannelse har
således ikke øget produktiviteten i nybyggeriet i perioden, medens samfundets produktivitet har været stødt stigende.
Egentligt burde kritikken være faldet for mere end 25 år siden. Men dengang havde samfundet en arbejdskraftreserve,
så en produktionsstigning ville selvfølgelig være mulig ved at sætte flere hænder i arbejde, så politikernes fokus på
produktionstilvækst var sikkert ikke så stor som den er nu, hvor arbejdskraftreserven er skrumpet og stadig skrumper.
Perioden startes med 1. oliekrise, efterfulgt af 2. oliekrise i 1979 og afslutte med en produktivitetsnedgang fra 1988 til
1993. Her lempes finanspolitikken for at understøtte den kraftigt faldende rente. Væsentlig er muligheden for at omlægge
gamle kontantlån uden at miste rentefradraget, hvilket igangsatte en enorm konverteringsbølge.
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sætter sine tydelige spor i opgørelsen af det fuldførte byggeri, der svinger omkring 400 % set ud fra lavpunktet i 1993 på
1.100.000 m2 fuldført til toppunktet 2007 med ca. 4.000.000 m2 fuldført. Sammenlignes de fuldførte kvadratmetre med
antallet af beskæftigede i byggeriet svinger de to kurver som forventet og naturligt i overordnet takt, men dog med store
forskelle i hvor mange m2 hver person kan fuldføre. Dette kunne jo indikere, at netop manglen på byggeopgaver er det,
der sænker produktiviteten. Noget andet sker når værdien af det byggede inddrages, så får vi en kurve, der konvergerer
den officielle produktivitetskurve for nybyggeriet. Man kan således undre sig over at en m2 bygget areal kan miste mere
end 30 % i værdi fra 1993 til 2007, med mindre vi bygger med færre eller billigere byggematerialer, og billigere er de i
hvert fald ikke blevet. Dette er jo samtidigt med at den reelle salgsprise mere end tredobles.
GRAF 3 & 4 – m2 pris & ejendomsvurdering

Byggeriets pris
Prisdannelsen på boliger burde jo grundlæggende følge kapitalismens teser om udbud og efterspørgsel. Der er adskillige
påvirkende faktorer, det mest uforudsigelige er, at boligen også kan fungere som opsparingsobjekt, hvilket jo gør, at
visse boliger har en anden stigningstakt end andre. Det er nok den eneste opsparingsform, der både udviser en
brugsværdi og samtidigt en værdistigning. Udbuddet er jo rimeligt konstant, idet antallet af boliger ikke kan reguleres
hurtigere end en almindelig byggetid kræver, så markedet kan ikke reagere på pludselig efterspørgsel. Men
efterspørgslen er konstant stigende, også selv om befolkningstilvæksten ikke er stigende, idet alene ønsket om at bo på
mere og mere plads skaber en efterspørgsel, men jo kun, hvis det økonomiske råderum er til stede. Efterspørgslen er
naturligvis afhængig af samfundets rigdom, lang de fleste ønsker en bedre bolig, og da produktivitetstilvæksten er
konstant stigende betyder det jo også at det økonomiske råderum er konstant stigende.
Prisen følger i princippet produktionsomkostningerne tillagt den størst mulige produktivitetstilvækst. Når nybyggeri er
billigere end renovering, er der et stort økonomisk råderum. Når prisen på nybyggeri imidlertid er højere end på
renovering, er råderummet lille, og dette påvirker også mængden af igangsat byggeri. Købsprisen på nybyggeri er jo i
praksis ikke en kontantpris, men købet finansieres derimod via lån. Derfor er lånerenten afgørende for prissætningen,
idet det er den månedlige ydelse, der er udgangspunktet. Er renten lav, stiger ’kontant’ prisen, idet prissætningen alene
er, hvad den enkelte kan betale månedsvist.
GRAF 6 & 3 - Renteniveau og m2 pris
Denne sammenhæng mellem pris og rente brydes i 2005, hvor der finanspolitisk lægges op til uhæmmede prisstigninger
på fast ejendom. Her har en stigende rente ikke bremset en stigende salgspris, hvilket formodentlig skyldes de
afdragsfrie lån og de nye rentetilpasningslån, hvis andel af det samlede lånemarked er stegen markant og konsekvent.
Det er derfor tydeligt, at der er helt andre kræfter i spil, end de traditionelle. Der er således på den ene side en rimelig
konstant boligmasse, og på den anden side en efterspørgsel, der blandt andet påvirkes af befolkningstilvækst, ledighed,
renteniveau og specielt ønsket om større boliger, samt ikke mindst finansieringsmulighederne. Når disse parametre ikke
spiller sammen må der være tale om en prissætning ud fra et spekulationsbegreb. Det vil sige en overbetaling ud fra en
forventning om store prisstigninger eller kapitalgevinster i en periode. Incitamentet er stigende, hvis det er nemt og billigt
at skaffe den fornødne kapital. En del af disse ”værdistignings” penge kommer siden tilbage til byggeriet i form af
renovering,
Det er således ikke helt ukompliceret at mene, at byggeriet skal følge den normale produktivitetsudvikling i samfundet.
Eksempelvis er det vanskeligt at se en konstant produktionstidsforbedring i renoveringsarbejder, hvor arbejdet jo i
princippet tager den tid det også tog for 20 år siden. Ved meget gennemgribende renoveringer, er det som nævnt
forventeligt, at kravene implicit Det Digitale Byggeri vil vise en produktivitetsforbedring, men det er altså endnu for tidligt
til at kunne måles.

122

En anden produktivitet
En anden måde at se en produktivitetsstigning på er ved at se på hvor mange m2 hver ansat kan yde, ikke hvad
indsatsens salgspris har været. Det er således ikke en opgørelse af en økonomisk produktivitet men et udtryk for den
fysiske ydelse.
GRAF 8 – Antal fuldførte m2 pr. beskæftiget i nybyggeri
Naturligvis er der forskel på kvalitet og finish i forskellige byggerier, men da tallene gennem årene jo dækker hele
kvalitetsspektrummet, kan de benyttes som et overordnet gennemsnit, lige som det er svært at forstå, at der ikke skulle
være samme spænd i kvaliteten i tidligere byggerier.

årstal

ca. m2 fuldført

ca. værdi i alt

faktor

hver bygger

indeks

1986

3.000.000

60 mia. kr.

1,96

37 m2

100

1993

1.100.000

26 mia. kr.

2,35

28 m2

91

1998

2.250.000

46 mia. kr.

2,07

44 m2

126

2007

3.900.000

66 mia. kr.

1,67

57 m2

131

Tabel 1 - fuldført byggeri og m2 pr. ansat med indekstal (indeks 100 = 1986) - se endvidere GRAF 10

Mængden af færdigt byggeri falder i perioden mellem 1986 og 93 med næsten 2/3-del for igen at stige til 1985 niveauet i
2004 med en stadig stigning, der topper i 2007 små 400 % over lavpunktet i 1993. Denne svingning udtrykker
finanspolitiske tiltag, der har bred politisk opbakning, og udsvingene stammer derfor ikke fra ændringer i udbud og
efterspørgsel. Det ’spændende’ er, at den enkeltes produktivitet falder, jo mindre byggeri der fuldføres, og at denne
produktivitet viser en stigning lige siden 1993 på lige under 5 %, hvilket jo er langt mere end den produktionsstigning,
samfundet har udvist.
Nybyggeriet har således i perioden 1993 til 2007 vist, at det muligt at udløse en meget større produktivitet end den
gennemsnitlige, hvad enten dette så skyldes nye arbejdsmetoder, akkord eller netop det, at der er arbejde nok – eller en
kombination af disse og flere andre faktorer. Det giver sig også til udtryk i økonomernes produktivitet, hvor stigningen i
nybyggeriet er større end samfundets generelle stigning, der oven i købet begynder at vise en lavere stigningstakt fra
dette tidspunkt. Men at det går godt indtil krisen i 2007, kan man endvidere se på antallet af konkurser, der i perioden
holder sig nogenlunde konstant, på trods af, at der er mange flere i arbejde.
GRAF 7 - Konkurser
En hurtig opbremsning af dansk økonomi, med Bygge og anlæg som regulator, giver en markant forringet produktivitet
for den enkelte medarbejder. Byggevirksomhederne drømmer om at krisen hurtigt går over og at det vil være muligt at
holde på en god medarbejderstab, hvorfor nedmandingen sker med et langt efterslæb, når der ikke er noget at bygge, og
så falder den gennemsnitlige ydelse pr medarbejder. På arbejdsløshedsstatistikken ses det også at folk er hurtigt inde i
byggebranchen, men at det det tager tid, før de arbejdsløse bygningsarbejdere søger over i andre fag.
Under krisen er ledigheden i byggeriet steget massivt. Det afspejler i høj grad den ekstra arbejdskraft, der kom ind i
erhvervet under højkonjunkturen. Det er ikke realistisk, at alle de afskedigede medarbejdere igen får arbejde inden for
byggeriet. Der er simpelthen behov for at få nogle folk ud af erhvervet.
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Interessant er det også at salgspriserne pr m2 på ingen måde følger alle andre parametre. Prisen er fordoblet siden midt
i halvfemserne, og en stejl prisstigning er op til den nuværende krise i 2007 er tydelig. Prisen ligger på et langt højere
niveau en produktionsprisen betinger – ’nogen’ henter store fortjenester på at handle med areal. Byggebranchen må
derfor med rette mene, at der er penge nok, idet dens andel slet ikke er stigende svarende til salgspriserne, selv om stort
set alle håndværkere benyttede chancen til en kraftig forhøjelse af timepriserne for arbejde hos private da muligheden
viste sig. De største prisstigninger findes på ejerlejlighedsområdet. Af en eller anden grund giver dette sig ikke til udtryk i
tilvæksten for reparation og vedligeholdelse. Her kan man måske fornemme at det sorte arbejde har en stor indflydelse.
Ifølge Rockwool Fondens Forskningsenhed udgør sort arbejde en årlig værdi på cirka 48 milliarder.
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Efter 2007 ender det så med et brag, der sender arbejdsløsheden tårnhøjt op. Konkurserne kommer væltende og
værditilvæksten forværres af, at de høje salgspriser skaber en forventning om, at krisen nok snart går over.
Virksomhederne holder igen på deres gode medarbejdere og virksomhederne accepterer en klar nedgang i
omsætningen. Det gælder naturligvis også de mange helt små håndværksvirksomheder.
Der er således god grund til at mene, at netop politikernes og økonomernes brug af byggeriet som en overordentlig
væsentlig regulator for Danmarks økonomi, klart giver sig til udtryk i en lavere bruttoværditilvækst, idet sendrægtigheden
i nedmandingen er en alvorlig belastning for virksomhedernes indtjening. Byggebranchen handler vel i god tro, idet den
kan observere en værditilvækst i branchen, der ikke udtrykker produktionsomkostningerne. Dette understøtter håbet om,
at der er ’penge nok’, samt det at der ind i mellem er rigtigt mange penge at tjene, nogle måske også sorte, holder liv i
virksomheder med meget lav lønsomhed.
Der skældes derfor ud på er en branche, hvor udbud og efterspørgsel slet ikke har noget med den endelige prisdannelse
at gøre, og hvor konkurrencen stort set er indenlands, så lønniveau og produktivitetsudvikling i andre lande er relativt
uvedkommende. Men det er klart, at lande med lavere løn i byggebranchen end i Danmark, ser en mulighed for eksport,
ikke af færdigt byggeri, men af mandskab. Og måske er det netop muligheden for det sorte arbejde, for det konstante
behov for renovering og vedligeholdelse, samt troen på at ’den gode opgave’ kommer i morgen, der holder hånden under
en branche, der slet ikke bekymrer sig om bruttoværditilvækst.
Hvis vi skal øge produktiviteten skal byggeriet have et mere jævnt forløb, således at pludselige accelerationer med de
heraf følgende gevaldige opstramninger, når det går galt, ikke forekommer. Men så kan politikkerne heller ikke bruge
byggeret som regulator for finanspolitikken. Kritikken af den manglende produktivitet er rimelig nok, men årsagerne
skyldes ikke branchen. Ganske vidst er det ikke byggebranchen, der er lokomotivet for samfundets velstand – men
måske nok for sin egen velstand. Rigtigt mange tjener gode penge i byggebranchen, men det er givet, at der tjenes
rigtigt mange flere på byggebranchen. Og så kan nok hjælpe at få stoppet det sorte arbejde, så tallene kommer til at
refererer virkeligheden. Så længe der er politisk vilje til skattefrie ’vennetjenester’ indenfor byggebranchen, har det jo nok
lange udsigter.
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En anden mulighed kunne være at indregne de sorte penge i økonomernes tal eller benytte en reel

salgspris som baggrund for udregningen af værdien. Ellers må man nok bare acceptere at tallene er som de er, og
fortsætte med at benytte byggeriet som regulator.

Produktivitetstankens bivirkninger
I et mere globalt perspektiv kan det være nok så interessant at berøre hele denne produktivitets tanke med den
hypotetiske indstilling, at produktivitet måske ikke er en konstant i den menneskelige udvikling, men en ide, der gradvist
er blevet selvforstærkende, og måske endda er endt i en situation der på længere sigt er direkte usund.

291

(Hvidtfeldt, Jensen & Larsen 2010) s. 4
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Der henvises til Skatteminister Peter Christensens (V) lovforslag af 01/07-2011 til ændring af ligningsloven om at gøre
’vennetjenester’ (det vil sige udveksling af gensidig hjælp) skattefrie.
(http://www.skm.dk/lovforslag/hoering/forslagtillovomaendringafligningsloven/lovomaendringafligningsloven/)
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I 1913 i USA gjorde introduktionen af den elektriske starter i biler, på kort tid alle tidligere bil modeller forældede. I 1923
introducerede General Motors for første gang en bil model hvis nyhedsværdi ikke var baseret på en teknologisk
forbedring, men på en ny slank designmæssig stil, der vandt genklang hos forbrugerne.
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At kunne sælge flere varer på

denne måde, skaber logisk nok mulighed for mere produktivitet, hvilket indtil i dag således er blevet en målestok man
benytter sig af. Om de varer man sælger er bedre end de gamle versioner, spiller ikke den store rolle, så længe de kan
afsættes. Det holder jo produktionen i gang. I 1955 skriver marketing konsulenten Victor Lebow en artikel, der sidenhen
er blevet citeret mange gange, og er blevet et symbol på produktivitetens nødvendiggørelse af ’brug og smid væk’. Det
er måske med inspiration fra denne artikel at udbredelsen af begreber som planned obsolescence og percieved
obsolescence, altså en ’indbygget forgængelighed’ for alvor blev tænkt ind i produktionsapparatet.
Our enormously productive economy demands that we make consumption our way of life, that we
convert the buying and use of goods into rituals, that we seek our spiritual satisfactions, our ego
satisfactions, in consumption. The measure of social status, of social acceptance, of prestige, is
now to be found in our consumptive patterns. The very meaning and significance of our lives today
expressed in consumptive terms. The greater the pressures upon the individual to conform to safe
and accepted social standards, the more does he tend to express his aspirations and his
individuality in terms of what he wears, drives, eats- his home, his car, his pattern of food serving,
his hobbies.
These commodities and services must be offered to the consumer with a special urgency. We
require not only “forced draft” consumption, but “expensive” consumption as well. We need things
consumed, burned up, worn out, replaced, and discarded at an ever increasing pace. We need to
have people eat, drink, dress, ride, live, with ever more complicated and, therefore, constantly
more expensive consumption. The home power tools and the whole “do-it-yourself” movement are
excellent examples of “expensive” consumption.
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Planned obsolescence, altså den måde hvorpå en kontinuerlig produktion af varer sikres via en indbygget
forgængelighed i produkter, er ikke et nyt fænomen. At det er nødvendigt at tænke på den måde, og at det i praksis er en
anvendt strategi i talrige produkter lige fra biler over køkkenudstyr til computere og tilbehør, er en følgevirkning af ønsket
om en konstant øget produktivitet. Der hvor denne strategi går fra at være en lidt besynderlig måde at kunne udvikle nye
objekter til forbrugeren, til for alvor at blive et problem, er i det øjeblik hvor ressourceknaphed eller
forureningsproblematikker bliver så overhængende, at selve den økologiske balance bliver truet. The Waste Makers
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udkom i 1960 med en undersøgelse af en produktion båret oppe af indbygget forgængelighed og alt det affald og
ressourcespild dette medfører. Det er som et dilemma alle efterhånden anerkender, men ikke kan enes om at påtage sig
ansvaret for. Med Michael Braungart og William McDonough’s Cradle to Cradle
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fra 2002 introduceres et bud på en

nytænkende vision for det 21. århundredes ressource dilemma. ’Cradle to Cradle’, altså ’vugge til vugge’, er en
omskrivning af begrebet ’fra vugge til grav’ som siden den industrielle revolution har været måden at beskrive en
produktionscyklus fra den påbegyndes, og til den efter endt brug skal bortskaffes. Dette har traditionelt set været måden
der produceredes på, hvilket også efterhånden har medført affaldsproblemer i en næsten ufattelig dimension, når
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(Slade 2006) s. 4
(Lebow 1955)
(Packard 1960)
(Braungart, McDonough 2002)
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produkter bliver smidt væk efter endt brug.
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Ideen i vugge til vugge princippet baseres på at der kan skabes rigdom og

vækst uden affald. Ved at sikre at de materialer der bruges i produktion kan genbruges, og i øvrigt ikke er giftige for
miljøet, kan der undgås det store spild, og undgås at planetens ressourcer gradvist opbruges og kastes bort, fordi
produktionsmetoderne har medført at det er blevet umuligt at genanvende. At kunne skille lakeringen fra metallet på en
brugt bil, eller de enkelte dele i en computer, er i øjeblikket så vanskeligt, at det bedre kan betale sig at smide det væk og
købe nyt. Den økologiske bevidsthed er ved at brede sig, men om rigdom og vækst kan fortsætte selvom der i højere
grad tænkes i genanvendelse, må fremtiden vise. Produktivitetsregimet må i hvert fald tilpasses, på den ene eller den
anden måde, når det punkt nås, hvor naturlige ressourcer ikke længere er tilstrækkelige. Det vil kræve en indsats, som
grøn teknologi kun kan afhjælpe i det omfang der er den nødvendige konsensus blandt de mennesker der i sidste ende
er beslutningstagere på vores alles vegne.
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Om produktivitet er den rette målestok for kvaliteten af arkitektur er set i lyset af den ovennævnte kontekst måske blevet
mere tvivlsom. Den arkitekturhistoriske tænker og arkitekt Dalibor Vesely kommenterer i sin bog Architecture in the Age
of Divided Representation med undertitlen ‘The Question of Creativity in the Shadow of Production’ vilkårene for
kreativiteten i en tid præget af produktionstankegangen fra den industrielle revolution.
The productive attitude to art and architecture, which profoundly influenced the nature of creativity
in the twentieth century, has become particularly dominant in recent decades. One of its main
characteristics is a tendency to accelerate the development of “productive” possibilities. This
characteristic is directly linked to the nature of emancipated representation, which translates and
reduces reality into an image structured more by our inventiveness and visions than by the given
conditions of reality itself. To invent or produce under such conditions is like moving at a high
speed through thin air. It is perhaps not surprising that in the fragmented culture of the twentieth
century it proved to be easier to produce than to create.
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Som tidligere nævnt kan modernitetsbegrebet ses som det fænomen hvori en krisesituation transformeres til en værdi,
med en bruddets æstetik som følge. Måske kan produktivitets krisen, hvad enten man anskuer den som en krise på
grund af manglende produktivitet i byggeriet, eller som i sig selv værende en del af en større økologisk krise, være det
fænomen der bliver vor tids mulighed for at transformere krise til værdi. Det er nok ret væsentligt at bevidstheden om
hvordan teknologien bliver applikeret er til stede, og kontinuerligt bliver debatteret. Derfor vil næste del handle om
hvordan computeren som tidens teknologi skriver sig ind i vores bevidsthed, og i en vis optik bliver en del af vor
virkelighedsopfattelse, og de omstændigheder og oplevelser der ligger til grund for vor opfattelse af, og omgang med,
arkitekturen, i den verden vi bebor.
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Alene fra elektriske og elektroniske apparater blev det på konferencen ‘South Pacific Regional E-waste Workshop - 21 July 2010,
Brisbane Australia’ anslået at der årligt genereres over 40 millioner tons affald globalt. Det er tilmed en af de hurtigst voksende
affaldskilder.
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Se endvidere dokumentaren ’Pyramids of Waste’ tilgængelig på www: http://vimeo.com/17750184 og ’The Story of Stuff’ tilgængelig
på www: http://www.storyofstuff.com/
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(Vesely 2004) s. 20
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DEL II
COMPUTEREN, BEVIDSTHEDEN OG KREATIVITETEN
I afhandlingens indledende del redegjordes der for hvordan informationsteknologien på mange fronter har været en
væsentlig faktor for udviklingen af den verden vi kender i dag. Begrebet information blev placeret i en historisk kontekst.
De nye metoder, herunder BIM, er blevet diskuteret, og ud fra den danske lovgivning på området samt interviews fra den
daglige danske arkitektpraksis, er de væsentligste problemfelter blevet kortlagt. Samtidig redegjordes der for hvorledes
der i en vis forståelse af moderniteten, kan skabes en ’bruddets æstetik’ via indlevelse og reaktion på den kontinuerlige
cyklus af kriser, der opstår som følge af tidens inerti.
Dette afsnit vil omhandle den intrikate måde hvorpå computeren, dens virkeområde og potentielle fremtidige udvikling
som arkitektonisk værktøj og medspiller, hænger sammen med den måde vi opfatter og oplever verden på. I denne
sammenhæng vil jeg således fremdrage de synspunkter og belyse de udfordringer der gør sig gældende i en bredere
international kontekst. Denne redegørelse vil tage udgangspunkt i verserende diskussioner indenfor området, og blive
suppleret med referencer og egne interviews med relevante fagpersoner fra den internationale arkitekturpraksis.

Computerteknologi og bevidsthed
Den udvikling der over de sidste 50 år har bragt computeren fra at være kæmpestore relæbaserede regnemaskiner
fortrinsvist anvendt af militæret, over 70’ernes introduktion af pc’en, den personlige computer, til de typer af laptops og
mobile enheder vi kender i dag, passer temmelig præcist ind i den eksponentielle udviklingsrate for computer hardware
som allerede i en artikel i 1965 blev fremsat af Gordon E. Moore.
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Den er siden blevet betegnet Moore’s Law. Kort sagt

beskriver denne ’lov’ hvorledes antallet af transistorer der kan placeres i computerens integrerede kredsløb fordobles
hvert andet år. Dette har rent faktisk været gældende helt frem til vor tid. Det betyder at regnekraften i computerens
kredsløb stiger eksponentielt, og dette har selvsagt haft en enorm betydning for udviklingen, udbredelsen og
anvendelsen af computerteknologi. Også mange andre facetter af udviklingen indenfor digitale enheder kan siges stort
set at svare til Moore’s lov. Det gælder eksempelvis processor hastighed, hukommelses kapacitet samt
gennemsnitsprisen på transistorer. Skønt Moore’s lov næppe er en egentlig rettesnor for den teknologiske udvikling, eller
snarere, i kraft af industriens egne mere eller mindre fastlagte eller estimerede udviklingsparadigmer
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, bliver en

selvopfyldende profeti, forbliver det i denne sammenhæng en interessant iagttagelse.

Kvantecomputeren
Et konkret eksempel på en udvikling af computerteknologien der betragteligt vil øge den kapacitet hvormed der kan
beregnes, finder man i arbejdet med kvantecomputeren. En kvantecomputer adskiller sig fra normale computere fordi
den er baseret direkte på kvantemekaniske fænomener, som blandt andet superposition, der beskriver en partikel der
kan være i flere tilstande på en gang, uden endnu at have valgt én af dem endnu. Dette er fundamentalt anderledes end
de klassiske begreber der beskriver en partikels egentilstand i eksempelvis position, fart og impuls. Ved at anvende
kvantegenskaber til at repræsentere data, kan der udføres beregninger på disse data med en hastighed der langt
overskrider traditionelle transistor baserede computersystemer. I forhold til gængse transistor computeres bit, der enten
kan være slukket eller tændt (0 eller 1), anvender kvantecomputeren kvantebit, qubit, der således befinder sig samtidig i
to kvantetilstande 0 og 1. Dette er grundlaget for at kunne foretage meget komplicerede beregninger på meget kort tid, i
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(Moore 1965)

301

Et eksempel på dette er ITRS - International Technology Roadmap for Semiconductors der identificerer de fremtidige teknologiske
udfordringer og behov for halvlederindustrien (Såsom silicium der anvendes bl.a. til produktion af computer chips). ITRS anslår den
fremtidige udviklings potentiale i tråd med Moore’s lov: http://www.intel.com/technology/silicon/itroadmap.htm
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den udstrækning man kan finde anvendelse for den kraftige udregningskapacitet, gennem opstilling af specielle
algoritmer.
De kvantecomputere der eksisterer i dag er relativt små, og opererer med 5 til 6 qubit, hvilket kun er nok til at udregne
meget simple opgaver såsom 3 x 5 = 15. Man har hidtil arbejdet på at forøge antallet af qubit i kvantecomputeren én ad
gangen. Hver ny qubit, der kan anvendes i en kvantecomputer, fordobler dens kapacitet til beregning. Men for nylig har
artikler i Nature
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vist resultater fra et dansk-tysk forskningsprojekt, der ved brug af et specielt mikroskop kan

manipulere med enkelte atomer, i det såkaldte Bose-Einstein kondensat, indfanget i et optisk gitter kontrolleret af laserlys.
I dette samarbejde er blandt andet Jacob Friis Sherson, som er postdoc på Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus
Universitet. Han siger om projektets resultater i forhold til kvantecomputeren:
Det der er fundamentalt anderledes ved den tilgangsvinkel vi har taget til det, det er, at vi prøver at
bygge en kvantecomputer der kan konkurrere med moderne computere oppefra. I stedet for den
hårde proces med stille og roligt at udvide den [med atomer] én for én, så har vi nu vist, i de
billeder vi har, 300 atomer. Og 300 atomer, hvis vi kan lave det til en kvantecomputer, der laver
beregningerne, så ville den have mere computerkraft – de 300 atomer – ville have mere
computerkraft end alle computere i verden tilsammen.
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Der er altså taget et skridt i retning mod realiseringen af en stor kvantecomputer, og projektet har også fået en
international bevågenhed. Der er dog stadig et stykke vej til virkeliggørelsen af selve kvantecomputeren, og et endnu
længere stykke vej, før den kan stå på skrivebordene rundt om i landet, hvis det nogensinde bliver aktuelt. Den
kvantecomputer der arbejdes på, fungerer ved temperaturer der ligger omkring det absolutte nulpunkt, hvilket naturligvis i
sig selv er vanskeligt at frembringe. Man kan nok snarere forestille sig en kvantecomputer hvis kapacitet kan tilgås ud fra
principper som eksempelvis cloud-computing, hvor der via en form for netforbindelse sendes og hentes information fra
en eksternt placeret kvantecomputer. De tre ting der kræves for en stor kvantecomputer er, ifølge Jacob Friis Sherson,
dels en hel masse atomare bits, dernæst muligheden for at ’flippe’ hvert enkelt bit mellem 0 og 1, og sluttelig at kunne
tage to bits og lave en operation på dem samtidig, og få dem til at arbejde sammen i par, hvilket er grundlaget for al
programmering.
En mere spekulativ teori om computerkapacitetens udvikling findes hos den omdiskuterede opfinder og forfatter Ray
Kurzweil, der også er fortaler for den stærke kunstige intelligens, hvilket vil blive diskuteret i et af de næste afsnit. Ray
Kurzweil opstiller en række teorier om en teknologisk singularitet
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baseret på tendenserne i blandt andet Moore’s Law,

og den eksponentielle udvikling af teknologi. Skønt hans teorier er kontroversielle og har mange opponenter, bliver han
tilsyneladende også taget alvorligt af visse forskere og institutioner. Blandt andet blev der på baggrund af Ray Kurzweil’s
bog The Singularity is Near
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i 2007 grundlagt et universitet ’Singularity University’
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placeret hos NASA, på NASA

Ames campus i Silicon Valley. Ray Kurzweil beregner på computersystemers cps, computations per second, altså
udregninger per sekund, og når frem til at der i midten af 2040’erne vil ske det voldsomme spring i computerens udvikling
han betegner som singulariteten.
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(Sherson et al. 2010) & (Weitenberg et al. 2011)
(Sherson, Frøkjær 2010)
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Der er her tale om begrebet teknologisk singularitet som en afledning af en matematisk singularitet forstået som en funktion der går
mod nul, med en eksplosion af værdier til følge: y = 1/x. Når x nærmer sig nul, vil funktionen (y) eksplodere til højere og højere værdier.
Den teknologiske singularitet er det punkt hvor en teknologisk kunstig intelligens vil blive i stand til at mestre biologiens metoder
inklusive den menneskelige intelligens, med et paradigmeskift til følge.
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(Kurzweil 2005)
http://singularityu.org/
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By the mid-2040s, however, that one thousand dollars’ worth of computation will be equal to 1026
cps, so the intelligence created per year (at a total cost of about $1012) will be about one billion
times more powerful than al human intelligence today. That will indeed represent a profound
change, and it is for that reason that I set the date for the Singularity—representing a profound and
disruptive transformation in human capability—as 2045.
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Denne teori indbefatter troen på at computeren kan blive intelligent og opnå en bevidsthed, og at den menneskelige
hjerne i fremtiden kan modelleres efter principper for reverse-engineering. Eksemplet er taget med i denne
sammenhæng, dels for at vise hvad der af de fleste kaldes et ekstremt synspunkt med hensyn til computerkapacitetens
udvikling, og dels for at introducere den tænkning der ligger bag begrebet om fremtidens kunstige intelligens, og dermed
et radikalt syn på hvordan vor verden opleves, og i det hele taget synes at hænge sammen, indenfor visse grene af
computervidenskaben.

Interface
Brugergrænseflade, user interface eller bare interface. Dette begreb kan bruges på mange niveauer, men vedrører oftest
hvorledes den direkte berøringsflade eksisterer i udvekslingen af informationer mellem menneske og computer.
Kommunikationen mellem mennesker og computer kræver at der er en slags vindue
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eller kobling mellem de

menneskelige tankeprocesser og den digitale computers processer. Computeren skal så at sige vide hvad den skal gøre,
og mennesket, der betjener den, skal vide hvordan han får den til det. Et styresystem og softwareprogrammer, som
blandt andet CAD og BIM værktøjer, er et eksempel på et interface, der forsøger at mediere mellem computerens binære
nuller og ettaller og brugeren, der ved museklik og kommandoer med videre, kan anvende dens regnekapacitet. I
arkitektonisk software er der truffet nogle valg for brugeren, der gør det nemmere at anvende computeren, men samtidig
også afgrænser mulighederne til det der er tænkt ind i programmet. I hvor høj grad arkitekter skal lære sig for eksempel
at programmere, for at kunne arbejde effektivt med computeren, er et spørgsmål der hænger sammen med den måde
udviklingen af teknologien tænkes ind i en sammenhæng. Det korte, og nok for korte svar, er at selvfølgelig skal
arkitekter kunne programmere, fordi det er en nødvendighed i den digitale verden vi befinder os i. Et lidt mere nuanceret
synspunkt er, at der i kraft af en øget specialisering, vil være nogle arkitekter der vil arbejde direkte med computerens
programmering, og andre der dermed ikke behøver at dykke så dybt, men kan nøjes med at anvende den software der
er tilgængelig. Dog hænger den tilgængelige software også sammen med den måde hvorpå der tænkes, og den måde et
interface bliver i stand til at understøtte eksempelvis den kreative proces. Hvis arkitektens rolle er at kunne overskue
problemer af kreativ art og få et samarbejde til at fungere, kunne det imidlertid tænkes at der fandtes en anden løsning.
En sammenligning med arkitekters viden om ingeniørfaget virker her som rimelig. Det forventes som udgangspunkt at en
arkitekt ved noget, men ikke alt, om eksempelvis konstruktioner. Få arkitekter ved ligeså meget om konstruktioner som
ingeniøren, men i samarbejdet mellem dem, bliver projektet til, ud fra deres specielle fagkompetencer. Måske er det det
samme der vil gøre sig gældende i situationen med computeren. Om det er en specialiseret programmør-arkitekt der
samarbejder med en anden specialiseret formgivnings-arkitekt, eller om der er tale om et samarbejde mellem en
programmør og en arkitekt, er måske ikke så forskelligt, og der findes allerede eksempler på begge dele. Dog vil to
programmører have ganske vanskeligt ved at designe et arkitektonisk projekt. Der findes et helt tredje synspunkt i denne
sammenhæng. Nemlig at der kan arbejdes direkte med en computer, som er stand til at forstå hvad det er for intentioner
der ligger hos brugeren.
På konferencen ‘Distributed Intelligence in Design Symposium’ i 2009 foreslog Hugh Whitehead som er lederen af
Specialist Modelling Group (SMG) hos Foster and Partners, et scenarie omkring interface mellem menneske og
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(Kurzweil 2005) s. 135-36
Microsoft’s styresystem hedder eksempelvis ’Windows’ og bruger analogier til for eksempel ’skrivebord’, ’mapper’ og ’skraldespand’.
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computer under overskriften: Hvorfor skal vi lære at arbejde med computere? Når computere kan lære at arbejde med
os! I stedet for at fokusere på at skulle lære hvordan en computer virker, burde det være muligt at kreere et interface, der
tager højde for den måde et menneske tænker på. Det følgende uddrag er Hugh Whitehead’s bud på en samtale mellem
et sådant fremtidigt computersystem HAL
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og en arkitekt i en designproces.

Good morning HAL.
Good morning – What are we going to do today?
We are going to play Architecture as a Team Game with Computers as Team Players.
Good – What are the objectives?
We are going to design a Roof.
Fine – How can I help?
First I would like you to watch what I do.
Good – Then what happens next?
I will say – Go out and find all these things.
You mean – Drive the file scanner and store the results in arrays.
Yes – but I will tell you what the things mean.
I see – you want me to use rules of inference to structure flat data.
Yes – but then I want you to do this with them.
You mean – Record your actions return them in an editable form in a simple scripting language.
Yes – but I want a sequence of operations.
Fine – I will give you a ‘For Loop’.
Good – but I want the results passed to the next operation.
That’s easy – all results are stored in arrays so they can be indexed and called in a sequence.
Fine – are you ready to start?
Yes – just show me what you want to do.
Take careful note of the tools I use, the settings I apply and the inputs that are required.
What happens next?
I would like you to run my Analysis, change the inputs and then repeat the sequence of operations.
How many times do you want me to do this?
Continue until you have an overall score better than 80% - or until I get back from lunch.
I suggest we try some ‘Hill Climbing’ routines.
Thanks HAL. Let me know if you have any other good ideas.

310

I dette hypotetiske forslag arbejdes der således med et system der i vidt omfang er i stand til at forstå hvad det er
brugeren gerne vil. På den anden side er brugeren, altså arkitekten dog også ret klar over, hvad det er, der skal designes.
Processen bliver lanceret som et arkitektur samarbejds-spil hvor computeren er en medspiller. Skønt der udvikles meget
i forbindelse med for eksempel digital stemmegenkendelse, så er vores nutidige digitale niveau for et samarbejde der
ligner denne situation mest, nok i virkeligheden baseret på de intelligente BIM modeller, med deres indbyggede
hjælpemekanismer i form af constraints og regler. Det er klart at der på nuværende tidspunkt i building information
modelling sammenhæng er tale om en ret anderledes interaktion med computeren end den ovenfor skitserede. At
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Det antydes af Hugh Whitehead at der i valget af navnet HAL spilles på referencen til Stanley Kubrick’s science fiction film ’A Space
Odyssey 2001’, hvori computeren HAL9000 optræder, som en tilnærmelsesvis menneskelig kunstig intelligens.
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Hugh Whitehead – præsentation fra konferencen ’Distributed intelligence in Design Symposium’ i Manchester 2009. (Præsentation
vist første gang i 2004 på en DCC (Design Computing and Cognition) workshop på MIT).
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modellere information digitalt, sker i højere grad på systemernes præmisser, end som en leg eller et spil med
computeren som en intelligent medspiller. Det er dog bemærkelsesværdigt, at kunne forestille sig en situation, hvor
computeren kan lære at forstå os, på en måde som Hugh Whitehead skitserer. Der er dog en række af fundamentale
problemer forbundet med denne tanke. Det vil med andre ord kræve en form for kunstig intelligens. Dette er et emne der
siden 1950’erne har været både profeteret indenfor umiddelbar rækkevidde og er blevet skrinlagt, indtil flere gange. Med
udsigten til en hastigt accelererende computerkraft, har denne debat for nylig fået ny vind i sejlene, blandt andet i kraft af
enkelte markante personers særdeles visionære postulater. Men kan man overhovedet lære en computer at forstå
mennesker, endsige at fornemme hvad en arkitektonisk tænkegang er? I det følgende kapitel vil dette være
omdrejningspunktet, og der vil blive argumenteret for, hvorfor en egentlig kunstig intelligens som hjælp i den
arkitektoniske formgivningsproces, er en yderst vanskelig affære.

Hvor intelligent kan computeren blive?
Spørgsmålet om kunstig intelligens, Artificial Intelligence - AI, har med personer som Hans Moravec og Ray Kurzweil og
den skare der omgiver deres virke, tilsyneladende fået en ny opblomstring. Skønt emnet har haft dalende tilslutning i
forhold til tidligere tiders optimisme, anslås det blandt visse af disse forskere, at der i kraft af den nye, og hurtigt
udviklende teknologi, vil ske eksplosive udviklinger indenfor feltet i løbet af relativt kort tid. Hvorfor dette er interessant i
forbindelse med BIM og parametrisk design, skyldes flere ting. Dels er der i vidt omfang tale om en redefinition af
ovennævnte begreb om interface, og dels berøres spørgsmålet om hvorvidt en kunstig intelligens vil kunne agere kreativt
i et arkitektonisk miljø. Interface er et interessant og vigtigt emne, som har berørt arkitekter lige siden den digitale
tidsalder krævede tilegnelse af nye værktøjer, der som udgangspunkt opererer på en anden måde end den
menneskelige hjerne. En anden pointe som bliver klar for de fleste, i forbindelse med argumenter for og imod kunstig
intelligens, er, at der via alle de fejlantagelser der gennem tiden løb er blevet begået indenfor udviklingen af AI, opstår et
ret nuanceret billede af digitale systemers begrænsninger. Noget der burde kunne tages ved lære af, også i forbindelse
med kommende opstillinger af systemer indenfor BIM og hele Det Digitale Byggeri.
Det er klart at der i hele emnet ligger forskning der vil være for omfattende at redegøre for her, og det er også med det
afgrænsede relevans kriterium at der allerede er tale om en vis form for kunstig intelligens indbygget i vores software, og
at det derfor giver mening at søge lidt ind i de perspektiver dette har, for arkitektens kreative virke.
Den første opdeling af kunstig intelligens kan derfor passende være mellem den smalle AI og den stærke AI. Den
snævre AI, er en kunstig intelligens der udfører funktioner indenfor snævre områder, hvor der tidligere krævedes en
menneskelig intelligens, men nu kan klares af et system, oftest på kortere tid. Denne form for AI er vi omgivet af blandt
andet når der søges på internettet, eller med for eksempel Google translate oversætter tekstbidder eller hele
internetsider mellem over 60 forskellige sprog. Der findes også robotstøvsugere og græsslåmaskiner, og mange lufthave
og banker anvender AI til henholdsvis at optimere flytrafikken og kunne vurdere kunder med eksempelvis med hensyn til
lånbevilling.
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Der anvendes også en form for kunstig intelligens i megen software, lige fra computerspil, til de

industrirobotter der anvendes eksempelvis i bilindustrien og på hospitaler. Begrænsningen i den smalle AI består i, at
den er målrettet mod en bestemt funktion, hvorfra den ikke kan afvige. Man kan ikke tage en industrirobot fra et hospital
og få den til at udføre de opgaver der er på bilfabrikken eller omvendt. At de systemer der benytter smal AI sjældent
betegnes som kunstig intelligens, selvom det faktisk er det, skyldes måske at AI har den følgetilstand, at så snart det rent
faktisk virker efter hensigten, transcenderer det sin egen betegnelse og danner sin helt egen gren af videnskaben såsom
for eksempel mønstergenkendelse eller talegenkendelse har gjort.
Den stærke AI er derimod forsøget på at lave en kunstig intelligens der vil kunne overskride den menneskelige intelligens
og dermed have en form for bevidsthed om hvordan den skal klare sig i et dynamisk miljø. Mikkel Willum Johansen
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beskriver i sin bog
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de tankesæt der har ligget bag udviklingen af AI. Denne stærke AI kan groft inddeles i den

klassiske og den nye AI. Den klassiske AI baseredes i 1960’erne og 70’erne på symbolmanipulation indenfor det formelle
system en computer udgør. Tanken var, at hvis man kunne samle nok data sammen om verden, og så at sige fremstille
en model af verden inde i systemet, ville dette være tilstrækkeligt til at systemet blev intelligent. Når systemet havde lært
alt hvad menneskene vidste, ville den kunne foretage eksperimenter på egen hånd. Dette viste sig at være lettere sagt
end gjort, og ved på denne måde at skulle håndtere så meget data i en model som abstrakt tænkning, lykkedes det ikke
at skabe kunstig intelligens. Heller ikke i den næste fase, betegnet konnektionismen, hvor man forsøgte sig med at
indkode systemet med indlæringsprocedurer der så skulle lære sig alt det, man før forsøgte at forprogrammere,
opnåedes succes. Den skelnen mellem det indre og det ydre der lå til grund for den klassiske AI’s mentalistiske
opfattelse af intelligens, er en meget udbredt måde at forklare verden på. Den dualistiske opdeling i indre og ydre, eller
for eksempel sjæl og legeme, er et metaforsprog der kan tjene til at nemmere at forstå det som ellers er svært at forstå.
Det gør det lettere at forstå den abstrakte tænkning, men har ikke en særlig udbygget interaktion med den dynamiske
verden. Derfor egner mentalismens forståelse af intelligens sig godt i forbindelse med matematik eller skakspil, men ikke
til at interagere med en uforudsigelig dagligdags verden. Til forskel fra mentalismen, er der i interaktionismens
beskrivelse af det mentale, en fokus på samspillet mellem menneske og verden der bringer kroppen i centrum. Der blev
lavet forsøg med robotter der, i stedet for abstrakt at skulle kunne overskue hele verden som en indre tankemodel, kunne
reagere på de ’sanseindtryk’ de blev udsat for. Denne form for skift i opfattelsen af hvad intelligens er, blev i 1980’erne
betegnet som ny AI, og de robotter der uden at have en central tænke-enhed kunne reagere mere autonomt på en
dynamisk verden, havde en større succes med at gebærde sig end tidligere. At opfatte både tænkning og handlen som
noget der opstår i en interaktion med verden gør at kroppen og det subjektive får en central rolle for hvordan verden
beskrives. Hvor den klassiske AI forsøgte at opstille en objektiv beskrivelse af verden, er der i den nye AI tale om en
agentbaseret eller ’deiktisk’ beskrivelse, der kun relaterer til personen og de ting der er omkring ham, og således kun
giver mening i den sammenhæng og med de aktiviteter han tager del i. Skiftet til en deiktisk opfattelse af tænkning i den
nye AI medfører altså, at der er en form for sansende krop der er i stand til aktivt at sanse en kontinuerligt skiftende
verden, og ikke bare passivt analysere en indbygget og forud determineret model af verden. Den nye interaktionistiske AI
baseres i langt højere grad på umiddelbarhed. Resultaterne er måske nok bedre end med den klassiske AI, men der
mangler stadig noget. Verden er med andre ord mere end både den tænkning der kræves i et skakspil eller den rene
umiddelbare reaktion på kropslig sansning. En art hybridmodel mellem de forskellige tilgange til at forstå verden er altså
som minimum nødvendig for at beskrive intelligent tænkning. Et eksempel på denne tætte sammenvævning af krop og
tænkning, er brugen af metaforer i kommunikation mellem mennesker. Et ikke-kropsligt system har ikke mulighed for at
relatere en metafor til en fysisk tilstedeværelse, ligesom mennesker kan. At kunne overføre betydning metaforisk fra en
situation til en anden, er simpelthen noget der kræver fantasi. At kunne forstå eller forholde sig en ny situation i en
dynamisk verden både ud fra tidligere personlige erfaringer, men også ud fra en kulturel kontekst af eventyr, myter og
andre menneskers erfaringer, er tilsyneladende der hvor AI stadigvæk kommer til kort. Der mangler ikke en kvantitativ
forøgelse af data i et system for at det kan blive intelligent, men en kvalitativ forståelsesramme. Et metaforisk fundament,
der tager del i fantasiens evne til at skabe nye relationer og forbindelser mellem det sansede og den abstrakte forståelse.
I sin bog What Computers Still Can’t Do – A critique of Artificial Intelligence
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gennemgår Hubert Dreyfus de

argumenter og den forskning der har været fremkommet omkring AI siden de første forsøg på at få computeren til at
agere med intelligent opførsel. Han opstiller fire områder hvori intelligente aktiviteter kan kategoriseres (Figur 2). Af de
fire områder, er område II., der hvor den kunstige intelligens har de mest gunstige vilkår i og med at det vedrører den
konceptuelle verden i højere grad end den perceptuelle. De problemer der findes her, er formaliserede og beregnelige. I
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område III., kan der ikke formaliseres i samme grad, og der er derfor brug for en slags tommelfingerregler til at udvælge
de væsentlige data fra den datapulje der stiger eksponentielt med de involverede elementer i beregningerne. Område IV.
er intelligens fra den dagligdag mennesker agerer i, og ’problemerne’ fra dette område er stadig der hvor det ikke er til for
et computersystem at agere med forståelse på samme niveau som mennesker. Et eksempel på hvor vanskelig denne
forståelse er, viser Hubert Dreyfus, ved at kritisere Marvin Minsky og Seymour Paperts argument om at en konvergens af
isolerede og uafhængige del-forståelser vil resultere i en intelligent opførsel. Hans kritik går på, at de uafhængige delforståelser ikke pludselig kan konvergere, netop fordi konvergensen af disse forståelser samtidig er betinget af en
generel forståelse af mening, som en computer ikke har.
In a familiar fable, the wily Fox tricks the vain Crow into dropping the meat by asking it to sing. The
usual test of understanding is the ability of the child to answer questions like: “Did the Fox think the
Crow had a lovely voice”?
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At kunne beskrive dette, og andre situationer, som en mikro-teori (her om smigerens effekt), er argumentet for, at det
kunne gøres anvendeligt som metode til at etablere en kunstig intelligens. Det har dog endnu ikke været muligt, netop
fordi et ikke-kropsligt system ikke har den fundamentale meningsbærende forståelse relateret til resten af verden som
mennesker har.
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CLASSIFICATION OF INTELLIGENT ACTIVITIES
I. Associationistic

II. Simple-Formal

III. Complex-Formal

IV. Nonformal

Characteristics of Activity
Irrelevance of meaning and situation.

Meanings completely
explicit and situation
independent.

In principle, same as
II; in practice, internally situationdependent independent of externeal
situation.

Dependent on
meaning and
situation which
are not explicit.

Innate or
learned by
repetition.

Learned by rule.

Learned by rule and
practice.

Learned by perspicious examples

Computable or quasicomputable games,
e.g., nim or tic-tic-toe
(seek algorithm or
count out).

Uncomputable
games, e.g., chess or
go (global intuition
and detailed counting out).

Ill-defined games,
e.g., riddles (perceptive guess).

Combinatorial problems (nonheuristic
means/ends analysis).

Complex combinatorial problems
(planning and maze
calculation).

Field of Activity (and Appropriate Procedure)
Memory game, e.g.,
”Geography” (association).
Maze problems
(trial and error).
Word-by-word
translation
(mechanical
dictionary).
Response to rigid
patterns (innate
releasers and classical conditioning).

Proof of theorems
using mechanical
proof procedures
(sekk algorithm).
Regocnition of simple rigid patterns,
e.g. reading type
page (searched for
traits whose conjunction defines class
membership).

Proof of theorems
where no mechanical
proof procedure
exists (intuition and
calculation).
Recognition of complex patterns in
noise (search for
regularities).

Open-structured
problems (insight).
Translating a
natural language
(understanding in
contex of use).
Recognition of
varied and distorted
patterns (recognition of generic or
use of paradigm
case).

Kinds of Program
Decision tree,
list search,
template.

Algorithm.

Search-pruning
heuristics.

None.

Figur 2 - De fire områder af intelligente aktiviteter med aktivitetens karakteristik, felt & procedure og relaterede computationelle
programmer - efter Dreyfus
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Dreyfus konklusion er kort fortalt, at det er højst usandsynligt at en computer nogensinde vil kunne opnå en kunstig
intelligens indenfor dette fjerde ikke-formelle område. Men til gengæld kan mennesket og computeren tilsammen udrette
noget, som ingen af dem i sig selv ville være i stand til. Hele forskningen AI har, ifølge Hubert Dreyfus, været et
eksperiment der i kraft af sin manglende succes har bidraget til en forståelse og afkræftelse af tidligere antagelse om
menneskets intelligens.
We can then view recent work in artificial intelligence as a crucial experiment disconfirming the
traditional assumption that human reason can be analyzed into rulegoverned operations on
situation-free discrete elements—the most important disconfirmation of this metaphysical demand
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that has ever been produced. This technique of turning our philosophical assumptions into
technology until they reveal their limits suggests fascinating new areas for basic research.
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Alan Turing fremsatte allerede i 1950 et forslag til hvordan det ville være muligt at afgøre om en computer besidder
intelligens på niveau med menneskets.
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Hans ide er siden blevet videreudviklet i flere versioner under

betegnelsen ’Turing testen’, og går ud på at ’dommeren’ i en forsøgsopstilling kommunikerer skriftligt med henholdsvis et
menneske og en computer. Hvis computeren ikke kan skelnes fra mennesket, har den bestået intelligens testen. Der
afholdes årligt konkurrencer med henblik på at bestå Turing testen, men det er endnu ikke sket.
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I den anden ende af spektret for en potentiel udvikling af stærk AI, finder vi optimister som Ray Kurzweil. Han har som
nævnt tidligere fået en del opmærksomhed i kraft af sine nærmest eskatologiske forudsigelser om den forestående
teknologiske singularitet der indtræffer med den stærke AI. Han mener at der ved med den moderne teknologi vil være
mulighed for at kortlægge den menneskelige hjerne ved hjælp af principper for reverse-engineering.
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Der vil kunne

opstilles interfaces mellem maskiner og den menneskelige hjerne, og sågar at det vil være muligt at scanne og uploade
den menneskelige i et computersystem, hvilket vil gøre det muligt at genskabe specifikke personers intelligens digitalt.
De kommende år er der tre temaer der vil kræve stor opmærksomhed, men menes så også, at kunne rumme de største
udviklingspotentialer for mennesket. For Ray Kurzweil er svaret på en menneskelig udvikling således gemt i
hovedspørgsmålene om genetik, nanoteknologi og robotter. I 2045 når singulariteten indtræffer, sker der således en
omvæltning i forholdet mellem menneske og computer. Computeren vil have opnået et stade af intelligens, hvor den kan
udvikle sin bevidsthed videre selv, og vil være mere intelligent end mennesket. Dette er ikke i sig selv en god eller dårlig
situation, mener Ray Kurzweil, men rummer potentielt set store fordele såvel som farer. Al teknologi rummer imidlertid
dette aspekt, mener Ray Kurzweil. Ild kan som bekendt også være farlig i de forkerte sammenhænge, men det har ikke
forhindret en udvikling af for eksempel gaskomfurer eller forbrændingsmotorer. Om hvordan man beskytter sig mod en
stærk AI der indeholder risikoen for at løbe løbsk, er Ray Kurzweil’s svar, at det kan man faktisk ikke. Dog påpeger han
at den stærke AI vil være opstået i vores civilisations infrastruktur, og derfor formodentlig vil afspejle de mål vi har, fordi
den, når alt kommer til alt, er os.
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Meget af Ray Kurzweil’s teori fremstår spekulativ, og han bruger da også et langt afsluttende kapitel i The Singularity is
Near på at forsvare sig over for sine kritikere. I denne forbindelse er det nævnt som et eksempel på en fast
overbevisning om det mulige ved en selvtænkende computer intelligens. Men om singulariteten vitterlig indtræffer, må vi
altså vente med at se til om cirka 30 år. Som Mikkel Willum Johansen påpeger, er det slående at de fleste forskeres
forudsigelser om den kunstige intelligens har været placeret 30-50 år ude i fremtiden, altså kort efter afslutningen på
deres eget liv.
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Om dette tyder på at stærk AI i virkeligheden også af forskerne selv, bliver betragtet som en uopnåelig

drøm, må stå hen i det uvisse. Men det spørgsmål der de kommende formodentlig mange år endnu bliver væsentligt for
den arkitektoniske digitalisering, er hvordan computeren i sin nuværende form kan understøtte arbejdet med arkitektur,
og dermed være med til at sikre den menneskelighed, vi behøver i vores menneskelige verden.
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Se blandt andet Loenber Prize in Artificial Intelligence: http://www.loebner.net/Prizef/loebner-prize.html der hvert år udlover
$100.000 til den hvis computerprogram kan bestå testen.
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Arkitekturens AI
Den kunstige intelligens vi i den digitale arkitektverden indtil videre er i besiddelse af, tilhører stadigvæk den smalle AI.
De ’intelligente 3D modeller’ som BIM tanken beskriver, er regelbundne, og handler hovedsageligt om at kunne
genanvende de én gang etablerede informationer i flere sammenhænge, og ved at krydsreferere dem opnå ny viden om
det givne byggeri. BIM tanken handler ikke så meget om selve det at etablere de allerførste informationer, men om at
modellere dem, når de er skabt. Et eksempel der nok kan forekomme en anelse skræmmende, for arkitekten, er
Nicholas Negroponte’s forslag om computeren som udøveren af de primære arkitektoniske funktioner. Nicholas
Negroponte var i 1967 stifter af MIT’s Architecture Machine Group, der beskæftigede sig med interaktionen mellem
menneske og computer. I hans bog Soft Architecture Machine, der er en udvikling af tanker fra den tidligere bog
Architecture Machine, opstiller han ideen om at computeren vil kunne befordre ’arkitektur uden arkitekter’.
The general assumption is that in most cases the architect is an unnecessary and cumbersome
(and even detrimental) middleman between individual, constantly changing needs and the
continuous incorporation of these needs into the built environment. The architect’s primary
functions, I propose, will be served well and served best by computers. In this sense the book is
about a new kind of architecture without architects (and even without surrogate architects).
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Skønt der trædes et skridt tilbage fra den indstilling der lå i foregående bog, med hensyn til optimismen omkring den
tidlige AI, ansås computerens rolle altså som et radikalt værktøj for kreativitet indenfor arkitekturen. At enhver ved hjælp
fra computeren selv skulle kunne lave sin egen arkitektur, med forbilledet fra den ’indfødte’ måde at skabe arkitektur på,
vil således fjerne arkitekten fra arkitekturen. Der er på den måde en afstandstagen til arkitekten som en uønsket
mellemmand, men ikke til arkitekturen som fænomen. Det er forslaget, at computeren vil være bedre til at vejlede den
enkelte i designet af sit eget hus, end en arkitekt vil.
Denne tanke rejser selvfølgelig nogle af de samme væsentlige spørgsmål som der er blevet berørt i det ovenstående om
hvordan verden opfattes. Et system som BIM kan hjælpe med mange af de beregningsmæssige aspekter af arkitekturen,
men der skal jo som sagt være noget at beregne. Negroponte’s computer arkitektur maskine er trods alt heller ikke
blevet den fremherskende måde at skabe arkitektur på, selvom der selvfølgelig i kraft af den øgede specialisering er sket
et skift i det arbejde en arkitekt udfører. Den kreativitet der kræves for at skabe og videre generere et første input til et
arkitektonisk projekt vil blive undersøgt i det følgende kapitel.

Arkitektonisk kreativitet
Dette kapitel vil omhandle hvordan kreativiteten anskues af arkitekter, dels i international praksis og dels i
forskningsorienterede forsøg på at nærme sig en forudsætning for at kunne diskutere den kreative tankegang. De første
afsnit omhandler anvendelsen af computerteknologien som kreativt værktøj på en række internationale tegnestuer.
Derefter vil teori om tilgang til det at formgive blive præsenteret og diskuteret i relation til den menneskelige oplevelse
som en nødvendig del af skabelse, og dermed fundamental del af arkitekturen.

Computerteknologi og kreativitet i international arkitektonisk praksis
De følgende afsnit vil tjene som indspark til den videre diskussion om arkitektonisk kreativitet, belyst gennem nogle
enkelte pointer fra rækken af interviews foretaget med nøglepersoner inden for den internationale computationelle
arkitektur praksis og udvikling. Der er i denne sammenhæng foretaget interviews med Lars Hesselgren fra PLP
Architecture, Cristiano Ceccato fra Zaha Hadid Architects, Xavier de Kestelier fra Foster & Partners, Stylianos Dritsas &
Gustav Fagerström fra KPF Architects, Peter Dang fra Snøhetta og Mark Burry fra SIAL, RMIT.
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Unikke arkitektoniske løsninger - Lars Hesselgren, PLP Architetcture
Lars Hesselgren har siden 1980’erne arbejdet med computationel arkitektur hos blandt andet YRM og KPF i London, og
er nu hos PLP Architecture, der dannedes af nogle af de tidligere KPF partnere.
Om den parametriske 3D model siger Lars Hesselgren at dens udformning uomtvisteligt afhænger af hvilket formål den
skal tjene. Derfor er designeren af modellen nødt til at vide temmelig præcist hvordan den fungerer og opfører sig, hvilket
gør det vanskeligt at anvende de forud definerede indstillinger mange software applikationer opstiller.
And I would argue very strongly that the most important thing in parametric design is designing the
model so that you know how it behaves, and what you want it to do, and why you set it up that
way.
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På den måde er det ikke selve objektet der skabes, men den anordning der skaber objektet, der skabes i arbejdet med
den parametriske model. I en arkitektonisk kontekst ligger den digitale teknologis store potentiale, ifølge Lars Hesselgren,
der hvor arkitekturen begynder at bestå af unikke komponenter, der ikke længere behøver at forholde sig til givne
standardiserede mål.
I think different architects will work in different ways. To me the most interesting thing is when you
use the computer to do things you could not otherwise do.
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Den fremtidige arkitektur vil ikke nødvendigvis bestå af masseproducerede elementer, som gennem modernismens
samlebåndsprincip kan ses reflekteret i den arkitektur der hører til den tid, men vil i højere grad afspejle det uendelige
potentiale af muligheder der opstår i kraft af den parametriske models variabilitet i produktionen af unikke komponenter.
De muligheder der ligger i en designstrategi baseret på eksempelvis genetiske algoritmer, hvor man sætter computeren i
gang med at producere en række mulige udfald og så vælger det man synes passer bedst ind i sammenhængen er dog
ikke for Lars Hesselgren en metode der har vist sin styrke. Selvom der i løbet af de sidste tredive år, blandt arkitekter der
har brugt computeren, har været en omfattende eksperimenteren med denne form for formgivning, så medfører det at
der afgives kontrol på en måde der for Lars Hesselgren strider imod det essentielle ved arkitektens arbejde, der frem for
alt handler om at kunne kontrollere processen. Derimod anerkender han at der en sjælden gang imellem kan opstå noget
kreativt i kraft af at der er sket en fejl. Dette er ikke nødvendigvis begrænset til de digitale værktøjer, men en helt generel
inspiration der kan opstå, netop når det værktøj der bruges, pludselig reagerer på en uventet måde. Om hvorvidt den
parametriske model kan siges at operere på diagrammatisk vis siger han:
And the parametric model is a logic diagram. You know, it has inputs and outputs and it has
internal behaviours. That’s what it is.
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Lars Hesselgren mener ikke at BIM i sig selv befordrer den kreative proces i særlig stort omfang, men introducerer et
begreb han kalder for Generativ BIM, der som et ekstra lag oven på BIM, tager højde for en mere fleksibel omgang med
variation af komponenter og deres placering, som det fx er tilfældet med KPF skyskraberprojektet ’The Pinnacle’ i
London, der med sine 8000 vinduer med varierende overlap, er en del af en stor BIM model. Standardisering er for Lars
Hesselgren en direkte følge af de produktionsmetoder der blev opfundet i det 19. århundredes våbenindustri, men som
gradvist vil blive afløst af ikke-standardiserede komponenter, efterhånden som mulighederne, og ikke mindst det
kulturelle mindset, for produktion ændrer sig. Han ser standardiseringens potentialer i den digitale verden der hvor den
kan facilitere en intelligent konversation mellem mennesker, og ikke i hvordan bygningselementer navngives. Derfor
finder han initiativet bag IFC formatet dybt deprimerende, fordi det forholder sig til hvordan man plejer at gøre, og
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dermed ikke handler om udvikling, men faktisk ligefrem hindrer den. Selvom Lars Hesselgren forudser store ændringer i
byggebranchen i fremtiden, mener han at arkitektens rolle vil forblive central, fordi evnen til at tænke kreativt og skabe
unikke løsninger til unikke situationer trods alt er det vigtigste for en bygherre.

Fra bygmester til dirigent - Cristiano Ceccato, Zaha Hadid Architects
Cristiano Ceccato er arkitekt med en master i computervidenskab. Han har arbejdet hos Zaha Hadid siden 2008 indenfor
ledelse, management, formgivning og teknologi, og har tidligere været ansat hos Frank Gehry som leder af forskningsog konsulentvirksomheden i Gehry Technologies.
Arkitektens nuværende rolle bliver af Cristiano Ceccato sammenlignet med den rolle arkitekten i tidligere tider havde som
Master Builder, den ansvarlige for det hele. I dag er det i langt højere grad et samarbejde, der fordrer en anderledes
opmærksomhed, for at kunne have styringen med arkitekturen.
How do you actually as the architect control the project? Well, if I control the information I am de
facto controlling the project... because I am controlling the intellectual property and define it. The
master builder was architect, manager, cost controller, artist and construction manager and
engineer all rolled into one person. That has become fragmented now.
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For at arkitekten kan træde i karakter, og ikke forfalde til at blive den glorificerede dekoratør der laver en form og
bestemmer farven på den, som kunstnerisk supervisor, mener Cristiano Ceccato at der er to væsentlige ting man bør
holde sig for øje. Den ene er at være i stand til at kontrollere information gennem modellerne, tegningerne og processen,
og den anden er evnen til at bedømme i hvilken sammenhæng et givent projekt skal udføres, og derved planlægge dets
udformning og udførelse. Eksempelvis kan et ekstremt kompliceret projekt på en ikke så sofistikeret lokation, nemt
resultere i at det går galt, fordi alt skal importeres, eller de nødvendige faciliteter simpelthen ikke eksisterer. Evnen til at
finde den rette tilgang til et projekt på et bestemt sted og tidspunkt, er altså en betingelse for kreativiteten.
Well, the architect at this point is more like an orchestrator. Rather than playing all the instruments
yourself, like the master builder ... maybe that’s an analogy ... you are more like a conductor who
gets up in front of the orchestra, and you have all your different sections and you have to make
them sound good together, right.
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Der nævnes til sammenligning det arbejde en dirigent udfører i et symfoniorkester. Det overordnede overblik over
parterne, der resulterer i at processen og det endelige produkt kommer til at fungere. Der er på lignende vis brug for et
overblik over de digitale processer. Et projekt der udføres via software som CATIA og Digital Project skal eksempelvis
kunne udveksles med Tekla og Autocad med brug af diverse plug-ins for at kunne tilfredsstille de kontraktmæssige krav.
Det medfører at der må etableres protokoller over arbejdsmetoder i specifikke sammenhænge, som kan indgå igen i en
senere design proces, så teknisk dobbeltarbejde kan minimeres. Den tidlige design fase er, hos Zaha Hadid Architects,
ofte kendetegnet ved anvendelsen af software som Maya, Rhino med Grasshopper, og anden parametrisk software samt
kodning, der kan generere grundlaget for at kunne få klientens indledningsvise accept. Der er generelt set et ret højt
niveau af 3D modelleringsviden, og foregår en hel masse arkitektoniske studier i vekselvirkninger med den type software,
der er med til at muliggøre realiseringen af Zaha Hadid’s formsprog. Cristiano Ceccato mener at der burde arbejdes hen
imod et fælles universelt parametrisk filformat, så der kunne udveksles mellem forskellige platforme. På nærmest
diagrammatisk vis, ville dette tillade, at der blev mulighed for ikke blot at udveksle geometrien, men også de dynamiske
relationer mellem elementer, der netop kendetegner de parametriske modeller. Grunden til at dette endnu ikke er en
realitet, er, ifølge Cristiano Ceccato, på grund af softwarefirmaernes ambition om at brugeren skal kunne forblive så
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længe som muligt på netop deres platform uden at skulle eksportere til konkurrerende platforme. At designe gennem
brug af digitale parametriske værktøjer giver mulighed for en kontrol og præcision der ikke er set før, men der skal stadig
en arkitekt til at vurdere hvor meget et givent projekt kan tåle at blive rationaliseret, før det mister sin arkitektoniske
kvalitet.

Kreativt kaos i parametrien - Xavier De Kestelier, Specialist Modelling Group, Foster & Partners
Xavier De Kestelier er arkitekt og har de sidste ti år være associeret partner i Foster & Partners. Han har desuden
tilknytning til university of Gent og Syracuse University i London. Hos Foster & Partners arbejder han i Specialist
Modelling Group, der fungerer som konsulenter i projekter med særlig kompleks geometri, både internt og eksternt. Han
er desuden leder af den årlige Smart Geometry konference, der har fokus på den digitale arkitekturs udvikling og værktøj.
I sin definition af parametrisk modellering mener Xavier De Kestelier at formgivningen spiller en afgørende rolle.
I think it’s a way to basically organise your design process. It’s a way to kind of define a certain
solution space. […] So … it’s probably not only a software-related idea. I think it’s a design-related
idea where you actually start to fix certain things within your design.
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Den parametriske modellering understøtter en måde at arbejde på, som allerede må være til stede, hvis der skal kunne
formgives. Med computeren kan arbejdet med meget store og mere komplekse strukturer imidlertid lade sig gøre, på en
måde der ville have taget meget længere tid at gøre uden digital teknologi. Der er, ifølge Xavier De Kestelier, to vidt
forskellige måder hvorpå et digitalt parametrisk system kan medvirke i designfasen. Den ene bygger på en top-down
tilgang, der fungerer i en træstruktur, hvori alle tidligere handlinger påvirker de senere. En handling, værende en
indstilling, parameter, definition i systemet, har indflydelse på den næste, som har indflydelse på den næste, og så videre.
Den anden tilgang er at opstille et bestemt ’løsningsrum’ med nogle relationer, regler og constraints indenfor hvilke
computeren så forsøger at finde frem til en løsning. Disse to måder at tilgå parametrisk modellering, er meget vanskeligt
at kombinere i en software. For Xavier De Kestelier er arkitekters og eksempelvis ingeniørers måde at arbejde med
problemer væsensforskellig. Arkitektens måde er kendetegnet ved at være langt mindre lineær i forsøget på hele tiden at
finde frem til noget nyt.
As an architect you’re taught ... you learn to really try to re-question everything continuously. And
whatever it is ... don’t take anything for granted – always question what it is. […] So the kind of idea
of always trying to do something new, always trying to questioning whatever it is there, is kind of
inherent to an architect. […] So you know, it’s a much more less linear process, and I think … for
such a more … kind of more chaotic, in a way, approach, you do need creativity.
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Til forskel fra denne åbne og på sin vis kaotiske formgivningstilgang, stiller computeren som udgangspunkt krav om ret
præcise definitioner. For Xavier De Kestelier bliver de præcise krav til definitioner i BIM sammenhænge en hæmsko i
den tidlige formgivningsfase, eftersom det ikke er berigende for processen at skulle definere hvad eksempelvis en dør en
lavet af, som noget af det første. BIM er derved anset mere som en konstruktionsværkstøj, end som en egentligt kreativt
befordrende mekanisme. Der er en vis diagrammatisk relation i den parametriske model, forstået på den måde, at et
diagram søger at fremdrage de væsentlige træk ved en problemstilling, ligesom bevidstheden om et problem, der
opstilles qua en parametrisk model, skærpes og gøres klarere.
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I think for me a diagram and a parametric model are actually ways of defining a solution space –
defining your problem in a clear way, you know. Actually kind of ... building a parametric model,
you first need to know what your problem is – what you’re trying to solve.

330

For Xavier De Kestelier er interface mellem bruger og computer et område der kræver en del fokus. I forhold til de
potentielt set friere muligheder der for arkitekter ligger at kunne interagere friere med eksempelvis touch-screens eller
andet, virker mus og tastatur som noget latterligt gammeldags, der på et eller andet tidspunkt må udfases. Ligeledes er
den måde hvorpå der kodes og scriptes i computeren, et område der formodentlig kunne gøres langt mere visuelt, som
det også er blevet påbegyndt med eksempelvis Generative Components og Grasshopper. Men der er, ifølge Xavier De
Kestelier, stadig et stykke vej før det kommer til at fungere helt.

Administrationen af information - Stylianos Dritsas & Gustav Fagerström, KPF Architects
Stylianos Dritsas er arkitekt og har været associate principal på KPF Architects fra 2005 til 2010, og er nu forsker på
Singapore University of Technology and Design. Han har desuden tidligere været visiting professor ved Ecole
Polytechnique Federale de Lausanne. Gustav Fagerström er arkitekt og har været ansat på KPF fra 2007 til 2010, med
tilknytning til London Metropolitan University som underviser i computermæssig formgivning. Han er nu ansat på
UNStudio, med blandt andet BIM som speciale. Begge var hos KPF på tidspunktet for interviewet.
Den arkitektoniske kreativitet er, ifølge Gustav Fagerström, bundet af de krav hvori et projekt tager sit udgangspunkt. Det
er yderst sjældent at formgivningen kan begyndes som på et blankt stykke papir, og derudover er der altid en række
evalueringskriterier der gør at kreativiteten må finde sin rette kanal. Denne ramme kan dog være befordrende for
kreativiteten, fordi der allerede som udgangspunkt er noget at spille op mod.
I believe that many of the most creative solutions that you find in a project will come up ... quite far
down on the line, when ... you know, certain other things have been set and constrained and so on.
And then that’s what we have to work within. And that’s many time where the real creativity kicks
in.
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Der er med hensyn til kreativiteten to domæner, supplerer Stylianos Dritsas, der går ud på henholdsvis at finde det
relevante spørgsmål til en given formgivningsproces og dernæst at finde løsningen på sit spørgsmål. Man kan
argumentere for at der via den parametriske model, er mulighed for at producere ting, der ellers ikke ville være mulige,
fortsætter han. Dette ses fx med hensyn til anvendelsen af 3D print af bygningskomponenter og rapid manufacturing som
led i en ny formgivningsproces. Det er ikke teknologien der er flaskehalsen, men snarere logistikken, og måden hvorpå
information bliver administreret.
That’s how they produce most of the things, you know. […] The bottleneck is not there, because
the technology already exists. The bottleneck is the management of the information.

332

Hvis man ikke logistisk set er i stand til at få en standard søjle til at stå på det rigtige sted i byggeriet, så er der
formodentlig lang vej til at kunne begynde at 3D printe specielle søjler on-site. Hvis søjlen står forkert, så gør det ingen
forskel om det ankommer til byggepladsen på en lastvogn, eller bliver printet. Det vigtigste er således administration af
information; altså hvordan den bliver anvendt. Ideen om at man i konceptionsfasen digitalt flytter på bits og ikke de
fysiske atomer, og på den måde vil være i stand til digitalt at producere de specifikke fysiske elementer præcis hvor de
skal anvendes, vil uden tvivl skabe et helt nyt setup i forhold til den måde der arbejdes på i dag med lokations- og
transport logistikker. At begynde at se bygninger som dynamiske systemer der i højere grad kan interagere med sit miljø,
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er måske der hvor de parametriske værktøjer kan være en del af den tankegang der vedrører processen fra forestillingen
til realiseringen af noget.
You know, it’s a mental process of imagining and prescribing – a process of realising something.
Yeah. And we have supposedly the predictive tools to do that. […] So the parametric is a predictive
medium for that – a component, an important one! Not only parametrics, but also the analytical
potential of that, you see.
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Stylianos Dritsas anser BIM på sit nuværende stade som en slags overgangsfase, eller den laveste fællesnævner.
Parametrien vil kunne udvikles til at opstille mere avancerede eksperimentelle systemer, der i langt højere grad kommer
til at indeholde tidsaspektet samt rumlige beskrivelser. Trods nye arbejdsformer og teknologi, vil arkitektens rolle som
formgiver og koordinator af de tilstedeværende ressourcer, ifølge både Stylianos Dritsas og Gustav Fagerström, forblive
en væsentlig del af byggeprocessen.

Teknologi som menneskets måde at tænke på - Peter Dang, Snøhetta
Peter Dang er oprindelig fra Canada, og har studeret blandt andet på den eftertragtede arkitektskole SCI-Arc i
Californien, hvilket har givet ham et bredt kendskab til parametrisk software og viden om BIM. Han har arbejdet som
arkitekt siden 2007 i Canada, og de sidste år som arkitekt på tegnestuen Snøhetta i Norge.
Som analogi til hvordan kreativiteten reflekteres gennem det medium hvormed den udøves, bruger han et eksempel med
to grupper af tømrere på samme færdighedsniveau, der henholdsvis arbejder med søm og hammer og med elektrisk
værktøj. Det retoriske spørgsmål er så, hvilken af de to grupper der, indenfor samme tidsrum og med samme
byggematerialer, kan udvise mest kreativitet. Ifølge Peter Dang er der ingen tvivl om at det værktøj der er til rådighed har
en effekt der kan spores i det resultat der opnås. Der er i værktøjet en form for indlejret intelligens, en kreativitet, der
stammer fra den historie der har ført til udviklingen af værktøjet. At man kan bruge et stykke elektrisk værktøj til flere
formål, ved eksempelvis at udskifte dele af det, er en følge af en transformations tanke. Værktøjet, mediet, ændrer sig
gennem historien: en pind bliver til en hammer som bliver til en elektrisk hammer som bliver til en sømpistol. Det samme
gør sig gældende med computerteknologien, og Peter Dang formoder at udviklingen vil medføre en ny form for taktilitet i
arbejdet med computeren, der bliver en meget vigtig faktor for arbejdet med arkitektur.
And who knows, perhaps the computers of the future are not even an actual you know, box next to
your desk or part of a laptop that you have to carry with you. Maybe it’s just a chip that’s already
embedded somewhere. You can’t predict these things, but what you can predict is that the human
touch and tactility is a very important factor.
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Selve forståelsen for anvendelsen af ny digital teknologi er, for Peter Dang, ikke I sig selv det store problem. Der er
snarere en frygt hos dem der endnu ikke har anvendt teknologien, at det vil være for kompliceret og ineffektivt at tilegne
sig. Det kan være med til at skabe en større distance mellem bruger og værktøj. Denne tendens kan virke bekymrende i
og med teknologien ofte er en forudsætning for at kunne arbejde. BIM som en systematisk måde at håndtere information
i den virtuelle verden, er noget der, ifølge Peter Dang, bør være et kendskab til blandt arkitekter. Den digitale teknologis
voksende omfang vil også kræve en øget specialisering, hvilket gør tværfaglige samarbejder til et endnu vigtigere
omdrejningspunkt end hidtil.
To be a successful architect these days you can not do it yourself - you have to work with other
people; you have to embrace other things. So … I think there will be a quantifiable level of
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specialists within architecture in the future and those specialists will work with other specialist –
probably even from different professions all over the … under one roof.
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Sammenligningen mellem en fornemmelse af at klikke på en mus når der tegnes linier i AutoCAD og så den taktilitet og
følsomhed der kan ligge i en håndtegnet skitse, kan ifølge Peter Dang, relateres til forskellen mellem arbejdet på en
digital 3D model og så muligheden for at kunne bruge en fremtidig virtuel dynamisk software der i langt højere grad kan
påvirkes direkte med hænderne. Han spørger til om et tastatur virkelig er nødvendigt, eller om der kunne findes en
anden løsning, fx ved udvidet brug af stemmegenkendelse. Peter Dang mener, at den teknologiske udvikling er en
naturlig del af menneskets egenskaber. At der i denne udvikling altid er noget der bliver båret videre fra den ene
generation til den næste. Dog virker det også på ham, som om vi suser af sted med en hastighed der ikke giver os tid til
at se os tilbage. Kreativitet og teknologi er således i denne forståelse meget tæt sammenvævet, som en del af den
menneskelige stræben efter udvikling og dermed en øget intelligens.
I think at the end of the day though, the technology is really within … is inbuilt and it’s actually the
way that we think that is the technology of humans. And how we think about it becomes material
sooner or later. So in thinking emerges materiality and within materiality there is intelligence and
within intelligence is a further desire for more intelligence.

336

Hovedet i skyerne og fødderne på jorden - Mark Burry, SIAL, RMIT
Udover at være professor og leder af SIAL (Spatial Information Architecture Laboratory) på RMIT i Melbourne, er Mark
Burry arkitekt på færdiggørelsen af Antoni Gaudí’s kirke I Barcelona, La Sagrada Familia. Det har han været I de sidste
30 år, og står for formgivningen af flere dele af byggeriet, hvortil han anvender avancerede digitale parametriske
værktøjer som hjælp til at kunne færdiggøre kirken med respekt for de tanker der ligger i Gaudí’s formgivningsprincipper.
Mark Burry har reflekteret over om begrebet ’parametrisk modellering’ mere rammende kunne beskrives eksempelvis
som ’associated geometry’ eller ligefrem ’mapping dreams’. Han bruger for tiden dog termen ’flexible modelling’. Om
arkitektonisk kreativitet er en særlig form for kreativitet siger Mark Burry:
I don’t think I would distinguish creativity for any artistic outcome. The difference between
architecture and some other disciplines is the relationship between the practical and the visionary,
so ... when students ask me what attracts me to architecture, I say I like the fact that to be a great
architect you have to have your head in the clouds and your feet on the ground.
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Den parametriske model, eller flexible modelling, er ikke i sig selv en kreativ foranstaltning, men den tillader at mange
muligheder undersøges hurtigt. På denne måde at kunne tænke sig rundt om komplekst arrangeret objekter i rum, så
ideer umiddelbart kan testes, er en ny tilstand for mennesket. Hvis ikke formgiveren i forvejen er vant til at reflektere, kan
denne nye digitale umiddelbarhed dog også komme til at erstatte den egentlige refleksion omkring formgivningen, der
ellers opstår ved brugen af skitsering og fysiske modeller. I Mark Burry’s optik, kan der godt være tale om ikke-digitale
parametriske modeller, som eksempelvis Gaudí’s model med snore og lodder, der med tyngdekraftens påvirkning viser
en horisontal spejling af strukturelle principper i kirkebyggeriet Colonia Güell.
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I describe Gaudí’s hanging model for the Colonia Güell church as the first interactive model that I’m
aware of for architectural design. I see no difference whatsoever between the operation that he
undertook there and ... as a parametric model as anything we do on the computer today.
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Relationerne mellem snorenes træk og tyngdekraftens påvirkning af lodderne giver mulighed for at eksperimentere med
en formgivning, hvilket anses for at være lig den måde der i dag kan arbejdes virtuelt med computerens simuleringer. Det
er væsentligt for Mark Burry, at kreativitet ikke er det samme som problemløsning. Arkitektur handler om at skabe noget
der skal være så godt som muligt, og denne proces kan ikke minimeres til at et regelbundent udfald. Dette er ikke det
samme som at kopiere noget, det er ikke mimesis, men et originalt udfald, der indebærer, at kreative input er blevet
anvendt. Med BIM ligger der en risiko for at kreativiteten bliver begrænset, men det er ikke uundgåeligt. Den form for BIM
vi har i dag, anses af Mark Burry for at være en art laveste fællesnævner, på grund af udvekslingsproblematikker mellem
software. Der er i denne BIM teknologiens barndom en risiko for at bygninger bliver gjort mindre sofistikeret end de
kunne være, fordi de skal presses ind i dette specifikke paradigme.
Mark Burry anvender ikke diagrammet som benævnelse for relationerne mellem komponenter i
formgivningssammenhæng, men derimod termerne schema og meta-design. Schema
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er den måde et designs

komponenter arrangeres på, så computeren kan forstå sammenhængende. Meta-design er den proces der går ud på
at ’designe designet’. At fundere et godt schema, vil sikre imod en begrænsning af de kreative muligheder, hvorimod et
dårligt ureflekteret schema, vil låse modellen i knuder der umuliggør ret megen eksperimenteren. I forbindelse med
parametrisk formgivning er det Mark Burry’s erfaring, at man er nødt til at designe to modeller. Den første viser den
måde hvorpå modellen skulle have været lavet, og den næste er så den egentlige model. Han interesserer sig for, om
dette tilsyneladende uomgængelige træk ved parametrisk modellering, er noget der ’koster’ spontanitet i formgivningen,
eller om det måske er den måde man burde have formgivet på altid. Hvis dette er tilfældet, spekulerer Mark Burry på, om
det måske samtidig kunne være et svar på nogle af professionens anklager om ineffektivitet.
But at the moment I think that a large part of the designers’ role, using parametric design software,
is to be thinking about the design of the design.
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Mark Burry ser fremtidens arkitekt I højere grad som en projekt leder. Analogien er til filminstruktøren, der undtagelsesvis
også er manuskript forfatter. Måske vil der være forskellige arkitekter, så den der leder projektet ikke er den samme som
den der oprindelig havde inspirationen. Ideen om arkitekten som et enkelt individ, der får hele æren, formodes af Mark
Burry at være et snarligt overstået kapitel.
Denne række input til hvordan kreativiteten tænkes at fungere i arkitektonisk praksis i computerteknologiens paradigme,
påpeger trods deres forskellige vinkler alle vigtigheden af kreativiteten i samspil med en ramme der muliggør at der kan
opstå noget. Denne ramme må ikke være for snæver, så den låser for eksperimenter, men kan heller ikke bare være
udefineret, da der så ikke er noget der holder sammen på og strukturerer den information der er nødvendig ved
skabelsen af arkitektur. Hvordan og hvornår denne ramme etableres, kan være forskellig alt afhængig af metoden, og
ikke mindst hvem der etablerer den.

Kreative tilgange
Spørgsmålet om hvordan vi som arkitekter arbejder med at formgive kan som bekendt besvares på utallige måder. Det
er dog, for de fleste, muligt at betragte måden hvorpå man arbejder, og registrere hvordan man gør. Spørgsmålet om
338

(Burry, Hermund 2009) s. 4

339

Interessant her at bemærke at Frederik Stjernfelt (Stjernfelt 2007) s. 102 - sammenligner den måde hvorpå C. S. Peirce opstiller det
diagrammatiske ræsonnements første del med den kantianske term ’Schema’. Se endvidere denne afhandlings kapitel om de
semiotiske diagrammer hos Peirce.
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hvorfor der netop arbejdes således, og ikke på en anden måde, er imidlertid et vaskeligere spørgsmål, fordi det kræver
at der dykkes et lag dybere ned i de processer der ligger til grund for designet.
Den tankegang der ligger til grund for et givent arkitektonisk design i en digital parametrisk kontekst er altså en væsentlig
faktor for at kunne øge bevidstheden om hvilke muligheder og forhindringer dette medfører i praksis. Hvordan påvirker
måden der tænkes på, det arkitektoniske resultat der skabes? Arkitektur kan forstås som et samspil mellem mange
aktører, og også i høj grad i et samspil med teknologi. At vore værktøjer bliver mere og mere digitale er en følge af
udviklingen i resten af samfundet, og i høj grad et vilkår der må tages med som en del af den arkitektoniske proces.
For at illustrere en måde hvorpå ny arkitektkonisk teknologi påvirker design processen, kan et ’tankegangs-diagram’
introduceres (Figur 3). Visionen opstår som produkt af en bestemt tankegang. Det kunne eksempelvis være ideen til et
arkitektonisk projekt. Det afføder visse behov. De søges dækket, og kan manifestere sig i en ny teknologi. Ved brug af
denne nye teknologi kan behovene stilles, og visionen udføres som tiltænkt. Under forudsætning af at teknologien
vitterlig kan tilfredsstille behovene, er dette faktisk allerede et billede på en proces, et lukket kredsløb. Men den nye
teknologi kan afkaste noget utilsigtet, et helt nyt tankesæt, der ikke var inkluderet i de første forudsætninger for at løse
det oprindelige problem. Denne nye tankegang præsenterer ideer der slet ikke var mulige at tage i betragtning, før den
nye teknologi blev tilvejebragt gennem udviklingsprocessen. Dette kan illustrere hvorledes en arkitektonisk designproces
ikke er en bestemt opskrift, der kan følges, men tværtimod er nødt til at være åben overfor de nye muligheder der opstår
undervejs i processen. Disse ændringer i tankegang kan således være med til også at muliggøre en udvikling i det
arkitektoniske formsprog. Der er naturligvis talrige måder hvorpå den arkitektoniske vision fra tankegang over teknologi
og emanation af nye tankegange kan resultere i et konkret projekt.

behov

forskning

ny teknologi
emanation

vision
feedback

ny
tankegang

tankegang
potentiel ændring i tankegang

Figur 3 - Diagrammet viser frembrud af en potentiel ændring i tankegang i relation til proces.

Bryan Lawson, som både er arkitekt og psykolog, har beskæftiget sig med kreative designprocesser i en årrække, og for
at anskueliggøre denne multifacetterede designsituation, kategoriserer han sammen med Kees Dorst en række
forskellige designtilgange i bogen ’Design Expertise’.
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Disse definitioner kan med fordel sammenholdes med de

ovenstående interviewuddrag, hvorved mange af pointerne bliver understreget.
Design som en blanding af kreativitet og analyse defineres som en måde at tænke på, eller rettere: flere måder. En
kombination af rationel, analytisk tænkning og kreativitet. Der fokuseres på løsningen frem for på problemet.
Designsituation er ofte så kompleks at det ikke er muligt at overskue alle de mulige udfald. På den anden side kan en alt
for løsningsorienteret metode også ende med at mangle struktur.
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Design som problemløsning kræver at problemet defineres. Efterfølgende analyseres det, for at kunne definere krav, og
derefter generere en løsning. Der genereres en mængde mulige udfald, måske endda alle de mulige udfald. Disse
evalueres, så man kan vælge den bedste løsning. Denne tilgang karakteriserer de mere teknisk orienterede
designsituationer.
Design som læring kan beskrives som den proces det er at gå gennem en række lærings-cyklusser indtil der foreligger
en acceptabel løsning. Der skitseres et forslag, et eksperiment, og ud fra en kritisk betragtning læres der noget nyt om
designet. Dette elaboreres blandt andet hos Donald Schön i ’The Reflective Practitioner’.
Design som evolution berører ideen om hvorvidt en designløsning kommer som lyn fra en klar himmel, det såkaldte
Creative Leap. Forfatternes observationer af arbejdende designere indikerer dog at der snarere er tale om at designeren
finder et matchende ’problem-løsnings-par’. Problem og løsning opbygges samtidigt, og forbliver ustabile indtil de
fikseres af en opstået ide som identificerer og parrer dem. Denne tilgang hænger endvidere sammen med den bruddets
æstetik der introduceredes i afhandlingens kapitel om modernitet og krise.
Design som skabelse af løsninger til problemer medtager det vilkår at designsituationer kan være overbestemte eller
underbestemte i henhold til de krav og restriktioner der pålægges designeren udefra. Hvor der er for mange krav,
overbestemt, er det designerens opgave at prioritere hvilke krav der skal tages hensyn til. I den modsatte situation, hvor
der er meget frirum, er det således op til designeren selv at påføre processen nogle begrænsninger eller rammer så et
projekt kan realiseres.
Design som integration ind i et sammenhængende hele handler i høj grad om kortlægning; altså mapping af hvilke krav
de forskellige parter i projektet stiller. At kunne løse en designopgave så alt forekommer integreret og
sammenhængende, simpelt og elegant, kræver en kritisk evne til at kunne overskue og tilgodese alle parter, uden at
forfordele nogen. Dette er måske nok en ideal situation, og lyder også umiddelbart til at passe godt sammen med de
idealer der ligger bag BIM. At det svære opstår når idealet skal udføres i praksis er så udfordringen.
Design som en fundamental menneskelig aktivitet henleder opmærksomheden på at selv personer uden egentlig design
uddannelse på et simpelt plan kan designe. Der ligger altså en rudimentær forståelse for det at designe implicit i den
menneskelige adfærd. Denne sammenkædning af design og den menneskelige evne til at handle i overensstemmelse
med forskellige kontekster, peger samtidig på de store vanskeligheder der er ved at bruge computere direkte til at
designe ved brug af kunstig intelligens.
Denne kategorisering af forskellige tilgange giver et indblik i kompleksiteten ved design processen. Fælles for de nævnte
designtilgange er, at de er processer der foregår over tid. Dette belyses grundigt af Sanford Kwinter i ’Architectures of
Time’
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som en modsætning mellem virkeliggørelse (af noget muligt) der blot programmatisk reproducerer noget

allerede givet, og skabelse, der opfinder, i kraft af dynamiske processer i tid, der involverer transmission, differentiering
og udvikling; jævnfør ovenstående ide i tankegangsdiagrammet. Dette bliver der endvidere vendt fyldigere tilbage til i
næste kapitel om diagrammet, hvor netop sondringen mellem virkeliggørelse og skabelse belyses ud fra den franske
filosof Gilles Deleuze. Spørgsmålet om hvorfor arbejdet med design af arkitektur ofte involverer en proces i tid, og ikke
eksempelvis følger et fast prædefineret skema, kan måske således besvare sig selv: fordi det simpelt hen er en måde at
sikre udvikling. En design proces er nødt til konstant at være åben overfor nye påvirkninger, hvis den ikke skal stivne og
blive til gentagelser af sig selv.

Oblique Strategies
En interessant observation fra musikeren Brian Eno og kunstmaleren Peter Smiths del af den kreative verden er en slags
provokationsstrategi for at bringe noget uventet i spil i den kreative proces. Deres ’Oblique Strategies’ er en samling af
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små kort der hver har påtrykt en sentens som for eksempel: ’Honor thy error as a hidden intention’ eller ’Make a sudden,
destructive unpredictable action; incorporate’ eller ’Humanize something free of error’ eller simpelthen ’Go outside. Shut
the door’.
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Ideen er at der trækkes et kort når der opstår en situation der virker vanskelig at løse i forbindelse med en

kreativ proces. Et forsøg på at løsrive sig fra det mønster der måske er ved at låse sig selv, for at lade ideerne parre sig
med noget mere eller mindre udefra kommende. Brian Eno sagde i et radiointerview om disse Oblique Strategies kort:
The Oblique Strategies evolved from me being in a number of working situations when the panic of
the situation - particularly in studios - tended to make me quickly forget that there were others ways
of working and that there were tangential ways of attacking problems that were in many senses
more interesting than the direct head-on approach. If you're in a panic, you tend to take the headon approach because it seems to be the one that's going to yield the best results. Of course, that
often isn't the case - it's just the most obvious and - apparently - reliable method. The function of
the Oblique Strategies was, initially, to serve as a series of prompts which said, "Don't forget that
you could adopt *this* attitude," or "Don't forget you could adopt *that* attitude."
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Dette bringes ind i diskussionen om kreativitet som et eksempel på hvordan det kan være en hjælp, eller ligefrem en
nødvendighed, at trække noget ’andet’ ind i sin proces end det der ligger ligefor eller er tilrettelagt. I sammenhæng med
afhandlingen, er dette for at understrege vigtigheden af ikke at tilrettelægge sit system på en så stram måde, at det bliver
vanskeligt, eller umuligt, at inkorporere input der tilsyneladende ikke passer ind i ’metoden’. Om en BIM tankegang kan
være åben nok til at rumme dette, må være et fokalpunkt, hvis kreativiteten skal kunne rummes heri. Den struktur og
systematisering af information som BIM regimet indeholder, og medvirker til at overskueliggøre, får på denne måde en
ekstra dimension. I et af ovenstående interviews nævntes termen Generativ BIM, hvilket synes at være en udmærket
måde at italesætte behovet for en kreativ tilgang indenfor et system der vedrører skabelsen af arkitektur.

Visuel og konceptuel intelligens
Når arkitekt og arkitekturhistorisk tænker Dalibor Vesely taler om real possibilities og possible realities, er det en opdeling
der skal lede os til at forstå hvordan kreativitet eksisterer som arkitektens dialog mellem åbenhed og afgrænsning. Real
possibilities hidrører den visuelle intelligens som eksempelvis oplevelsen af atmosfære, følelser og så videre. Det er her
hvor alt er åbent, og der kan drømmes om rene kvaliteter og fremtænkes elementer fra fantasiens verden. Denne
åbenhed bliver i arkitekturen konfronteret med de rent faktiske muligheder, possible realities, der i den håndgribelige
verden findes som middel til at kunne realisere arkitektoniske byggeprojekter. Possible realities, der overskues med den
konceptuelle intelligens, er det der afgrænser, eller konkretiserer forestillingen i sin materialisering, For at kunne bygge
arkitektur, må forestillingen gøres håndgribelig. En viderebygning på dette, som vi skal se i et senere kapitel om det
parametriske diagram, kunne være at knytte real possibilities til de ikke-rigide eller bløde værdier og possible realities til
de rigide værdier, altså det målbare. Dialogen mellem de to er altså væsentlig som udspring for kreativiteten, men også
som en helt fundamental måde at forholde sig til den verden der omgiver os, et middel til at kunne orientere sig. De
abstrakte koncepter og den direkte påvirkning af sanserne går på denne vis hånd i hånd, for eksempel nå vi skal finde
vej igennem en by vi ikke før har besøgt.
To understand the spatial configuration of a town we have not seen before requires a particular
effort. Without outside help, only our imagination can guide us through the unknown toward a
clearer understanding of the town. It is not easy to explain how such an understanding grows. We
certainly do not draw diagrams in our imagination. Instead, the prominence of certain buildings or
spaces helps us to move from a random sequence of experiences to a more structured vision of a
343
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situational pattern. It is natural but at the same time rather misleading to believe that the
simultaneity of vision is a product of our imagination. The sequential nature of the process
indicates that the reciprocity between a particular physiognomy of the scene and our imagination is
what produces our more coherent vision and understanding. The role of reciprocity becomes even
clearer if we make the same effort with the help of the map. The map gives us direct access to a
diagrammatic representation of the town, but only on the condition that we can find the
correspondences between the conceptual, diagrammatic representation and what we directly see
and experience around us.
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Evnen til at sammenholde den konceptuelle intelligens med den visuelle intelligens er et af de udgangspunkter for at
opstille en arkitektonisk kreativitetsøvelse, som vil blive præsenteret i kapitlet om det parametriske diagram.

Oplevelsen
Arkitektur kan siges at tjene flere formål. Den tjener eksempelvist et andet formål for den bygherre der ønsker den
bygget, end for den der rent faktisk bygger den. Dette er i en vis udstrækning afhængigt af hvilken vinkel man vælger at
anskue den fra. I afhandlingen er det blevet berørt hvordan der i forbindelse med realiseringen af arkitektur i højere og
højere grad kræves et samarbejde mellem flere aktører. Der er blevet givet flere forslag til hvor arkitektens nutidige og
fremtidige rolle kommer til at placere sig, for eksempel med analogier som enten dirigent, komponist eller filminstruktør.
Der er i den forståelse altså tale om at arkitekten skal kunne dirigere eller lede et samarbejde, blandt andet med den
væsentlige målsætning at kunne garantere den arkitektoniske kvalitet af det endelige byggeri. Den øgede specialisering
af fagene indenfor byggeriet, bevirker måske nok, at dette ikke altid er det vigtigste fokus for alle involverede, og heller
ikke nødvendigvis skal være det. Overordnet set er der eksempelvis økonomerne der hovedsageligt beskæftiger sig med
produktivitet og ingeniørerne der hovedsageligt beskæftiger sig med statik, selvfølgelig igen i et samarbejde der har
mange overlap. I et videre felt, hvor der imidlertid er et helt tydeligt fællesskab, som breder sig ud til alle mennesker, er
der oplevelsen af arkitekturen. At denne bygger på personlige forudsætninger, gør sandsynligvis ikke oplevelsen mere
virkelig for nogle end for andre. Det er i kraft af, at alle i en eller anden form oplever arkitekturen som en faktor der får
betydning for deres liv, at denne dimension af arkitekturen bliver vigtig, hvis ikke den allervigtigste. Hvad det er for huse
folk bor i, hvad det er for byer vi færdes i, er i virkeligheden et anliggende der er af arkitektonisk karakter. I sin bog om at
opleve arkitektur skriver Steen Eiler Rasmussen i indledningen, at arkitekturen arbejder med form og masse ligesom
billedhuggerkunsten og med farver ligesom malerne, men at den har den ekstra dimension, at den rummer et
brugshensyn.
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Med det forbehold, at arkitektur skal opleves for at blive forstået, forsøger Steen Eiler Rasmussen i ord

og billede at formidle en hjælp for læseren til selv bedre at kunne opleve den. Det gør han gennem eksempler der
belyser hvordan der i arkitekturen kan være tale om kontraster, farver, proportioner, rytme, stoflighed og dagslys, akustik
med videre. For at sætte det hele lidt på spidsen, så kan det observeres at han ikke nævner noget om priser, og hvorvidt
der er tale om billig eller dyr arkitektur, eller om et givent byggeri har skabt øget produktivitet. Dette er ikke direkte
interessant når det handler om den dimension af arkitekturen hvori oplevelsen finder sted. Men det er jo selvfølgelig en
forudsætning for at kunne bygge, at der er nogen der på et tidspunkt interesserer sig for disse ting. Spørgsmålet er
hvordan det forhold der eksisterer mellem oplevelsen og realiseringen af arkitekturen, mellem kontemplation og
produktion, hænger sammen.
Sagt på en anden måde: Hvordan spiller det regime, indenfor hvilket der skabes arkitektur, en afgørende rolle for
oplevelsen. Her bliver bevidstheden om hvilke præmisser det givne regime, eksempelvis det digitale eller bare det
teknologiske, opererer ud fra, så meget desto mere vigtig. Dette blev også belyst i afsnittet om kunstig intelligens i
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forbindelse med vigtigheden af den tankemodel der bruges om verden - forståelsen af det mentale har i denne
henseende direkte indflydelse på hvad der er muligt (eller umuligt) at skabe. En bevidsthed om hvad BIM regimet
potentielt set gør ved oplevelsen af arkitektur, bliver i den henseende interessant at følge de kommende år, efterhånden
som tendenserne bliver tydelige.
Når Edmund Husserl taler om at den fænomenologiske, erfaringsmæssige livsverden er blevet fortrængt af
videnskaben
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, er det ikke ment som et opgør med de eksakte videnskabers anvendelighed som et bidrag til en

erkendelse, men en afvisning af, at virkeligheden kan reduceres til det system i hvilket naturvidenskaben opererer.
Fænomenologien anerkender den matematiserede virkelighed som en måde at erhverve en præcis viden om den verden
vi allerede kender fra vor daglige omgang med den. På den vis er videnskabens eksakthed ikke den virkelige virkelighed,
men et udtryk for en idealisering, baseret på den førvidenskabelige evidens der allerede findes i livsverdenen. En
skelnen mellem de primære kvantitative sansekvaliteter som objektive og de sekundære som subjektive, bliver på denne
måde vanskelig at opretholde, i kraft af erkendelsen af at videnskaben også er et system der opererer indenfor et
begrebsligt og erfaringsmæssigt perspektiv med rod i livsverdenen.
Så længe der stadig sidder en menneskelig intelligens bag computeren, må dette udspring i livsverdenen også gælde for
de digitale systemer vi betjener os af. Også selvom de fungerer ud fra et tilsyneladende objektivt ideal.
Der i kraft af vor tids digitale teknologi måske en tendens til en slags digital scientisme. Dette kan her i afhandlingen
spores både i nogle få af de foretagede internationale interviews, og dels hos fortalerne for den stærke kunstige
intelligens. Det er et ønske med denne afhandling, at gennem en øget bevidsthed om byggeriet som en montage, der på
trods af de mange relationer til både eksakt teknologi og kvantificerbarhed, kan opretholdes en forståelse af arkitekturens
udspring i livsverdenen.

Kunst, Arkitektur, Konstruktion og Produktion
Hvis oplevelsen af arkitektur indebærer sansning og indlevelse, er arkitektur så kunst? Dette er ikke et spørgsmål der
nemt lader sig besvare, og uden at dykke ned i alle de meninger der findes i denne henseende, vil der blive præsenteret
et par få eksempler på en forholden sig til det. Vi berørte i afsnittet om modernitet de forskellige divergerende anskuelser
af det moderne. Eksempelvis erklærede Adolf Loos med sin funktionalisme at arkitektur ikke er kunst, men
kombinationen af rationalitet og et indre og et ydre. Kultur betød for Loos den balance mellem menneskets indre og ydre
væren der alene garanterer rationel tanke og handling. Traditionen havde ligeledes at gøre med at sikre kulturens
fortsatte udvikling mod stigende perfektion. Men denne arkitektens forståelse af tradition, kunne ikke gøres gældende for
kunst, der for Loos stod som noget der ligger over kulturen og tilhører en anden orden, fordi kunstnerne i denne
anskuelse anses som værende forud for deres tid. Arkitekturens hus skal behage, hvorimod kunstværket ikke skal. På
denne måde mener Loos at arkitekturen tilhører kulturen, mens kunsten transcenderer den.
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Le Corbusier er derimod mere indstillet på at inkludere arkitekturen indenfor kunsten, og sætter den i modsætning til ren
konstruktion, hvis formål blot er at få tingene til at hænge sammen. Dette fremgår tydeligt i dette uddrag fra Towards a
New Architecture:
Architecture is a thing of art, a phenomenon of the emotions, lying outside questions of
construction and beyond them. The purpose of construction is TO MAKE THINGS HOLD TOGETHER ; of
architecture TO MOVE US. Architectural emotion exists when the work rings within us in tune with a
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universe whose laws we obey, recognize and respect. When certain harmonies have been attained,
the work captures us. Architecture is a matter of “harmonies,” it is “a pure creation of the spirit.”
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Arkitekturen har at gøre med harmonier og er en skabelse af ren åndelig karakter. For Le Corbusier gav den
kunstneriske dimension liv og karakter til det arkitektoniske værk på samme måde som det tages for givet i billedkunst og
musik. Arkitektur er ofte blevet sænket ned på et rent brugsniveau hvor WC-kummer, radiatorer og jernbeton har haft
den største bevågenhed. Dette handler ikke om arkitektur, men om konstruktion, mente Le Corbusier. Arkitekturen
eksisterer kun der hvor der findes en poetisk følelse.
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Skønt der til alle tider har været en forbindelse mellem arkitektur

og udviklingen af konstruktion, er dette, ifølge Le Corbusier, ikke et argument for at blande væsensforskellige ting.
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Interessant at bemærke er denne følsomhed, og sammenholde den med den voldsomme kritik Le Corbusier tildeltes
som vi så i situationist manifestet af Ivan Chtcheglov, der også nævntes i den indledende del af afhandlingen. I denne
optik blev funktionalismen anklaget for at skabe kedsommelighed og utilitarisme i deres standardisering af det urbane
rum. Gilles Ivain ønskede sig en ny arkitektur der ville gøre op med kedsomhed og den kolde funktionalistiske stringens,
og skabe basis for et liv hvis drivkraft er en kontinuerlig eksperimenteren. Fremtiden ligger på den måde i
forandringen.
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Denne reaktion på den pastorale modernitetsopfattelse kan ligeledes sammenholdes med tendenser i

vor egen tid baseret på økologi og alternativer til produktionsregimet, som det også diskutere afslutningsvist her i
afhandlingen, i afsnittet om produktivitet.
I en diskussion om arkitektur og ingeniørmæssige systemer bruger Dalibor Vesely et illustrativt eksempel på hvordan
jernbanenettets fremvækst i det nittende århundrede udgjorde et omfattende specifikt og i og for sig selvforsynende
system.
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Under den forudsætning at alt i dets design er determineret, så intet udenfor systemet får lov til at interferere

med den måde hvorpå det virker. muliggjordes det, at jernbanesystemet blev synkroniseret, og dermed forudsigeligt og
pålideligt. Jernbanenettet er også derfor blevet et symbol på et udviklingsparadigme, der er blevet annekteret i mange
andre sammenhænge som kloakering, telegrafsystemer, telefon netværk og store selskaber. Der hvor et sådant perfekt
og selvforsynende system møder sine virkelige udfordringer, er imidlertid i samspillet med andre systemer. I
jernbanenettets tilfælde viser Dalibor Vesely hvordan der opstår en forvirrende kompleksitet i de tilfælde hvor en tidligere
jernbane-teknisk rationalitet konfronteres med det dagligdags situerede liv der foregår i byerne. I byer hvor jernbanen
blev bygget for mere end et århundrede siden, opstår der, ifølge Dalibor Vesely, nogle til tider surrealistiske byrum, der
ligger langt fra forestillingen om et jordisk paradis, som det nittende århundredes ingeniører og planlæggere arbejdede
ud fra. Dette viser en nøgleproblemstilling for teknologien generelt. Den dobbelthed der ligger implicit teknologiens
produktive og kreative natur fremstår som kompleksitet. At forsøge at sammenkoble forskellige virkeligheds sfærer
skaber kompleksitet, men det er kun når den sammenkobling lykkes, at der rent faktisk skabes en værdi. Alternativet er
at stå med et kompleks af ikke opfyldte løfter om værdi. ’Complexity can be produced, but richness must be created.’
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De instrumentelle fordele en abstrakt ingeniørmæssig metode rummer, bliver ifølge Dalibor Vesely, til ulemper når det
drejer sig om konkrete rumligheder. Der kan nemlig med denne optik kun fokuseres enten på den geometriske
konfiguration af repræsentative rum, eller at reducere rumligheder til deres elementer i den udstrækning de kan gøres
målbare. Begge dele er et forsøg på at bringe en original konkret rumlighed ind i et defineret system, hvilket ifølge
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(Le Corbusier 1931) s. 19
(Le Corbusier 1931) s.213-15
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(Heynen 1999) s. 152
(Vesely 2004) s. 301-7
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Dalibor Vesely, illustrerer begrænsningen ved den ingeniørmæssige tænkning. En bevidsthed om dette forhold er i
forbindelse med teknologi givtig, og med et Heidegger citat, bringer Dalibor Vesely arkitekturen ind i kunstens domæne.
A deeper understanding of the relationship between architecture and engineering is particularly
rewarding, because, in Heidegger’s words again, it illustrates how “the essential reflection upon
technology and decisive coming to terms with it must happen in a realm which is on the one hand
akin to the essence of technology, and on the other fundamentally different from it”; he adds, “such
a realm is art.” If by “art” is meant not only fine art, then architecture should be included in its
domain.
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Dalibor Vesely afslutter med at stille det retoriske spørgmål hvorfor arkitekturen overhovedet behøver en forståelse af
teknologien, når de fleste allerede mener at de to er identiske. Der er dog ikke vanskeligt for Dalibor Vesely selv at svare
på, eftersom hans holdning er at ideen om en teknologisk autonomi er og forbliver en ide, og at der kun kan etableres en
forståelse af teknologien ud fra forståelsen af vor egen jordbundne kulturelle eksistens.
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I det følgende vil diagrammet blive belyst ud fra flere forskellige vinkler, med henblik på at kunne bruge dette strategisk til
at højne bevidstheden om det komplekse samspil som ovenfor er blevet introduceret.

Diagram
Ordet diagram af det græske διάγραμμα, diágramma, med betydningen omrids, geometrisk figur, skema, kommer af διά,
diá, og γράφω, grápho, der henholdsvis betyder igennem, ved hjælp af og ridser, indridser tegn, skriver, tegner,
maler.
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Grunden til at diagrammet er væsentligt at introducere her er dets potentiale til at kunne kombinere tilsyneladende
vanskeligt forenelige størrelser. Netop brug af diagrammer kunne være med til at belyse de problemstillinger der
arbejdes med i forbindelse med det kreatives rolle inden for et system som BIM. Diagrammets flertydighed er en
væsentlig bevæggrund for intentionen om at lade det fungere som en samlende, eller i hvert fald klargørende, metode til
forståelse af de mange indbyrdes relationer der er i spil i den komplekse verden af information, der nok er vor tids
byggeris mest gennemgribende byggemateriale. For arkitekter er diagrammet et velkendt værktøj til at kunne overskue
mange dele af et projekt og deres indbyrdes relationer, uden at der er så mange detaljer, at den nødvendige information
bliver svært aflæselig eller ligefrem drukner i data.
Kompleksiteten i byggebranchen nødvendiggør at implementeringen af et digitalt byggeri ses på flere niveauer for at der
kan skabes en bred forståelse af de muligheder og besværligheder en vision i denne størrelsesorden skaber for
effektivitet og arkitektur. En relevant betragtning vedrører formgivning og den tidlige arkitektoniske skitseringsfase.
Forståelsen af hvordan et arkitektonisk projekt opstår, er essentiel. Dette gælder i høj grad også i en situation hvor
digitale medier og formgivningsværktøjer er så massivt repræsenteret og betydningsfulde for den måde vi opfatter
verden på. Arkitektur er uløseligt forbundet med det verdenssyn vi har, og indflydelserne pågår symbiotisk i en
vedvarende lind (digital) strøm.
Det at skabe god arkitektur har udover alle de kvantitative bestanddele også et kvalitativt aspekt, der kan være sværere
at måle, og derfor sværere at implementere i en verden udelukkende beskæftiget med beregning. Så hvordan sikres den
kreative del af den arkitektoniske praksis en plads ved det digitale bord fremover? Hvad er det med andre ord arkitekten
kan gøre, som ingen anden kan gøre?
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Til forskel fra resten af byggeriets aktører, har arkitekten den særegne rolle, at skulle skabe det første udgangspunkt for
den videre byggeproces. Det er i denne allerførste begyndelse, at grundlaget for hele det videre arbejde med projektet
tager sin form. Det er her det muliggøres at der kan opbygges en bygningsinformationsmodel, som så videre kan
analyseres, minimeres, optimeres og så videre, med henblik på at kvalificere byggeprojektet bedst muligt. Uden den
første tanke, eller ide, er der heller ikke noget at optimere. Findes der ikke et input, kan man være ret sikker på at der
heller ikke kommer et output. I skitseringsfasen søger arkitekten at udvælge de relevante input, og ud fra dem generere
de første skitser af projektet, som det i forestillingen tager sig ud.
At kunne forbinde den altafgørende skitseringsfase med de visioner, der knytter sig til BIM som et redskab til at kunne
styre omkostninger for hele byggeriets livscyklus, er ikke noget der sker i en helt glidende overgang. Ved i højere grad at
se på ideen om BIM som en tankegang, end som blot og bart en værktøjskasse, kan det være muligt at se nye
forbindelser mellem formgivningen og den efterfølgende digitale håndtering af projektet.
Med diagrammet som det overordnede koncept opbygger jeg i det følgende ideen om det ’parametriske diagram’ som en
arbejdsmetode til at blotlægge nogle af de processer som foregår i en formgivningsproces. Hypotesen er, at et
parametrisk diagram kan repræsentere en bro mellem de rigide kvaliteter og de bløde kvaliteter indenfor et byggeri i
konceptionsfasen. Tanken er at diagrammet i sin natur kan rumme kvaliteter der så, vel at mærke uden at blive reduceret
til kvantiteter, kan indgå i formgivningen. Diagrammet er altså et middel til at kunne overskue sammenhængen mellem
de rigide kvaliteter og de bløde kvaliteter. Det er dét arkitekten skal kunne.
Det diagrammatiske tager både del i den arkitektoniske praksis som et redskab der har været anvendt i umindelige tider
for at forklare og forstå sammenhænge. Diagrammet er også inden for filosofien en måde, hvorpå verden forstås
operationelt. Der skal et input til at generere et output. Netop diagrammets mangetydighed gør det interessant som
omdrejningspunkt for arbejdet med de digitale medier i konceptionsfasen af et arkitektonisk projekt, og mange af de
nyeste typer arkitektonisk 3D modellerings software er i deres grundessens parametriske og diagrammatiske.
Ved at se på diagrammet og dets mange facetter både som det optræder indenfor arkitekturen og indenfor filosofien, vil
jeg argumentere for valget af diagrammet som et forståelses- og meningsskabende instrument i forbindelse med
implementeringen af Det Digitale Byggeri i byggebranchen.

Forskellige typer diagrammer
Diagrammet er et af arkitektens vigtigste værktøjer, og har været det længe. Men det er samtidig også et vidt begreb der
spænder lige fra logiske diagrammer og flow charts til arkitektoniske planer og snit og til langt mere abstrakte ideer om
hvordan substanser er relationelt forbundet i den verden vi lever i. Indenfor semiotikken, spiller diagrammet en væsentlig
rolle. Semiotik fra det græske σημειωτικός, semeiotikos, kan oversættes ’tegn fortolker’. Det kommer af σήμα, séma, det
græske ord for ’tegn’
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. Semiotik er altså læren om tegn. Under præmissen at alt hvad der ’giver mening’ er tegn, kan

semiotikken bruges i forbindelse med analyser af alt fra ord over handlinger til myter og samtlige andre
betydningsbærende tegnsystemer.
I sin tekst om diagrammer, subjekter og kunst
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, redegør Per Aage Brandt, med udgangspunkt i semiotikken, for

fænomenet diagram som værende en relationstegning. Han forklarer menneskets grafiske intelligens ved at klassificere
de ’tegnede praksisser’ indenfor triaden skrift, billeder og mærker. Udgangspunktet for denne triadiske klassificering vil
endvidere blive fyldigere belyst i afsnittet omkring Charles Sanders Peirce semiotiske definitioner. Disse tre
betydningsbærende klasser defineres, hos Brandt, som grafiske forekomster. Skrift optræder symbolsk som grafik der
betyder noget sprogligt, musikalsk, matematisk eller gestuelt. Noget åndeligt eller transcendent i forståelsen ’situations358
359

(Berg 1995)
(Brandt 2002)
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hinsidigt’. Billeder er ikoniske som en visuel fremtræden af et emne, for enten blikket eller bevidsthedens indre syn.
Billedets kraftfulde singularitet synes at kunne hidkalde sit motiv som ’situations-dennesidigt’ så det bliver nærværende
eller immanent. Mærker er indeksikalske og peger på, eller angiver, bemærkelsesværdige lokaliteter eller mobile
entiteter, mindesmærker, pejlemærker, frimærker, brændemærker, enemærker etc. i den fysiske verden. Mærker tildeler
det mærkede en ejendommelighed eller egenskab, for eksempel i form af en underforstået instruks, der kræver
indforståethed at kunne følge.
Fra disse tre kategorier defineres efterfølgende diagrammer som grafisk set at være billeder der indeholder både skrift
og mærker. For at illustrere denne sammenhæng mellem diagrammet og de tre kategorier opstiller Brandt et eksempel
på hvordan dette fungerer ved at præsentere et simpelt diagram over en relation (ikonet) → mellem (symbolerne) x og y:
X→Y
Når dette diagram opfattes, sker der dels mapping dels blending – altså en kortlægning og en sammenblanding - der
kombinerer de tre kategorier billede (ikon), skrift (symbol), mærke (indeks) således at både påvirkningen, samt det der
bliver påvirket, og det relevansrum hvori påvirkningen foregår, resulterer i en for mennesket opfattelig model. For at
forklare denne proces tegnes nedenstående diagram, der, ifølge Brandt, anskueliggør de fem rum og deres relationer,
der som minimum indgår i ethvert diagram:

input

ikoner

symboler
mapping

indekser

referens

relevans

”dette
påvirker
hint”

X = dette
Y = hint

billede

skrift

mærke
mapping

DIAGRAM

X

Y

første blend

påvirkning
fra dette til
hint...

MODEL

andet blend
Figur 4 - Diagram over de fem rum der minimum er tilstede i ethvert diagram – ikonet → mappes med symbolerne x og y og blendes til
et diagram der dernæst mappes til sit indeksikalske relevansrum hvorfra andet blend resulterer i en model. Tegning efter Per Aage
Brandt.
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Udover pile diagrammer der viser indbyrdes forhold med retning og påvirkning, hvorpå ovenstående med x og y er et
eksempel, opstilles fire andre diagramtyper: Snit, der er mentale knive der deler en helhed – lagkagediagrammer. Bånd,
der viser faste forbindelser mellem adskilte størrelser. En Borromæisk knude med tre ringe der låser hinanden afhængigheds diagram uden hierarki. Strømme, viser processer der fungerer fra en ende til en anden. Kort, som
geografiske kort der viser en skalamæssig relation, eller en brugsanvisning til samlingen af et skab - konfigurationen
mellem spatielle former. Der påvises endvidere, at diagrammets virkeområde, også i kognitiv forstand, indeholdes i disse
fem kategorier. At vi, når vi abstraherer, forstår selv komplekse forhold i verden, gennem disse diagrammatiske
forestillinger. Der er ydermere, ifølge Brandt, en implicit sammenhæng mellem denne diagrammatiske erkendelsesmodel
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(Brandt 2002) s. 89
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og menneskets fundamentalt set eroto-seksuelle kropsoplevelse som grundlag for den æstetiske praksis. At et
kunstnerisk udtryk opleves i analogi med kropsoplevelsen, peger på form som et æstetisk universalbegreb. I tilknytning til
form, og den menneskelige oplevelse af denne, vil jeg argumentere for, at arkitekturen som udgangspunkt også rummer
en fundamental kunstnerisk dimension, om end det sker i et samspil med mange andre faktorer.
Lad os i det følgende se nærmere på diagrammet i en mere konkret historisk kontekst, med både arkitekturen og den
digitale teknologi for øje. I ’Diagrams of Diagrams’
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sporer Anthony Vidler gennem en række forskelligartede projekter,

fra blandt andet Greg Lynn over MVRDV, Rem Koolhaas og Ben van Berkel til Frank Gehry, diagrammets revitalisering i
vor tids moderne arkitektur, ikke kun som en reaktion mod det postmoderne i et slags neomodernistisk ønske om
simplicitet og minimalistisk klarsyn, men som en begejstring ved den digitale teknologis æstetik og potentialer. Den
dertilhørende opståede teoretiske diskussion om diagrammet finder Vidler endvidere i Toyo Itos karakterisering af sin
kollega Kajuyo Sejimas brug af diagrammet som stående i en ret direkte forbindelse med den rumlighed den byggede
arkitektur fremviser. Bygningen bliver i denne sammenhæng nærmest ækvivalent med det rumdiagram der beskriver de
daglige aktiviteter den skal indramme, og diagrammet transformeres således til arkitekturens rumlige funktion. Sejimas
simple sort hvide diagrammer oversættes på elegant vis til en arkitektonisk form, med en æstetik der selvsagt rummer
mere, end blot de funktionelle krav til byggeriet. Hos Peter Eisenmann ses, blandt andet i hans ’Diagram Diaries’
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samt

i hans digitale morfologiske eksperimenter, en anvendelse af diagrammet som et redskab til både at kunne genkalde og
overskride arven fra modernismen, på en måde der gør diagrammet til selve arkitekturens stof, i modsætning til dets
repræsentation. Hele denne udvikling hænger, ifølge Vidler, sammen med den måde hvorpå den arkitektoniske tegning
kan betragtes som mediet der peger mod selve værket, som en del af udviklingen af en bygnings produktion.
Tegningens væsen er abstrakt, forstået på den måde, at der kræves en afkodning af de rumligheder der fremvises. Dette
kan være mere eller mindre indforstået afhængigt af hvorvidt de konventioner der ligger til grund for en given tegning er
alment kendte. De klassiske eller historiske stilarter opererer indenfor deres tids gængse konventioner, hvorimod
modernismen opererer med abstraktioner, sammensat af eksempelvis geometriske former, med en relativt lille
genkendelighed for den udenforstående. Denne moderne type tegning, som tenderer en diagrammatisk visning, samt
den arkitektur der er dens objekt, har gennem den moderne periode været genstand for en kritik der gik på arkitektonisk
fremmedgørelse eller ligefrem ’degradering af humanismen’. Blandt andre Victor Hugo og Henri Lefebvre
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så den

underliggende årsag til arkitekturens deroute, i de nye grafiske teknikker hvorved arkitekturen kom til at se ud som den
geometri den var blevet skabt med. En geometrisk karikatur. Interessant kan det være i denne sammenhæng at notere
sig resonansen af en sådan kritik op til vor tid, ved eksempelvis at sammenholde den med nogle af de interviews der i
denne afhandling er foretaget på danske tegnestuer omkring anvendelse af specifikke digitale 3D værktøjer i
arkitekturen.
En kritik, eller en diskussion, af de metoder og måder der arbejdes på, er formodentlig et af de væsentligste
udgangspunkter for en egentlig udvikling i retning af noget bedre. Derfor er den kritiske refleksion også i denne
sammenhæng vigtig, skønt den af væsen kan virke umiddelbart besværliggørende. For Vidler, bliver det afgørende
spørgsmål med hensyn til de nye digitale diagrammer, hvorvidt disse overhovedet kan siges at rumme den samme grad
af abstraktion som eksempelvis Le Corbusiers eller Mies van der Rohes modernistiske diagrammer. For at undgå, at den
digitale tegning bliver til ren mapping, der fungerer mere som en ingeniørmæssig specifikation, end som potentielle
abstrakte rumlige relationer, kræver det mindst en reevaluering af den rolle den abstrakte repræsentation spiller for
skabelsen af arkitektur.
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Vidlers note: See Victor Hugo, ”Guerre aux démolisseurs!” (1825-32), in Oeuvres complètes: Critique, ed. Pierre Reynaud (Paris,
1985), 187; Henri Lefebvre, The Production of Space, trans. Donald Nicholson-Smith (Oxford, 1991), chap. 4: “From Absolute Space to
Abstract Space.”
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The aesthetics of digitalization, moreover, seem driven less by a polemical belief in the virtues of
an abstract representation of a new world, than by the limits of software's replication of surface,
color, and texture and its notorious aversion to any ambiguity: the potential openness of the sketch,
of the drawn line in all its subtleties, is reduced to thin-line clarity and allover surface pattern. It
would seem, then, that a new approach to aesthetics must be forged in the face of such drawing,
one that would take into account the changing definitions of the "real," the "image," and the "object"
as it is subjected to the infinite morphings and distortions of animation.
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Pointen hos Vidler er, at modernismens diagram har ændret sig fra at være en abstraktion af en abstraktion, til at være et
diagram af et diagram. Der må tages højde for denne tendens i den digitale anvendelse af diagrammet, så koblingen
mellem digital teknologi og diagrammatisk tænkning i arkitektonisk øjemed ikke kommer til at reducere den kvalitative
æstetik der ligger til grund for arbejdet med kreative skabelsesprocesser.
I sin tekst om diagrammer hos Peirce og Deleuze
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, fremdrager Malene Busk en række eksempler på hvor

opfattelserne af diagrammet, værende ikke bare en repræsentation af det virkelige, men i sig selv en
’virkelighedsproducerende maskine’, kan ses hos Charles Sanders Peirce og Gilles Deleuze. Det er i kraft af sin
eksperimentelle og produktive essens, at et diagram ’virker’. At det er muligt at kunne ordne størrelser og deres
indbyrdes varierende relationer, og dernæst eksperimentere med disse, muliggør at diagrammet kan kaste ny
erkendelse af sig, og derved indgå som en del af et skabende arbejde.
Lad os bruge dette ovenstående som en indgang til at gå dybere ned i hvad henholdsvis Peirce og Deleuze får ud af
diagrammet, for dernæst at afsøge en mulig bro videre til en arkitektonisk praksis inden for den parametriske
formgivning.

Peirce og de semiotiske diagrammer
Charles Sanders Peirce (1839-1914) opbygger sit endog meget omfattende forfatterskab omkring talrige emner indenfor
hovedsageligt logik, videnskabsfilosofi, semiotik og matematik, men også emner som æstetik og metafysik. Han anses
endvidere for den væsentligste bidragsyder til pragmatismen. For at kunne begribe Peirce’s definition og anvendelse af
diagrammet, må en introduktion af visse af hans centrale begreber tilvejebringes, dog med det forbehold at det, netop
grundet hans enorme produktion, er nødvendigt at udvælge de dele, der i denne sammenhæng forekommer anvendelige.
Der spores hurtigt i Peirce’s tankegang en konstituerende fascination af triader. At kunne opdele og definere begreber ud
fra tredelinger går således igen, i flere sammenhænge. Den mest grundlæggende tredeling foretager Peirce i sin
klassifikation af fænomener, der ad den vej kan begribes indenfor enten Førstehed, Andethed eller Tredjehed.
Forståelsen af dette bliver udgangspunktet for hans semiotik, og er derfor en meget væsentlig sondring.
Førsteheden er ren kvalitet, også den urealiserede. Det kunne være en roses duft eller en farve. Førsteheden handler
om selve følelseskvaliteten i sig selv, og behøver derfor ikke være en egenskab tilknyttet en bestemt sansning.
Førsteheden er enkel og usammensat, potentiel, ikke reel. Andetheden er eksistens. En realisering af Førstehedens
kvalitet i kvantitet. Hvis Førsteheden er følelsen, er Andetheden erfaringen. Tredjeheden er relationen mellem Førstehed
og Andethed, det der sætter kvalitet i forbindelse med kvantitet. Vaner, love og videnskab hører eksempelvis til her.
Tredjehedens konkretisering realiserer et givent fænomen fra Førstehedens univers af muligheder forbundet med
Andethedens mængde af begivenheder. Førsteheden svarer til prædikatet, hvorimod Andetheden er subjektet og
Tredjeheden forbindelsen mellem de to.
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At denne triades komponenter kan anskues ud fra deres Førstehed, som det

vises i nedenstående citat, bevidner om hvor grundlæggende og sammenvævende betydning denne opdeling har for
Peirce.
When you strive to get the purest conceptions you can of Firstness, Secondness, and Thirdness,
thinking of quality, reaction, and mediation -- what you are striving to apprehend is pure Firstness,
the Firstness of Secondness -- that is what Secondness is, of itself -- and the Firstness of
Thirdness.
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I semiotikken anvender Peirce videre tredelingerne som overordnet princip for de tre triader af tegn, trikotomier, hvori der
senere i kapitlet bliver vendt til bage til diagrammets placering. For Peirce er alle tanker og processer en kontinuerlig
dannelse af tegn-kæder, forstået på den måde, at et tegn i sin betydningsbærende proces afsætter nye tegn. Der
opereres med en opdeling af det betydningsbærende tegn i repræsentamen, der er tegnet i sig selv, og som henviser til
sit objekt, hvilket sker ved at danne endnu et tegn, nemlig et interpretant tegn. Det er i dette nye interpretant tegn, at
repræsentamen bringer en betydning frem. Dette sker på baggrund af den relation repræsentamen har til objektet, og i
kraft af at der henvises til en del af objektet, et aspekt, eller særlige karakteristika, der tillader interpretant tegnet, qua sit
eget kendskab til objektet, at relatere til det. Dette forhold, at der i interpretanten må være et forudgående kendskab til
objektet, således at repræsentamen kan angive objektet via nogle af dettes karakteristika som så vækker betydningen i
interpretanten, kaldes tegnets grund. Peirce forklarer det således:
The sign can only represent the Object and tell about it. It cannot furnish acquaintance with or
recognition of that object; for that is what is meant in this volume by the object of a sign; namely,
that with which it presupposes an acquaintance in order to convey some further information
concerning it.
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Ethvert tegn må altså relatere sig således til sit objekt
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. Dette er af stor betydning i denne afhandlings forsøg på at vise,

vel at mærke på et mere overordnet plan, hvorledes forskellige forudsætninger også giver sig udtryk i divergerende
opfattelser af udformningen af arkitektoniske modeller i den anvendte praksis.
Den måde et tegn virker på, er afhængigt af hvilke måder dets repræsentamen kan relatere til objektet og samtidig
hvordan repræsentamen kan interagere med interpretanten.
Interpretant

Tegn

Tegnets Grund
Repræsentamen

Objekt

Figur 5 – Tegnets relationer mellem repræsentamen, grund, objekt og interpretant.
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(Bergman, Paavola 2009): (Hartshorne, Weiss & Burks 1931-1958) Lowell Lectures, CP 1.530, 1903
(Feibleman 1960) s. 89

369

Det bør her tilføjes at ’et tegn kan have et hvilket som helst antal objekter’, som Peirce skriver. Han anvender dog selv, for
overskuelighedens skyld, eksempler hvor der blot indgår et enkelt objekt. Objektet kan ydermere differentieres i dels det umiddelbare
objekt dels det dynamiske objekt. Det første er således objektet beskrevet af tegnet via grunden, og det andet er selve det hele objekt,
som intet tegn kan udtrykke fuldt ud, men kun pege på, som beskrevet ovenfor – det er dog muligt for modtageren (interpretanten) at
nærme sig det dynamsiek objekt ved at indkredse det, gennem brug af flere tegn-kæder.
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Hvis man, for et øjeblik, atter vender blikket mod byggeriet, og betragter dets repræsentationsformer som
betydningsbærende tegn, kan de ovenstående begreber tydeliggøres med et relevant eksempel. Et arkitektonisk projekt
er ved at blive skabt ved brug af en digital 3D bygningsinformationsmodel. Denne model er et tegn. Repræsentamen er
således den virtuelle model, eksempelvis på en computer skærm. Objektet der refereres til er ideen om det endelige
byggeri, skønt det endnu ikke er bygget. Interpretanten opstår i ’brugeren’ af modellen ud fra dennes forudsætninger for
at relatere repræsentamen til objektet. I en arkitektonisk sammenhæng bliver definitionen af tegnets grund interessant.
Netop hvad det er for karakteristika ved en 3D model, af et givent projekt, der bliver brugt til at kommunikere hvad der er
på færde. Man kunne indledningsvist mene, at det kom an på, hvem der har lavet modellen. Skønt dette er en del af et
svar, er det dog i denne sammenhæng mere kompliceret end som så. Det er klart, at en bygningsmodel er et meget
komplekst tegn, netop i kraft af sin sammensatte natur. Der er mange aktører i et samarbejde omkring at skabe den, og
dermed mange brugere. Forståelsen af modellens information kommer i høj grad an på hvem der ser, fordi modellens
umiddelbare objekt, altså den pågældende arkitektur, kun udgøres af det, som modtageren i forvejen er bekendt med.
En arkitekt der virker som bruger eller skaber af en given model, ser andre ting, end eksempelvis en ingeniør eller en
bygherre gør, i den samme model, fordi deres referencer er forskellige. Her kan med rette henvises til Lise Schrøders
arbejde, hvor hun, med en Peirce funderet rubricering blandt de matematisk baserede visuelt aflæselige
bygningsmodeller skelner mellem arkitektens æstetisk funderede og skønheds-orienterede præsentationsmodel,
landinspektørens etisk funderede rettigheds-orienterede matrikel-kort samt ingeniørens logisk funderede og sandhedsorienterede konstruktionsforslag.
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En BIM model kan således allerede på det overordnede plan anskues som et tegn, med et meget stort antal umiddelbare
objekter. Vel at mærke et tegn, der naturligvis ved nærmere eftersyn, i sig selv består af mange tegn.
For at kunne komme tættere på, og undersøge hvordan de relationer der eksisterer, eksempelvis qua en BIM model,
tilkendegiver sig, kan Peirce’s tegn-trikotomier introduceres som en mulig måde at definere og skelne mellem tegn.
Peirce opererer med tre tegn-trikotomier, der er relateret til den ovennævnte triade om førstehed, andethed og tredjehed.
I den første trikotomi undersøges hvordan tegnet i sig selv placerer sig som henholdsvis en kvalitet qualisign (førstehed),
noget eksisterende sinsign (andethed) eller en lov legisign (tredjehed). Den anden, og ifølge Peirce selv

371

mest

fundamentale trikotomi, placerer tegnet alt efter hvordan det refererer til sit objekt, ved henholdsvis lighed icon
(førstehed), årsagssammenhæng index (andethed) eller i kraft af en lovmæssighed symbol (tredjehed). Den tredje
trikotomi handler om hvordan tegnet opfattes af sin interpretant som henholdsvis en term rheme (førstehed), et udsagn
dicisign (andethed) eller et argument, der simpelthen kaldes argument (tredjehed). Kombinationer trikotomierne imellem
giver i alt ti klasser af tegn
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, da relationerne mellem trikotomierne logisk set kun eksisterer som vist nedenfor (Figur 6).

(Schrøder 2005) s. 10
(Dinesen, Stjernfelt 1994) s. 117
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De ti tegn klasser er i denne afhandlings øjemed vurderet rigeligt til at kunne belyse diagrammets virkemåder, velvidende at Peirce
senere udvider klassifikationen til hele 66 tegn.
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I.

Qualisign

Icon

Rheme

Sinsign

Legisign

Index

Symbol

Dicisign

Argument

Rhematic Iconic Qualisign

følelsen af ’rød’

II. Rhematic Iconic Sinsign

et individuelt diagram

III. Rhematic Indexical Sinsign

et spontant skrig

IV. Dicent Indexical Sinsign

en vejrhane eller et foto

V. Rhematic Iconic Legisign

et rent relation diagram

VI. Rhematic Indexical Legisign

et dem. pronomen

VII. Dicent Indexical Legisign

et råb på gaden

VIII. Rhematic Symbolic Legisign

et navneord

IX. Dicent Symbolic Legisign

en proposition

X. Argumentative Symbolic Legisign

en syllogisme

Figur 6 - Relationerne mellem tegn-trikotomierne og de ti tegnklasser. Navnene med gråt er dem der er logisk set overflødige, da
eksempelvis et Qualisign nødvendigvis altid er iconisk og rhematisk. Det bemærkes at ’diagrammer’ klassificeres som iconiske.

Peirce eksemplificerer hver enkelt af disse ti mulige relationer, og forklarer hvordan tegn indebærer andre tegn. Et råb på
gaden klassificeres eksempelvis som et dicent indexical legisign, da det ved en almen lov og direkte påvirkning fra sit
objekt, giver bestemte informationer om objektet. Dette tegn indebærer samtidig et iconic legisign, der betegner
informationen, og et rhematic indexical legisign der betegner genstanden for informationen. Endvidere er ethvert
individuelt tilfælde af gaderåbet, et replika, et dicent sinsign. Trods disse komplicerede sammenhænge der må
tilvejebringes og overskues for at kunne anvende modellen til at klassificere tegn helt præcist, lader Peirce samtidig til at
være indstillet på, at det kan gøres anvendeligt, selv med en knap så altomfattende analyse til grund.
Det er et kønt problem at afgøre, hvilken klasse et givet tegn tilhører, da man må tage alle sagens
omstændigheder i betragtning. Men det er sjældent påkrævet at være særlig nøjagtig; for hvis man
ikke lokaliserer tegnet præcist, vil man nemt kunne komme så tæt på dets natur, som man har brug
for til almindelige logiske formål.

373

Således bestyrket i at kunne indlade sig med tegnsystemet under de forudsætninger der haves ved selv et relativt
overfladisk kendskab til Peirce’s semiotik, er følgende skema en sammenstilling af de begreber og kategorier der indtil
videre er blevet berørt, samt en introduktion af diagrammets placering som hypoicon og de tre simple
argumentationsformer, som vil blive behandlet i det følgende.

373

(Dinesen, Stjernfelt 1994) s. 110
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Firstness

Secondness

Thirdness

(idea, possibility)

(the existing)

(thought process)

The triadic relation
Sign (representamen)

Object (semiotic object)

Interpretant (interpretant sign)

(The sign itself)

(The sign’s subject matter)

(The sign’s meaning)

The phenomenological category of the sign itself - (egenskab i sig selv)

I. Qualisign (tone/potisign)
(quality, possibility, a ”first”)

Sinsign (token/actisign)

Legisign (type/famisign)

(reaction, resistance, a ”second”)

(habit, rule, a ”third”)

The different ways in which the sign refers to its object - (relation til objekt)
Index (Mærke)
II. Icon (billede)
Image
Diagram
Metaphor

Hypoicons

Firstness
Secondness

(denotes its object by virtue
of an actual connection)

Thirdness

Symbol (skrift)
(denotes its object by virtue
of the fact that it will be
interpreted to do so)

That which the interpretant represents to be the sign’s way of referring to its object - (relation til interpretant)

III. Rheme (term)
(represents object in respect
of quality)

Dicisign (udsagn)

Argument (argument)

(represents object in respect
of fact)

(represents object in respect
of law)
Abduction Firstness
Simple arguments
Deduction Secondness
Induction Thirdness

Figur 7 – skema over Peirce’s kategorier og trikotomier – frit efter Peirce.

Som det fremgår af skemaet optræder diagrammet her som en bestemt type icon, et hypoicon. Da det er et icon,
repræsenterer det således sit objekt gennem lighed, men hvor de to andre hypoiconer image og metaphor repræsenterer
deres objekter gennem henholdsvis lighed via simple kvaliteter og lighed gennem parallel til noget andet, så
repræsenterer diagrammet sit objekt ved struktur-lighed, gennem relationer mellem forskellige dele – ’et representamen,
som overvejende er et relationsmæssigt icon, og som heri støttes ved konventioner.’
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A Diagram is a representamen which is predominantly an icon of relations and is aided to be so by
conventions. Indices are also more or less used. It should be carried out upon a perfectly
consistent system of representation, one founded upon a simple and easily intelligible basic
idea.

375

Frederik Stjernfelt beskriver i sin doktordisputats Diagrammatology
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hvordan diagrammet hos Peirce spiller en helt

central rolle, og kan bredes ud til et ganske omfangsrigt operationelt redskab for mentale eksperimenter og
ræsonnementer. Et rent diagram, forstået som et diagram der endnu ikke peger på en specifik situation eller en bestemt
fysisk kontekst eller indhold, fordrer i første omgang en regel hvorfra det kan forstås. Et eksempel kunne være dette
sinsign → der kan opfattes som virkende på forskellig vis. Det kan eksempelvis optræde forbindende og betyde
374

(Jakobson 1979) s. 94

375

(Hartshorne, Weiss & Burks 1931-1958) ‘Logicai Tracts. No. 2. On Existential Graphs, Euler’s Diagrams, and Logicai Algebra’, CP
4.418, c.1903

376

(Stjernfelt 2007) Kapitel 4 - Moving Pictures of Thought: Diagrams as Centerpiece of a Peircean Epistemology
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sammenhæng, men kan også vise en påvirkning, en retning eller andet, alt afhængig af den regel, der indgår for
forståelsen af diagrammet. Regelen er et symbol. Allerede et rent diagram uden reference til noget egentligt, er altså et
icon der er styret af et symbol eller et symbolsk regelsæt. Det symbolske spiller en slags dobbeltrolle for diagrammets
videre operationalitet, da det er i kraft af netop et symbol, at diagrammet kan virke som interpretant for det givne
fænomen der refereres til. Symbolet lader diagrammet, som et iconic legisign, operere indenfor et regelsæt, og derefter
udsige noget om det objekt symbolet refererer til. Hvis eksempelvis en (iconisk) pil på et stykke papir opfattes (symbolsk)
som en retning, kan dette endvidere være interpretant for symbolet nordpil og derved diagrammatisk vise retningen mod
nord på eksempelvis et kort eller en arkitekt tegning.

377

Et sådant diagram, der inkluderer en form for relation til noget i

(en mulig) verden, kaldes empiriske diagrammer, i modsætning til de rene matematiske diagrammer, der ikke har disse
referencer eller relationer. Stjernfelt viser eksempler på hvordan diagrammet, både indenfor matematikken og i langt
mere dagligdags situationer, kan virke som redskab til ny erkendelse gennem eksperimenter eller manipulation udført på
det.
At kunne udføre eksperimenter på et diagram, fordrer selvfølgelig tilstedeværelsen af dette diagram, der tilvejebringes
som led i en proces involverende flere måder at drage følgeslutninger på. I et eksempel angående designet af en bro,
redegøres der for denne trinvise proces.

378

Det første skridt i denne proces, er at tegne et diagram der viser broens

tænkelige konstruktion, der så kombineres med et symbolsk regelsæt til at danne forståelsesrammen - en ’initial
symbolic interpretant’, eksempelvis i form af de relevante ligninger for udregning af broens bæreevne. Broen kan på
dette tidspunkt siges at repræsenteres ved et symbol, og interpretanten er et præ-diagrammatisk icon. Disse er
tilsammen en slags forslag til hvordan den pågældende bro kunne tænkes at virke, og leve op til de krav der er til den.
Det afgørende er at dette forslag rummer muligheder for transformation, så der netop kan foretages eksperimenter på
diagrammet. Allerede det, at der er blevet lavet dette forslag viser, ifølge Peirce

379

, at der er både aktivitet og

nysgerrighed tilstede i interpretanten, hvilket er en blanding der normalt vil lede til eksperimenteren. Denne deduktive
eksperimenteren foregår så i overensstemmelse med de regler der ligger i diagrammet, stammende fra tidligere
induktioner (fx tyngdelovens betydning for udregning af broens bæreevne), der kan føres tilbage til dels en generel
antagelse om broen qua dens anvendelse for biler (og ikke for atomer eller planeter), dels de rent formelle regler der
ligger i de ligninger med variabler som indgår i diagrammet, samt dels deres individuelle krav til logisk konsistens,
uafhængigt af om de anvendes i sammenhæng med en bro. En tredje kilde til regler for udførelse af eksperimenter, er
intentionen med diagrammets – altså det som det er blevet lavet med henblik på at kunne bruges til. I bro eksemplet vil
det således være bæreevnen, der skal kunne garanteres, og dermed bliver en motivation for eksperimenter. Disse regler
tillader så at diagrammet transformeres gennem eksperimenter, og broens udformning kan justeres indtil den virker efter
hensigten med hensyn til bæreevne og så videre. Transformeringsdiagrammet bliver til det transformerede diagram, der
på sin vis var indeholdt fra begyndelsen.
Hvorfra det indledende forslag, med dets implicitte mulighed for transformation, stammer, er i denne afhandling nok så
vigtigt, da det her er en grundlæggende pointe, at der i arkitekturen ikke er noget projekt, der opstår af sig selv. Her må
Peirce’s begreb, abduktion, introduceres, uden dog endnu helt at forlade det diagrammatiske ræsonnement. Vi så
hvordan diagrammet opererer deduktivt med udspring i tidligere induktioner. Der er dog yderligere en form for
følgeslutning involveret i det diagrammatiske ræsonnement, nemlig abduktionen, hvilken er Peirce’s tilføjelse til de to

377

Det kan her tilføjes at pilen også kan ses indexikalt netop i kraft af sin pegen mod nord set som en fysisk relation. Jævnfør
eksempelvis en kompasnåls fysiske relation til jordens magnetfelt. ”Subindexer eller Hyposemer er tegn, der hovedsagelig bliver dannet
ved en faktisk forbindelse med deres objekter. Således betegner et egennavn, et personligt påpegende stedord, et relativt pronomen
elter det bogstav, der er knyttet til et diagram, det, det gør, som følge af en virkelig forbindelse med objektet, men ingen af dem er et
Index, eftersom de ikke er individuelle.” (EP 2.274 ’A Syllabus of Certain Topics of Logic’) citeret fra: (Dinesen, Stjernfelt 1994) s. 122
378
379

(Stjernfelt 2007) s. 102-104
Stjerfelt refererer til Peirce’s paper fra ‘Prolegomena to an Apology for Pragmaticism’ fra 1906 (PAP) Robin katalog nummer 293.

159

andre velkendte slutningsformer hvormed der dannes endnu en triade: abduktion (førstehed), deduktion (andethed) og
induktion (tredjehed). Abduktionen er en form for kvalificeret gæt, der ved at undersøge et antal fakta, og tillade disse at
foreslå en teori om en sammenhæng kan føre til en hypotese.
Abduction is the process of forming an explanatory hypothesis. It is the only logical operation which
introduces any new idea; for induction does nothing but determine a value, and deduction merely
evolves the necessary consequences of a pure hypothesis. Deduction proves that
something must be; Induction shows that something actually is operative; Abduction merely
suggests that something may be.

380

På et overordnet plan kan det siges, at abduktionen gætter på hvordan et givent fænomen kan formaliseres og derefter
følger den deduktive diagrammatiske fase hvorefter en afsluttende induktiv undersøgelse sammenligner det
transformerede diagram med det givne fænomen I en konklusion.

381

Der er dog en intrikat sammenhæng mellem

abduktionen og induktionen i det diagrammatiske ræsonnement, og med dette in mente kan ovenstående forklaring
udbygges yderligere. Ud fra de induktivt baserede data omkring symbolets præ-diagrammatiske interpretant, bruges
abduktive gæt til at vælge de egenskaber der vil være tilstrækkelige til at definere et mere formaliseret diagram. Der er
her en feedback mekanisme mellem de to slutningsformer, der hele tiden må forsøge at yde ret mellem udgangspunktet
og dets diagrammatisering. Feedback mekanismen tager endvidere del i den næste fase, hvor der udføres deduktive
eksperimenter på diagrammet. Eksperimenterne sker i henhold til en art afgrænsende syntaks for manipulation, der ved
identifikationen af diagram-iconet med objektets egenskaber samt den intention med hvilken der søges at manipulere,
opstiller muligheder for manipulation på diagrammet i sig selv, forstået som legisign. Efter eksperimenteren og
manipulation med diagrammet udvælges dernæst, igen abduktivt, en mulig symbolsk forståelse af det transformerede
diagram, der til slut kan sammenholdes induktivt med den empiriske information i den første interpretant. Det er her det
kan afgøres om diagrammet virker i forhold til den intention med hvilken det blev etableret. Der er altså en relation
mellem følgeslutningerne, som Stjernfelt opsummerer således:
To sum up, the overall picture of the diagrammatic reasoning process is that it forms a formal
deductive reasoning core, embedded, on each side, in the trial-and-error of abductive trials and
inductive tests.

382

Når et diagram på denne måde etableres til eksperimentelle formål, optræder det altså ganske vist som et icon, men i
høj grad i relation til de symboler det interpreterer. Det er altså ikke et rent icon, men et hypoicon, som det tilmed kan
være vanskeligt at abstrahere fra sit objekt. Det imaginære moment indtræder netop i det øjeblik hvor diagrammet synes
at være selve objektet, og ikke dets repræsentation. Dette sker ved kontemplationen af iconer generelt (som
eksempelvis kunstmaleri), og er, med hensyn til diagrammer, en vigtig del af at kunne opstille de regler hvormed der kan
eksperimenteres på diagrammet. I de første faser af det diagrammatiske ræsonnement, optræder intuitionen som en
væsentlig faktor – der ’gættes’, i kraft af abduktionen, på en sammenhæng mellem symbol og diagram-icon, hvilket som
vist, også gør sig gældende når det transformerede diagram skal evalueres i en symbolsk læsning. Dette viser på en
gang de mange muligheder for anvendelse af diagrammet, men også en mulig kilde til fejlslutninger, fordi en vis
forudindtagethed omkring objektet kan sløre eksperimenterne. Ved en virtuel opdeling af det imaginære moment, så der
sikres en ren diagrammatisk fase, hvor diagrammet optræder som rent iconic legisign, kan distraherende intuitioner
forhindres i at påvirke udfaldet. Dette fordrer imidlertid en vigtig efterfølgende sammenligning af de to symboler, for at

380
381
382

(Bergman, Paavola 2009): (Hartshorne, Weiss & Burks 1931-1958) Harvard Lectures on Pragmatism, CP 5.171-172, 1903
(Stjernfelt 2007) s. 104
(Stjernfelt 2007) s. 105
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kunne konstatere om diagrammet virker eller ej. Det diagrammatiske ræsonnement kan opstilles, som et diagram, på
følgende måde:
a

b

symbol (1)

præ-diagrammatisk
iconisk interpretant

induktion

c
diagram-icon

abduktion

d
transformeringsdiagram

e

f

transformeret
diagram

deduktioner

symbol (2)

abduktion

g
post-diagrammatisk
interpretant
induktion

feedback mekanisme
feedback sammenligning
eksperimenter på
det ’rene’ diagram

imaginært moment (initial del)

(final del)

Figur 8 – Opbygningen af det diagrammatiske ræsonnement med feedback mekanismer og relationer til slutningsformerne og det
imaginære moment - frit efter Stjernfelt.
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En understøttelse af grundtrækkene i denne version af det diagrammatiske ræsonnement kan i øvrigt også ses hos
Feibleman i gennemgangen af Peirce’s iconiske metode.
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I arbejdet med de arkitektoniske 3D modeller, det være sig både repræsentationsmodeller og modeller brugt direkte som
et designværktøj, kan den diagrammatiske ræsonneren afspejle processerne i flere henseender. Eksempelvis
idégenerering, skitsering, udtræk af mål og kvantiteter, som det også bliver lanceret i tanken om BIM forstået som
processen: bygnings informations modellering. At der kan udføres eksperimenter på diagrammet, viser at et diagram kan
forstås som værende parametrisk. I denne specifikke sammenhæng, er det så den arkitektoniske parametri der henvises
til. Mange af de ovenfor skitserede skridt i det diagrammatiske ræsonnement er, ikke mindst i kraft af computeren, mere
eller mindre synlige. Måske endda mere eller mindre utilgængelige. Sagt på en anden måde, er de flestes forudsætning
for at anvende digitale værktøjer, det interface, det sprog, hvori der kommunikeres med computeren. Dette er helt
nødvendigt, for at et digitalt system overhovedet kan virke effektivt i samspillet med de mennesker der betjener det. Der
er, som også nævnt i forrige kapitel, bruger grænseflader - user interfaces, der holder styr på de binære koder for
brugeren, ved at opstille valg og agere som oversætter mellem bruger og kode. I kraft af dette, kan det somme tider
være vanskeligt at gennemskue de grundlæggende principper i den måde software fungerer. For at kunne styre
softwaren i den retning vil ønsker, kræves der således en øget bevidsthed. Dette kan belyses, nært beslægtet med den
måde hvorpå analysen af det diagrammatiske ræsonnement kan bidrage til øget bevidsthed om en skabelsesproces.
Med Peirce og dette semiotiske overblik som reference, kan der stilles mere kvalificerede spørgsmål til hvordan en 3D
model forstået som tegn virker, og hvilke typer af udvekslingsforhold der opstår i kommunikationen af information
gennem den. Hvordan arkitekturens objekt repræsenteres, og hvordan dette fungerer i en interpretant. Hvordan disse
relationerne manifesterer sig og opfattes forskelligt, i forskellige kontekster.
Denne introduktion til diagrammet hos Peirce skal ses netop som en mulighed for bevidsthedsgørelse omkring de
processer der foregår i arbejdet med arkitekturen i den digitale kontekst.
Lad os fortsætte med at afdække diagrammets potentialer ved at se på den måde det optræder hos Deleuze med flere,
som ’en abstrakt maskine’.
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384

(Stjernfelt 2007) s. 104-5
(Feibleman 1960) I kapitlet ‘Logic: The Method of Discovery’ s. 135-40
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Deleuze og diagrammet som en abstrakt maskine
Gilles Deleuze og Félix Guattari opererer med en art diagram som de kalder ’den abstrakte maskine’. For at kunne
redegøre for den brug af diagrammet der her demonstreres, er der en række begreber der må introduceres. Selvom det
igen hovedsageligt er diagrammet der er i fokus, viser dette sig at hænge uløseligt sammen med begreber indenfor en
speciel deleuziansk-guattariansk pragmatik, der følgelig vil blive introduceret, indledningsvist med udgangspunkt i Tusind
Plateauer.
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Skønt udgangspunktet for anvendelsen af diagrammet er inspireret af Peirce, defineres forståelsen af diagrammet i
retning af en virkelighedsproducerende indretning, der således kan have stor betydning for forståelsen af det
epistemologiske aspekt ved den kreative proces. Dette fokus på diagrammet som den abstrakte maskine, er en stræben
efter at løsrive diagrammet fra en specifik relation til noget fysisk, så diagrammets rolle ikke er at repræsentere, men
derimod i sin grundfunktion bliver producerende og skabende.
En abstrakt maskine er i sig selv ikke mere fysisk og legemlig end den er semiotisk; den er
diagrammatisk (den ser også bort fra distinktionen mellem det kunstige og det naturlige). Den
operer med materie, og ikke med substans; med funktion, og ikke med form. Substanserne og
formerne angår udtrykket ‘eller’ indholdet. Men funktionerne er ikke på forhånd ‘semiotisk’ formet,
og materierne er endnu ikke ‘fysisk’ formet. Den abstrakte maskine er den rene Funktions-Materie
– diagrammet som er uafhængigt af de former og substanser og indholds- og udtrykselementer
som den distribuerer.
Vi definerer den abstrakte maskine som det aspekt eller tidspunkt hvor der ikke er andet end
funktioner og materier. Et diagram har faktisk hverken substans eller form, og hverken indhold eller
udtryk. […] Den diagrammatiske eller abstrakte maskine fungerer ikke med det formål at gengive
eller repræsentere, heller ikke noget virkeligt, den konstruerer noget virkeligt der skal komme, en
ny slags virkelighed. Den er altså ikke uden for historien, men altid snarere ’før’ historien når den
konstituerer sine skabelses- eller potentialitetspunkter.
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At den abstrakte maskine er betegnelsen for det aspekt eller tidspunkt hvor der ikke er andet end funktioner og materie,
gør relationen mellem funktion & materie på den ene side og den form & substans der distribueres på den anden side til
et helt afgørende omdrejningspunkt for forståelsen af hvordan diagrammet virker i deleuziansk forstand. Hvori dette
forhold består, og hvorfor det er en pointe, at diagrammet for Deleuze må skelnes fra både iconer, indexer og
symboler,
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hænger sammen med den måde hvorpå der opstilles en pragmatik der søger at frigøre sig fra det

dualistiske årsagsbegreb der har præget tænkningen siden Platons idelære. For at forstå diagrammets rolle som
funktions-materie-distributør af form og substans, kan det være nyttigt at se lidt nærmere på den komplekse
sammenhæng hvori dette foregår.
De formede substanser, eller strata, artikuleres i henholdsvis udtryk og indhold. I et bestemt territorium af strata, i
montagen, bliver udtrykket til et tegnregime, et semiotisk system, og indholdet bliver til handlinger og lidenskaber, et
pragmatisk system, der dog uløseligt betinger hinanden. Montagens territorialitet, dens afgrænsning, komplementeres af
såkaldte deterritorialiseringslinier, hvilket også kaldes flugtlinier, og som blandt andet har den egenskab at de kan åbne
montagen op, enten mod andre montager, mod fortid eller fremtid, eller også mod de abstrakte maskiner og diagrammer
den aktualiserer. En montage er kort sagt en sammenvævning af alle mulige mangfoldigheder der ustandselig åbner sig
op mod nye dimensioner. For at understrege det multirelationelle ved denne sammenvævning, eller måske endda
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162

sammenfiltring, betegnes den som rhizomer, eksempelvist rodnet eller myreflokke, hvor forbindelserne kan foregå friere,
mere ’kreativt’, end i en traditionel hierarkisk træstruktur. I montagen er disse rhizomatiske mærkelige forbindelser af de
mest forskelligartede og mest beslægtede steder og genstande det der sammenkæder eksempelvis mennesker eller
situationer eller tanker. Dette er vel og mærke en sammenkædning der som udgangspunkt er skabende og flygtig
forstået som en dynamisk proces der hele tiden bevæger sig ind og ud af nye tilblivelser. Det er en begivenhed der ikke
er, men varer ved, som et tilblivelses spil mellem kræfter. Rhizomet er snarere et kort end en aftegning. Et kort forstået
som noget konstruerende, noget hvorpå der kan eksperimenteres og konstrueres nye sammenhænge. Montagen er på
den måde tetravalent i den forstand at den kan opdeles i indhold, udtryk, territorialitet og deterritorialisering. Montagen
består af de betydningsbærende indholdsplan og udtryksplan, hvorimod den abstrakte maskine kun aftegner ét plan:
nemlig konsistensplanet. Der hvor montagens deterritorialiseringslinier åbner den op mod den abstrakte maskine, er der
hvor der sker en diagrammatisering. Fra strataenes konkrete montagers indholdsplan og udtryksplan er der en immanent
forbindelse med en diagrammatisk transformation, eller afsubstantialisering, hvor således kun træk af indholdsplan og
udtryksplan (deres deterritorialiseringsspydspidser) i den abstrakte maskines konsistensplan sammen accelereres i
materie og funktion. Der foregår så samtidig en formalisering af udtrykstrækkene og indholdstrækkene som diagram til
henholdsvis semiotiske systemer og fysiske systemer i strataenes montager. Der er altså tale om en dobbeltbevægelse
der pågår samtidigt, og på den måde er den abstrakte maskine, eller diagrammet, immanent i det som
diagrammatiseres. Diagrammet er så at sige foldet ind i strataene. Dette udvekslingsforhold mellem indholdsplan,
udtryksplan og konsistensplan er altså Deleuze og Guattaris måde at forklare relationen mellem forskellige niveauer af
virkelighed. Virkeligheden kan på den måde erfares ikke som genkendelse gennem repræsentationer af noget hinsidigt
muligt, men som erkendelse af nye aktualisationer i stoffet, der opstår i kombinationen af den diagrammatiske løsrivelse
fra form og substans og stratificeringens afkodning i montagen. I Deleuze’s bog om Foucault, beskrives det at den
abstrakte maskine er årsag til de konkrete montager (assemblager
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), men altså som en immanent årsag.

The abstract machine is like the cause of the concrete assemblages that execute its relations; and
these relations between forces take place ‘not above’ but within the very tissue of the assemblages
they produce.
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Både montagerne og de abstrakte maskiner er virkelige, men på forskellige niveauer af intensitet. Her kan begreberne
virtualitet og aktualitet være med til at anskueliggøre denne intensitetsforskel som noget andet end blot realiseringen af
noget muligt. Dette er allerede en væsentlig sondring i Deleuze’s Différence et Répétition.
The possible is opposed to the real; the process undergone by the possible is therefore a
‘realisation’. By contrast, the virtual is not opposed to the real; it possesses a full reality by itself.
The process it undergoes is that of actualisation.
[…]
Actualisation breaks with resemblance as a process no less than it does with identity as a principle.
Actual terms never resemble the singularities they incarnate. In this sense, actualisation or
differenciation is always a genuine creation.
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Noget muligt, der realiseres som virkeligt, må nødvendigvis ligne det mulige, som det realiserer. Derved bliver det
realiserede til et billede eller en repræsentation, der ikke rummer noget egentlig nyt eller uventet. Det er også derfor
Deleuze ikke finder hverken icon, symbol eller index dækkende som beskrivelse af den diagrammatiske skabende
proces. Noget virtuelt der aktualiseres, rummer derimod ingen gensidig genkendelse eller identifikation, fordi

388
389
390

Assemblage og montage er henholdsvis den engelske og danske oversættelse af det franske agencement.
(Deleuze 1988) s. 32
(Deleuze 1994) s. 211-212
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aktualiseringen sker som en ændring i intensiteten af virkelighed, en differentiering af virkelighedsniveauer. Det virtuelle
er allerede virkeligt, men det er virkeligt som ulegemelige hændelser og singulariteter på konsistensplanet. Grunden til at
der således sondres mellem det mulige der realiseres og det virtuelle der aktualiseres, er et forsøg på at åbne
tænkningen om verden op mod ikke forudbestemte horisonter, hvor virkeligheden ikke bare er en gentagelse forstået
som kopiering af nogle evige eller ideale tilstande og former, men en repetition hvor den aktuelle virkelighed så at sige
skabes på ny, i transformationelle overgange og variationer mellem intensiteter. En gentagelse der skaber forandring.
Både det virtuelle og det aktuelle er så at sige virkeligt, men ’ligner’ ikke hinanden. En løsning ligner for eksempel heller
ikke det problem det løser, selvom der selvfølgelig er en afgørende relation derimellem.
Det virtuelle er virkeligt, blot endnu ikke aktualiseret. Selvom de to begreber ekskluderer hinanden på deres respektive
domæner, udgør de tilsammen en karakteristik af hvad der er virkeligt.
Selve aktualiseringen af det virtuelle kan siges at være den proces der foregår i samspillet mellem den virtuelle abstrakte
maskine og de aktuelle strata der gennemstrømmer de konkrete montager. En måde at illustrere hvordan denne
tilblivelsesproces ikke er et lineært forløb, men en bevægelse gennem et dynamisk felt, opstilles af Constantin Boundas
således: virtuel / virkelig ↔ aktuel / virkelig ↔ virtuel / virkelig.
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Deleuze løsriver diagrammet fra sin iconiske eller symbolske status, men der er stadig visse overordnede ligheder
mellem den abstrakte maskine og den del af Peirce’s diagrammatiske ræsonnement der ligger i de transformative
eksperimenter på diagrammet, altså i den fase hvor diagrammet opererer autonomt indenfor de regler der ligger
immanent i dets opbygning som et hypoiconic legisign. Netop at Peirce deler iconet op i de tre slags hypoiconer,
bevidner om en sondring der, meget nær Deleuze’s brug af diagrammet, jo faktisk lader hypoiconet diagram relatere til
sit objekt uden den billedmæssige lighed, men snarere via et slags abstrakt, diagrammatisk skelet, en struktur lighed.
Hverken Peirce’s eller Deleuze’s diagrammer fungerer med traditionel repræsentatorisk (iconisk) lighed. Fælles for dem
er det transformative eller ’virkelighedsskabende’ element. I Figur 9 ses de i det ovenstående gennemgåede begreber
placeret i et diagram med det formål at vise de forskelligartede udvekslingsforhold der har betydning for
aktualiseringsprocessen, og dermed skabelsen eller emergensen af noget nyt.
Det er især i denne forstand at diagrammet kan spille en rolle for arkitektfaget, i og med at det er den andel arkitekten
per definition har i det kreative arbejde, der er udgangspunktet for at kunne skabe arkitektur. Det er formodningen at en
øget bevidsthed om hvordan alle disse processer er forbundne og sammenvæves i et altid transformerende felt, kan
være med til at vise hvorfor netop den kreative fase, forstået som det felt hvori noget nyt rent faktisk kan opstå, er så
fundamental for at kunne sikre en arkitektonisk kvalitet i et digitalt byggeri fremover. Med den kontinuerligt voksende
computerkapacitet, bliver måden hvorpå digital information struktureres, fx i henhold til BIM, en magtfaktor, eller en kraft,
det bliver mere og mere vigtig at interessere sig for. Kreativitet, og den kontinuerlige tilblivelse, synes her særdeles
væsentlige betegnelser for en udvikling udspændt i feltet mellem kræfter. Måske også som et modtræk til en statisk
opfattelse, der søger at kunne fastholde hele verden ud fra et givent system, men som dermed afskærer sig fra
forståelsen af væren som fundamentalt set tilblivelse, altså en kreativ proces. Der er således ikke blot tale om en
mulighed for at kunne realisere noget, det er snarere en virtualitet der kan aktualiseres. Her bliver sondringen vigtig: Et
system der fungerer i et kreativt felt, er nødt til at kunne indeholde muligheden for det uventede, jævnfør afsnittet om
kreative tilgange, hvis der skal kunne opstå noget nyt.
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Figur 9 – en diagrammatisk sammenstilling af nogle af de aspekter der findes i de forskelligartede relationer og udvekslingsforhold
mellem strata, montage og abstrakte maskiner som de tænkes anvendt i denne afhandlings sammenhæng. Det understreges at dette
blot er en måde at anskueliggøre nogle af disse forhold – en art diagrammatisk begrebs-opslagstavle – og at der er tale om dynamiske
processer der ustandselig griber ind i hinanden, hvilket naturligvis ikke i alle henseender kan opdeles fuldstændig entydigt.

Hvordan er dette tænkt ind i BIM, fristes man måske til at spørge. Systemet må gøres åbent nok til at det kan rumme
netop denne væsentlige side af arkitekturen.
I Deleuze’s bog om Michel Foucault har diagrammet en fremtrædende rolle som kort over magtrelationer. Dette er heller
ikke uvæsentligt i BIM sammenhænge, da arkitektur-montagen absolut også påvirkes af de politisk-økonomiske
magtmæssige relationer. Dette er måske nok blevet tydeliggjort på nationalt plan i hele initiativet om Det Digitale Byggeri
og implementeringen af BIM som et regeringsinitiativ. Således er Det Digitale Byggeri et udtryk for magt. Denne magt er
af en specifik karakter, netop karakteriseret af den specifikke abstrakte maskine, det diagram, som opererer på dette
tidspunkt. Ethvert samfund har sit diagram, eller diagrammer, og disse ændrer naturligvis karakter alt efter hvordan
relationer i samfundet gradvist udvikles (eller afvikles). Diagrammet er altså i denne forstand et kort over disse relationer
af kraft.
What is a diagram? It is a display of the relations between forces which constitute power in the
above conditions:
The panoptic mechanism is not simply a hinge, a point of exchange between a mechanism of
power and a function; it is a way of making power relations functions in a function and of making a
function through these power relations.
We have seen that the relations between forces, or power relations, were microphysical, strategic,
multipunctual and diffuse, that they determined particular features and constituted pure functions.
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The diagram or abstract machine is the map of relations between forces, a map of destiny, or
intensity, which proceeds by primary non-localizable relations and at every moment passes
through every point, or rather in every relation from one point to another.
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De strata der indgår i en given konkret arkitektur montage får nødvendigvis en forskellig betydning alt afhængig af
montagens territorium. Er det eksempelvis et produktivitets regime eller et æstetik regime eller et regime der kan rumme
begge dele? I Foucaults eksempel om den panoptiske
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mekanisme, er der tale om et kontrol samfund, hvori

computeren også kan spille en temmelig omfattende rolle som magtfaktor. Det sociale felts materielle værktøjer og
maskiner bliver i montagen ’valgt’ af dets respektive diagrammer og abstrakte maskiner, hvilket fremstilles af Deleuze
således at teknologien er social før den er teknisk.

394

I den aktuelle arkitektur montage, vil jeg vove den påstand, at der på konsistensplanet forekommer en abstrakt BIM
maskine, som i henhold til implementeringen af Det Digitale Byggeri, på diagrammatisk vis distribuerer form og indhold i
kraft af deterritorialiseringer fra de strata der udgør arkitektur montagens udtryksplan og indholdsplan. Denne BIM
maskine ligner formodentlig slet ikke hvad der på indholdsplanet og udtryksplanet forstås ved BIM, men er netop de
ulegemelige mekanismer der aktualiserer en betydning eller en situation. Denne divergens kan kun forstås ud fra det
territorium hvori den emergerer, men kan måske være med til at forklare nogle af de fundamentale vanskeligheder der
opleves i forbindelse med implementeringen af Det Digitale Byggeri.
Alexander Galloways opstiller i bogen Protocol et periodekort hvori disse magtformer sættes i relation til deres diagram.
Der er naturligvis ikke en skarp skillelinie mellem de viste perioder, men det er alligevel et forsøg på at navngive og
tidsbestemme de abstrakte maskiner i en samfundsmæssig magtstruktur.

Period

Machine

Dates

Diagram

Manager

Sovereign society

Simple mechanical machines

March 2, 1757 (Foucault)

Centralization

Hierarchy

Disciplinary society

Thermodynamic machines

May 24, 1844 (telegraph)
1942 (Manhattan Project)

Decentralization

Bureaucracy

Control society

Cybernetic machine, computers

February 28, 1953
(Watson and Crick)
January 1, 1983 (TCP/IP)

Distribution

Protocol

Figur 10 – forskellige perioders forskellige typer af diagrammer - efter Galloway
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Det destruktivt kreative diagram
Deleuze’s brug af diagrammet i en specifik kontekst vedrørende den kreative skabelsesproces ses i hans bog om
maleren Francis Bacon, The Logic of Sensation. Lad os endnu en gang åbne op for den abstrakte maskines funktion i en
sammenhæng, der til trods for territoriets forskellighed, alligevel kan relatere til den arkitektoniske konceptionsfases
modus operandi.
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Panoptikon er punktet hvorfra alt kan observers. I arkitektonisk forstand er dette blevet vist som en fængselsbygning hvorfra en
enkelt overvåger kan kontrollere samtlige indsatte. Se endvidere ‘Overvågning og Straf’ (Foucault 1977) s.176 ff
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Om arkitektur per definition er kunst eller ej, eller i hvor stor udstrækning der kan siges at være kunstneriske elementer i
en given arkitektur, er en løbende diskussion der i al sin bredde ville udfylde et skrift af langt større omfang end denne
afhandling er begunstiget. Hvad der indenfor afhandlingens afgrænsning imidlertid er interessant at inddrage, er det
udgangsfelt hvori arkitektur og kunst møder hinanden, overlapper, i kraft af den fælles præmis der vedrører skabelsen af
noget nyt. Det er med det afsæt, at Deleuze’s bog om Francis Bacon kan optræde som et eksempel på hvordan der kan
afdækkes en vis logik i de følelsesmæssigheder der gennem stoffet materialiserer et værk der kan opleves. Dette
grundvilkår kan med varierende intensitet spores både indenfor arkitekturen, malerkunsten og mange andre kreative
processer. Selvom det er vigtigt at understrege, at Deleuze ikke bruger Bacon til at opstille en generel teori om hvordan
der kan skabes ’god kunst’, kan eksemplet på hvordan en specifik abstrakt maskine, Bacon-maskinen, fungerer, være
interessant at sammenholde med en arkitektonisk praksis, eftersom der i konceptionsfasen indgår nogle af de samme
træk, skønt ’reglerne’ eller afgrænsningerne naturligvis vil være forskellige i de enkelte tilfælde. At skabe arkitektur tager
del i mange forskellige verdener. Det rummer meget pragmatiske krav til selve bygværket og dets implicitte statiske
kvaliteter og økonomiske realiserbarhed, men samtidig er arkitektur også et udtryk for en forholden sig til verden, en
forholden sig til de mennesker der på den ene eller den anden måde skal have deres omgang med den.
Denne ’forholden sig’ er ikke et statisk regelsæt der kan applikeres, men en dynamisk proces der hænger sammen med
det verdenssyn hvorunder arkitekturen bliver tænkt og aktualiseret. Hvordan et sådant verdenssyn kommer til udtryk og
opleves, rummer en egen indre, følelsesmæssig logik indlejret i den konkrete arkitektur montage, der i tid og rum
er ’gældende’. Når der i forbindelse med Bacon tales om klichéen, og nødvendigheden af at overskride den, for at kunne
male sig frem til en synliggørelse, modsat blot at male det synlige, handler det om løsrivelse fra et konventionelt
verdensbilledes forudindtagede accept af det genkendelige. Dermed være ikke sagt at genkendelse ikke er en måde at
agere på, men i det tilfælde hvor der søges en ny erkendelse, må den nødvendigvis overskrides eller nedbrydes,
simpelthen for at give plads for tilblivelsen. Diagrammet har for Bacon denne dobbeltrolle, både som nedbryder af det
velkendte og samtidig som en strukturgivende foranstaltning i maleriet. I en beskrivelse af hvordan dette forholder sig
bruges eksemplet på hvordan der udspredes et diagram i et område i maleriet, i dette konkrete tilfælde omkring et hoved
og en mund:
For example, a mouth: it will be elongated, stretched from one side of the head to the other. For
example, the head: part of it will be cleared away with a brush, broom, sponge, or rag. This is what
Bacon calls a ‘graph’ or a Diagram: it is as if a Sahara, a zone of the Sahara, were suddenly
inserted into the head; it is as if a piece of rhinoceros skin, viewed under a microscope, were
stretched over it; it is as if the two halves of the head were split open by an ocean; it is as if the unit
of measure were changed, and micrometric, or even cosmic, units were substituted for the
figurative unit. A Sahara, a rhinoceros skin: such is the suddenly outstretched diagram. It is as if, in
the midst of the figurative and probabilistic givens, a catastrophe overcame the canvas.
It is like the emergence of another world.
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En katastrofe overtager styringen midt i det figurative, og smadrer den kendte (eller genkendte) klichéagtige
repræsentative optakt på lærredet. Deleuze’s metaforiske fremstilling af processen, vel og mærke ud fra Bacons egne
udtalelser i diverse interviews, får på en måde den dobbelte funktion at redegøre for opståelsen af noget fuldstændig
væsensforskelligt anderledes, noget uventet i maleriet (hoved > Sahara, næsehornshud, hav), og i samme åndedrag
pege på de overordnede fornemmelser dette nye medfører, eksempelvis det omtalte skalaspring og katastrofen. Det
poetiske ved en sådan beskrivelse viser på snedig vis hvordan det er nødvendigt at kunne rumme denne åbning mod det
uventede. For at kunne følge beskrivelsen fordres det at man villigt indlader sig på at kunne acceptere sammenligningen
med noget ’af en anden verden’. Der er selvfølgelig også det potentielle udfald, at redegørelsen kan afvises som
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irrelevant eller misvisende. Det er dog min påstand, at der næppe findes en mere præcis beskrivelse af hvad der sker,
netop fordi disse billeder tvinger til stillingtagen. I første omgang tvinges man til at vælge om man overhovedet vil indlade
sig på de præmisser det medfører for at kunne følge forklaringen. I næste omgang må der tages stilling til hvordan det
kan bibringe en erkendelse omkring processen, når eksempelvis et hoved i maleriet kløves af et ocean. Det er med
andre ord i høj grad en skabelsesakt i sig selv at kunne fornemme hvordan det virker. Det må gennemleves. Eller
opleves.
De figurative træk, der i første omgang males op på lærredet, må konfronteres med diagrammet, så et kaos eller en
katastrofe kan bryde igennem og så kimen til den rytme der vil føre maleriet ind i sin nye orden. En slags bruddets
æstetik, beslægtet med den som blev introduceret her i afhandlingen i kapitlet om krise og modernisme. Det destruktive
er i den sammenhæng nødvendigt som base for det innovative.
The diagram is indeed a chaos, a catastrophe, but it is also a germ of order or rhythm. It is a violent
chaos in relation to the figurative givens, but it is a germ of rhythm in relation to the new order of
the painting. As Bacon says, it ’unlocks areas of sensation.’

397

At kunne åbne op for de områder af følelse eller fornemmelse, at kunne mærke hvordan det fungerer, er også en af de
forudsætninger der ligger i skabelsen af arkitektur. At kunne opleve, som udgangspunkt for at kunne skabe, må tages
med i betragtningen, hvis et strukturerende system skal kunne understøtte den kreative proces. Følelsen opstår som et
spring mellem niveauer. At modellere information om en bygning har del i dette, i den udstrækning der søges at skabe
noget nyt. BIM, som værktøj og som tankegang, må tillade at der kan åbnes op i afgørende faser af skabelsen af byggeri,
såfremt der vitterlig ønskes en udvikling af arkitekturen. For Bacons maleri rummer diagrammet disse muligheder, denne
dobbeltsidighed. Men det er med en klar bevidsthed om at det fuldstændige kaos må indgå i en kombination. Det må
spille op mod noget, for at det kan gøres anvendeligt. Derfor er det en vigtig pointe at diagrammet må tøjles, så det ikke
overtager hele maleriet. I den forbindelse peges på the possibility of fact i forhold til the Fact itself.
The diagram must not eat away at the entire painting; it must remain limited in space and time. It
must remain operative and controlled. The violent methods must not be given free rein and the
necessary catastrophe must not submerge the whole. The diagram is a possibility of fact – it is not
the Fact itself.
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Diagrammet er den abstrakte maskine hvormed Bacon kan aktualisere selve maleriet og gøre det faktuelt. Diagrammet
er hverken mere eller mindre end det. De figurative klichéer må gennem diagrammet deformeres, transformeres og lade
selve Figuren emergere i maleriet. Ellers har diagrammet fejlet. Men som en katastrofe i sig selv, må diagrammet altså
heller ikke blot producere en katastrofe; så har det også fejlet, som led i Bacons maler proces.
I en lidt bredere diskussion omkring det moderne maleri, betegner Deleuze diagrammet som analogt. Det fungerer
gennem modulation i modsætning til den binære digitale kode, der fungerer trinvist i intervaller. Det analoge sprog består
af udtryksmomenter, paralingvistiske tegn, åndedrag, skrig osv. mens det digitale sprog kan simulere, og på den måde
tage del i det analoge via kodet eller produceret lighed. Maleriets diagrammer er på den måde analoge. Skønt der kan
differentieres mellem ren diagrammatisk abstrakt ekspressionisme som action painting og det abstrakte maleri, der
opererer med en art billedmæssig kodning, så har denne kodning stadig ofte det analoge som objekt, og bliver ad den
vej til det digitale udtryk af det analoge. Den digitale symbolske kode står som sådan i kontrast til det analoge diagram,
når det i billedkunsten anvendes som modulator for sansningen, og ikke som en konventionel symbolsk kode.
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The diagram, the agent of analogical language, acts not as a code but as a modulator.
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Så vidt Bacon maskinen og billedkunstens diagrammer. Diskussionen om analogt og digitalt i denne semiotiske
betydning, vækker formodentlig en vis genkendelse i forbindelse med arkitekturens nuværende situation, hvor digitale
systemer som BIM indtager en mere og mere prægnant position. Pointen med det ovenstående eksempel er, at
arkitekturen fundamentalt set opererer indenfor både et analogt sprog, qua de følelsesmæssigheder der søges at skabes
ved at danne rum til menneskelige formål, og samtidig det digitale sprog i den klare relation til det helt nødvendigvist
kvantificerbare ved ethvert byggeri. BIM som den overordnede strategi for en digitalisering af byggeriet må blot ikke
glemme den symbiose det indgår i, som en kodning der går diagrammatisk arm i arm med en skabelsesproces der i en
vis udstrækning er beroende på tilladt kaos.
I det næste kapitel vil jeg præsentere det parametriske diagram gennem nogle eksperimenterende øvelser der har
indgået i undervisning og projektarbejde i flere sammenhænge i forbindelse med en kreativ anvendelse af diagrammet i
den arkitektoniske konceptionsfase.

Det parametriske diagram
På baggrund af de konstateringer der i løbet af denne afhandling er blevet gjort med hensyn til implementering af digital
teknologi i arkitektfaget, samt undersøgelsen af de ovenstående eksempler på hvad et diagram kan og er, opstod ideen
til at anvende diagrammet i den form jeg her har valgt at kalde for det parametriske diagram.
Diagrammet betragtes her som noget der aktivt skal bruges og gøres anvendeligt. Det der opstår, opstår i et symbiotisk
forhold, der kræver en indlevelse eller en stillingtagen – jo mere bevidst omkring hvordan det bringes i spil, jo mere
præcist kan det bruges – vel at mærke kun i det omfang det tillades, at der også kan abstraheres fra konventionen og
fokuseres på diagrammets immanente syntax.
Der findes allerede, som nævnt flere steder i afhandlingen, BIM software der understøtter integreret bygningsdesign og
er lavet til at håndtere informationer ved brugen i byggeprocessen. De nuværende kommercielle BIM værktøjer er
optimeret til håndtering af præcise informationer til brug for eksempelvis 3D modelleringen, hvorimod der i disse
applikationer ikke er lagt særlig vægt på at håndtere informationer om fornemmelse, atmosfære og følelse og så videre.
Det betragtes som en mangel, at ikke-rigide data sjældent er integreret i BIM-værktøjer, og derfor er enten forsømt i BIM
baseret design proces eller håndteres i et parallelt manuelt synkroniseret workflow. Især i de allerførste design faser
bruges ikke nødvendigvis 3D repræsentation af data. Denne tidlige designfase har brug for del at kunne forbinde en
individuel design tilgange med beskrivelser der repræsenterer værdier som eksempelvis 'hygge', 'varm atmosfære' eller
'åbenhed'. En bygherres krav er ofte baseret delvist på bløde beskrivelser. Disse ikke-rigide beskrivelser kan udløse de
beslutninger, der fastlægger de mere stramme, og helt igennem nødvendige geometriske specifikationer. Rigide
kvaliteter kan være et byggeris omkostninger, størrelse og funktionalitet.
Som nævnt i afsnittet om værktøj findes der efterhånden også et udvalg af software der forsøger at rette sig mod nogle
af de mindre rigide kvaliteter, om end det, i hvert fald i forhold til diskussionen om computer og intelligens, stadig i høj
grad foregår på computerens præmisser. Disse parametriske værktøjer, der i mindre grad er styringsværktøjer, kan i
samspil med netop styringsværktøjerne, lede til at BIM i større udstrækning vil kunne blive til Generativ BIM, som
foreslået i blandt andet af Lars Hesselgren i de internationale interviews. De følgende eksempler er eksperimenter der
udgør principskitser for hvordan der parametrisk kan modelleres information omkring lys ind i geometriske skitsemodeller.
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(Deleuze 2003) s.98
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Figur 11 – Eksempel på parametrisk model i applikationen Paracloud
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(tv) der med en sollysanalyse kan blive udgangspunktet for en

model. En rendering af princippet simuleret med sollys i 3ds Max (midt) og foto af en 3D printet principmodel i plastik (th). (eget arbejde)

For at en parametrisk skitsemodel også skal kunne bruges som strategi i forbindelse med den væsentlige del af
arkitekturen der vedrører oplevelsen, kan digitale teknikker til visualisering via rendering og 3D print drages ind i
processen. Der bliver på den måde tale om at en kombination af visninger af den information der ligger i et projekt er
fundamental for at kunne arbejde kreativt. Det er intentionen at der i kraft af en øget bevidsthed om forudsætninger for at
kunne formgive i samspil med både den visuelle og den konceptuelle intelligens, kan skabes plads i en kontekst som
BIM til at afbalancere de forskellige regimer. Det er denne balance der søges at muliggøres i det parametriske diagram.
Dermed bliver forbindelsen mellem de strukturerende former for software og de mere genererende et centralt fokus for at
kunne implementere en generativ bygningsinformationsmodellering i uddannelsen af fremtidens arkitekter, og dermed
skabe grobund for den øgede bevidsthed om dens anvendelse i erhvervet. Den udvikling der foregår i forbindelse med
software, bør af den således bevidste arkitekt, kunne påvirkes til fortsat, og i endnu højere grad, også at kunne afspejle
en formgivningsproces der rummer den dialog mellem alle de forskellige slags intelligenser (konceptuelle, visuelle, rigide,
ikke-rigide) der er nødvendig for en udvikling af arkitekturen.

Figur 12 – En principskitse af hvorledes der i Generative Components kan arbejdes med et parametrisk komponent (midt) hvis
konfiguration sættes parametrisk i relation til den overordnede geometri (th), men samtidig har en indre konfiguration der parametrisk er
relateret til en vektor der kunne repræsentere sollyset, og påvirker åbningen i de enkelte komponenter alt afhængig af solens placering
på himmelen (tv). (eget arbejde)

Det er bemærkelsesværdigt at observere at denne type parametriske softwareapplikationer, der her eksemplificeres,
som en del af deres interface, i større eller mindre udtrækning, opererer med forskellige visninger. Der er eksempelvis en
geometrisk visning, der viser selve figuren som en 3D geometri. Der er en programmeringsmæssig, der viser projektet
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som et script der kan ændres direkte, med umiddelbare modifikationer af projektet til følge. Der er også en
diagrammatisk visning, der viser relationerne mellem de enkelte delelementer i modellen. I Grasshopper er dette
diagram selve omdrejningspunktet for interaktion med modellen; en form for digitalt parametrisk diagram.

Figur 13 - Eksempel på digital parametrisk 3D model i Rhino med Grasshopper. Der opstilles i diagrammatisk form (tv) et
relationsforhold mellem de komponenter der indgår i modellen. Komponenterne forbindes med linier, og der kan så ved at ændre på
parametrene varieres i relationerne, hvilket afspejles i den geometriske visning af modellen (th). styres dybden af de enkelte
komponenter ud fra en vektor, der igen her kan repræsentere sollysets retning. (eget arbejde)

Denne kombination af visninger muliggør at der kan tænkes på flere niveauer samtidigt. Den diagrammatiske abstrakte
tænkning, og de ændringer der udføres på diagrammet, afspejles således direkte i en visuel geometrisk model. At der
stadig er tale om repræsentationer af et givent projekt, er selvfølgelig situation der ikke skal overses. De visualiseringer
der ofte anvendes i arkitekturen til at sælge et projekt, ligger på sin vis i et andet regime, end det rent
formgivningsmæssige. Det at kunne visualisere løsninger (som vist i Figur 11) som måde at skabe forståelse af
information, er et led i selve formgivnings processen – i øvrigt beslægtet med at skabe traditionelle 3D skitsemodeller i
papir, karton, træ eller lignende.

Figur 14 - Et parametrisk kontrolleret studie af lys i forbindelse med lampeafskærmning i Rhino med Grasshopper. Diagrammatisk
visning (tv), den geometriske visning (midt) og en rendering med lyssætning i 3ds Max (th). (eget arbejde)

Eksempler med lys er medtaget, da det altid har været et af grundvilkårene for den arkitektoniske oplevelse at forholde
sig til lyset. Mange BIM relaterede simuleringsværktøjer arbejder med lys ud fra principper om optimering af økonomien
ud fra energiberegninger. En bevidsthed om at en formgivningsproces i den aktuelle arkitektur montage rummer både
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økonomiske aspekter og oplevelsesmæssige aspekter, i bestræbelserne på at skabe en funktionel arkitektur, er der hvor
kommunikationen mellem de involverede parter i byggeriet bliver essentiel. Tiltag mod at etablere denne bevidste
kommunikation, er de sidste år under arbejdet med denne afhandling foregået gennem mange samarbejder og ad flere
kanaler. Et territorium eller en scene hvorpå dette har været en succes, der siden har kaldt på årlige gentagelser, er BIM
Camp initiativet.

BIM Camp & BIM logen
Et initiativ til at udvikle kommunikationen mellem byggeriets parter med hensyn til nogle af de tanker der er opstået i
arbejdet med denne afhandling, resulterede, på foranledning af Asbjørn Levring fra Byggeriets Match på Teknologisk
Institut og i samarbejde med undertegnede fra Arkitektskolen, i konceptet om en tværdisciplinær sommerlejr for byggeriet.
BIM Camp har siden sommeren 2009 årligt været afholdt tre gange, med deltagere fra alle byggeriets fag. Professionelle,
såvel som studerende, har i løbet af fire dage samarbejdet om at komme tættere på en forståelse af principperne bag
BIM og det samarbejde dette medfører. Der har i gennemsnit være over fyrre deltagere hvert år, og oplæg fra alle grene
af arkitektbranchen, byggeriet og de associerede instanser fra staten og softwareleverandørerne.
Tanken bag BIM Camp er, at det som forudsætning for at kunne samarbejde, er nødvendigt at kende til hinandens
måder at tænke på. Det har været et meget vigtigt fokus for os, at der opstår et miljø der qua åbenhed og interesse, kan
skabe dette incitament til en gensidig anstrengelse for forståelse fagene og menneskene imellem. En respekt for egne
og andres fagkompetencer har på den måde været forsøgt etableret som udgangspunkt for at kunne arbejde sammen i
grupper om et byggeprojekt. Der har dels været introduceret en lang række software, men også øvelser i kommunikation
og kreativitet. Blandt andet en øvelse i ’at kunne forestille sig’, med brug af en type parametrisk diagram og med henblik
på den kreative proces. Eksempel på en sådan arkitektonisk workshop vises i næste afsnit. Den tekniske viden om
software er naturligvis et vilkår der bliver understøttet i bredt omfang som en del af konceptet, men BIM Camp er blevet
til mere end blot og bar indlæring af tekniske kompetencer.
BIM Camps lillesøster kalder vi for BIM logen, der er åben for alle interesserede og afholdes med uregelmæssige
mellemrum på hyggelige lokationer rundt om i byen. Her er konceptet at præsentere en række korte men interessante
oplæg fra forskellige brancher, som et input til diskussion om byggeri og arkitektur. Der har været afholdt en god
håndfuld BIM loge møder, og senest er der i Århus oprettet en lignende gruppe med inspiration fra BIM logen.
Kombinationen af et seriøst indhold og en relativt uformel karakter på både BIM Camp og i BIM logen, er et produkt af
det ønske der ligger i at kunne dele den viden der kan gavne både det fælles fodslag og den enkelte.

Arkitektonisk workshop
Denne form for korte arkitektoniske workshop, blev introduceret af undertegnede
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på BIM dagen på KEA

402

, som et

bidrag til at vise andre af byggeriets faggrupper hvad en arkitektonisk tankegang kan rumme. Den er senere blevet
videreudviklet til brug på BIM Camp som en diagrammatisk øvelse i at kunne skabe et første arkitektonisk udgangspunkt.
I forbindelse med parametrisk softwaremodellering optræder der diagrammatisk set både blends og mapping.
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Blends

må her hente sine indeksikalske referencer uden for softwaren (selvfølgelig), og det som symbolerne står for, hentes
ligeledes udenfor. Relevansrummet, som defineret af Per Aage Brandt, er nødvendigvis dér hvor arkitektens rolle ligger,
måske først og fremmest i forbindelse med en Peirce’sk førstehed, som den kvalitative garant, der overskuer og
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Med hjælp til afvikling fra arkitekterne Odilo Schoch, Morten Myrup og Søren Nielsen.
BIM dag på Københavns erhvervsakademi 18. marts 2010.
Se afsnittet om de forskellige typer diagrammer.
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forbinder til andetheden og tredjeheden.

404

Som en påskyndelse af arkitektens bevidste indtagelse af sit territorium i den

montage hvori den abstrakte BIM maskine virker, bliver den diagrammatiske arbejdsmetode her til en samspil mellem et
analogt sprog der søges struktureret ved hjælp af diagrammets immanente kraft og evne til både at ordne og åbne op
mod nye horisonter. Den dialog der opstår som følge af de rene muligheders konfrontation med de mulige realiteter er
der hvor kreativitet opstår. Det følgende eksempel forklarer de tanker der ligger bag den arkitektoniske workshop øvelse.
Den simple workshop øvelse søger at frembringe en diskussion mellem det som Dalibor Vesely beskriver som
arkitekturens henholdsvis real possibilities og possible realities.
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Før de tre korte øvelser får deltagerne udleveret et

simpelt byggeprogram med nogle krav til eksempelvis kollegieboliger og en urban børnehave. De bliver i alt bedt om at
lave tre øvelser - to diagrammer og en model - med cirka 10 minutter til udarbejdelse af hver. På et overordnet plan kan
alle tre øvelser dog også ses som en enkelt større diagrammatisk proces.
Det første diagram skal omhandle den visuelle intelligens ved at benævne de bløde kvaliteter fra drømmenes og
fantasiens verden; real possibilities. En slags Peirce’sk abduktion eller første del af Stjernfelts imaginære moments, om
man vil. Det er en forestillingsøvelse, der går ud på at sætte ord på fornemmelserne. Mapping dreams, som det blev
nævnt af Mark Burry i et af de internationale interviews. Der gives i øvelsen nogle vejledende forslag, der varierer alt
efter hvad for et byggeprogram der ligger i den specifikke øvelse. Eksempelvis:
Forestil dig hvordan du godt kunne tænke dig det var at ankomme til bygningen.
Forestil dig hvordan det er at bo i bygningen.
Forestil dig hvordan det er at være et barn i den urbane børnehave.
Disse følelsesmæssige ord skal forbindes i en rækkefølge eller på kryds og tværs, på en måde der i første omgang giver
mening for den person der udfører øvelsen. At kunne sætte ord på følelser er i sig selv en diagrammatisk øvelse, i og
med der søges en hypoiconisk lighed mellem førstehed og tredjehed eller i hvert fald en oversættelse fra en kvalitativ
førstehed til et meningsbærende ord, hvis mening så igen kan interpreteres både symbolsk eller ikonisk. Efterfølgende at
skulle tegne en sammenhæng mellem ordene udgør sådan set et første eksperiment på diagrammet, hvor der
antageligvis vil vise sig et hierarki blandt ordene, fordi de sandsynligvis vægtes forskelligt. Denne opstilling af ord, er det
første diagram.
Det næste diagram skal rumme en lignende mapping som en liste eller tegninger, men denne gang over de rigide
kvaliteter. Dette indebærer i højere grad den konceptuelle intelligens ved alle de mulige realiteter; possible realities.
Denne liste er måske nok mere konkret at udarbejde, men kræver alligevel at der tages stilling hvordan
byggeprogrammet søges omsat til en struktur. Er der for eksempel flere etager, medfører dette adgangsveje i form af
trapper, ramper eller eventuelt elevatorer. Mellem hvilke elementer der skal være adgang, får ligeledes betydning for
denne diagrammatiske struktur. Det indebærer eksperimenter på diagrammet, fordi der er en relation mellem de
funktioner der ønskes og de elementer der som minimum kræves for at opfylde dem. Der skal eksempelvis logisk nok
være døre, hvis man skal kunne komme ind. Dette er eksperimenter der befinder sig i området omkring diagrammets
interne syntax, hvor der eksperimenteres logisk og diagrammet transformeres når dets elementer forbindes.
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Det kan formodes, eller foreslås, at ingeniøren spiller en lignende overordnet rolle i forbindelse med andetheden.
(Vesely 2004) p. 21- Se endvidere afsnittet om visuel og konceptuel intelligens i kaptlet om arkitektonisk kreativitet.
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Figur 15 - Der arbejdes diagrammatisk med mappings og blends af visuel og konceptuel intelligens.

Den afsluttende øvelse er at relatere de to diagrammers indhold i en fysisk model af pap, for at kunne synliggøre og
opleve hvorledes det arkitektoniske projekt opstår via den kreative dialog mellem real possibilities og possible realities fra
de to første øvelser. Dette blend af diagrammer skaber på sin vis en relation mellem drøm og virkelighed og peger på
indeksikalsk vis ud i den verden hvor et sådant projekt er tiltænkt. Denne pap model er ikke bare et resultat af enten en
skøn form, eller en funktionel virkelighed, men den emergens der opstår gennem aktivt at opleve og transformere
fornemmelse og viden. Efter øvelserne diskuteres de skitse pap modeller der er fremkommet, og der søges en
argumentation for de valg der er blevet truffet.
Dette eksempel på en diagrammatisk workshop illustrerer BIM tankegangens potentiale som en parametrisk
diagrammatisk tilgang til det at skabe arkitektur der kan være i stand til at rumme kreativiteten. Det er i eksemplet en
slags analog BIM. Hele øvelsen ville med den rette opsætning kunne foregå udelukkende digitalt, under forudsætning af
et tilstrækkeligt kendskab til de digitale værktøjer og en mulighed for eksempelvis at kunne printe de tredimensionelle
modeller direkte. Det er dog målet med øvelsen at illustrere det nødvendigt interaktive, der involverer den menneskelige
fornemmelse, hvilket ikke kan automatiseres, heller ikke med de mest avancerede digitale værktøjer.

En mulig klassifikation af arkitektonisk atmosfære
Gennem et par års samarbejde med Odilo Schoch, der på daværende tidspunkt var ansat som adjunkt på
Kunstakademiets Arkitektskole, kom i november 2010 ideen til at arbejde med en form for digital arkitektonisk
klassifikation, ikke af bygningskomponenter, men af arkitektonisk atmosfære. I det følgende redegøres for konceptet til
denne type klassifikation.
Inspireret af CAPTCHA og GWAP teknologierne foreslås en måde hvorpå man via crowd-sourcing kan opbygge en
interaktiv database af arkitektoniske begreber, til brug blandt andet i formgivningen af arkitektur og i undervisningen af
arkitekter. I et mere langsigtet perspektiv vil et projekt af denne art kunne udvides til også at omfatte en bredere
samfundsmæssig bevidstgørelse omkring kvaliteten af vore byrum og arkitektur. Det følgende afsnit afspejler de tanker
der ligger bag dette udviklingsprojekt, hvilke også i forbindelse med Smart Geometry konferencen 2011 blev en del af
grundlaget i projektet ’Authored Sensing’. Dette projekt forklares nærmere i næste afsnit.
CAPTCHA er en forkortelse for ‘Completely Automated Public Turing-test
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to tell Computers and Humans Apart’,

hvilket henviser til de små forvredne bogstaver man ofte skal aflæse og skrive ind på internetsider for at vise at man er et
menneske og ikke en automatiseret algoritmisk søgerobot, skabt med anfægtelige hensigter. reCAPTCHA fungerer på
samme måde, men er samtidig anvendt til at digitalisere gamle tekster, der ikke normalt ville kunne afkodes af et OCR
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Jf. Turing testen omtalt i afsnittet om ’hvor intelligent computeren kan blive’ i kapitlet om ’computerteknologi og bevidsthed’.
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tekstgenkendelsessystem.
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Det er altså brugerne på de således CAPTCHA sikrede hjemmesider der er med til at

digitalisere bøger, aviser og gamle radioshows. Arbejdet bliver på den måde kombineret og outsourcet, til en stor gruppe
brugere af internettet; heraf begrebet ’crowdsourcet’.
GWAP er en forkortelse for ’Games With A Purpose’, og er et initiativ der opstod i kølvandet på arbejdet med captcha og
recaptcha. GWAP er en videreudvikling af denne tanke, og handler om en metode til at mærke billeder på nettet, for at
fremme en mere præcis søgning. Det foregår som et lille spil, hvor man skal gætte med hvilket ord en anden spiller
vælger at mærke et bestemt billede. Hvis der er overensstemmelse gives der point. Det pointmæssige incitament til
spillet, kan selvfølgelig kombineres med en form for rigtig præmiering. Der findes en god håndfuld gwap’s allerede, og de
er internetbaserede.
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Det Kongelige Bibliotek anvender eksempelvis Facebook som platform til en gwap der skal

hjælpe med at klassificerede deres billedmateriale.
I forbindelse med snakken om klassifikation i byggeriet og debatten DBK
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, er der kommet fokus på nødvendigheden af,

at forholde sig til digitale standarder i byggeriet. Intentionen er, at en byggeklassifikation skal fungere som fælles sprog
for byggeriet og kunne internationaliseres muligvis via IFD. At en sådan standard er væsentlig - altså forstået som et
anvendeligt fælles sprog for byggeriet, er stort set alle enige om. Om det bliver DBK, BIS eller noget helt tredje, er en helt
anden sag. Det der forekommer ret vigtigt i denne sammenhæng er imidlertid et fokus på alt det der normalvis falder
uden for klassifikationerne: de bløde værdier; de ikke-rigide kvaliteter. Intensitet og drama, afslapning og tænksomhed –
atmosfæren, den følelsesmæssige kvalitet ved at opholde sig i et rum. En af de pointer der i denne afhandling er blevet
fremsat, er netop at oplevelsen spiller ind i som en forudsætning for formgivningen af arkitektur. Der bør altså arbejdes
på at gøre plads til disse vigtige arkitektoniske faktorer i et klassifikationssystem og i en BIM model.
Eksemplet er at man ved at anvende en specifik gwap applikation til smartphones kan mærke, eller ’tagge’,
arkitektoniske oplevelser. I sådan en spil form skal der gættes på hvordan flest mennesker vælger at tagge oplevelsen af
at befinde sig i et eksisterende rum. Det beskrivende ord vil blive adderet til databasen der er geografisk relateret via
GPS, og eventuelt forbundet til en BIM model (geometrisk model eller ej). Der kan endvidere eventuelt uploades billeder
taget på stedet. Denne måde at tagge oplevelser på, er et første skridt i retningen af opbyggelsen af en database over
oplevelsen af rum. Den er baseret på oplevelser hos normale mennesker – ikke specialister, men det er jo selvsagt også
ofte normale mennesker der opholder sig i rummene. At man efter en kortere opstartsperiode vil kunne udtage
eksempler på hvordan rum eller steder opfattes af dem der færdes i dem, vil kunne bruges som fundamentet for en løs
klassificering af ikke-rigide kvaliteter. Den vil derfor ikke ende på samme rigide niveau som resten af
klassifikationstabellerne, men der kunne være tale om en videreudvikling for eksempel i relation til Byggeteknikernes
Index Service (BIS), der som tidligere nævnt udarbejdes af Lise Borup.
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Der ses også en mulig forbindelse til

Universitets- og Bygningsstyrelsens UniCampus system der allerede indbefatter informationsmodellering af 550.000m2
bygningsmasse, vel at mærke ud fra funktions- og tilstandsaspekter. Der kunne eventuelt køres et pilot projekt på
Arkitektskolens campus i forbindelse med et kursus, hvor der ville være mulighed for relativt enkelt at evaluere ideen.
Denne konceptskitse blev som sagt interessant i forbindelse med Smart Geometry konferencen 2011.
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CAPTCHA blev opfundet i 2000 af Luis von Ahn, Manuel Blum, Nicholas Hopper og John Langford fra Carnegie Mellon University.
Se endvidere: http://www.captcha.net/
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Se eksempelvis: http://www.gwap.com/
Se endvidere afsnittet om DBK.
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Der henvises mere konkret til: BIS KODE TABEL P – MASTERLISTE FOR EGENSKABER (PRÆDIKATER; 8 SPECIELLE
EGENSKABSTABELLER; 8B 1, Egenskabstabel for Ide- og designfasen, P01, P03, P04, P06, P07, P08, P09, P10, P11, P17, P18,
P19, P21, P22 - http://www.lisesbibliotek.dk/ under ’BIS kode systemets tabeller’.
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Authored Sensing på Smart Geometry workshop 2011
Oplægget til ’Authored Sensing’ gruppen af Kyle Steinsfeld, Kat Park og Nick Novelli

411

, syntes at have et slægtskab

med ideen om at kunne arbejde med at informere formgivningen af arkitektur med data af ikke-rigid karakter. Oplægget
introducerede nødvendigheden af formgiverens ’forfattede sansning’ af de data der ligger til grund for et projekt, og en
intention om at videreudvikle denne tankegang.
In contrast with generic approaches to quantification, this cluster hypothesizes that data-driven
design must be supported by designed data. The Authored Sensing cluster promotes the
production of designer-authored environmental datastreams: highly contingent, intrinsically
idiosyncratic, free for public use, and encouraging of interpretation. This paradigm of 'authored
sensing' may already be seen in the informationally democratic and algorithmically accessible
present - we seek to take this reality a step further by injecting intent and design into the typically
passive process of data collection.
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I modsætning til den form for kvantificeret data-drevet design der allerede har vundet indpas, ikke mindst i forbindelse
med de muligheder for struktur der ligger i anvendelsen af BIM som værktøj, var tanken med denne workshop at datadrevet design må understøttes af designede data. Ved at indlægge intention i udvælgelsen af de data der skal være
grundlaget for en informationsmodellering, åbnes der op imod den verden der kalder på oplevelsen som grundlæggende
parameter i arbejdet med arkitektur.
Mere konkret var der forud for de fire dages workshop blevet diskuteret hvordan der kunne realiseres et sensorsystem
der på denne måde kunne være åben overfor både subjektive og generelle input. Der skulle etableres en forbindelse
mellem kvantitative og kvalitative data. Resultatet var designet af et tredelt sensorsystem der skulle placeres i en
arbejdssituation, og gennem et år måle dels lys og aktivitet, men også være modtagelig overfor de input som det
arbejdende subjekt fremkom med via interaktion med systemet. (Figur 16) Der blev fremstillet en sensorenhed til
placering på bordet med indbyggede sensorer til registrering af lysets temperatur (A) og aktivitet i rummet og på bordet
(C). Der blev dertil fremstillet en stol med trykfølsomme sensorer til at registrere hvorledes vedkommende sad når der
arbejdedes, og hvornår og hvor meget der i det hele taget blev siddet (B).

Figur 16 – Princippet bag samspil mellem lystemparatursensor A, tryksensor B og vibrations- og afstandssensorer samt interaktionen
med computeren C. Mulighed for forsendelse i rør (tv). Dele af lystemperaturmåler før samling (midt). Snittegning over indhold i
sensorenhedens base (th).
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Ud over de tre initiativtagere og undertegnede, deltog følgende i projektet: Paul Nicolas, Benay Gursoy, Fabio Tellia, Iosif-Andrei
Kiss, Miguel Vidal, Pierpaolo Ruttico & Plamena Milusheva.
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Fra SG2011 Authored Sensing Cluster: http://smartgeometry.org/index.php?option=com_content&view=article&id=66%3Aauthoredsensing&catid=37&Itemid=56
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De data der registreres fra sensorerne kan derefter samkøres og kan vise i hvilke perioder der eksempelvist arbejdes
meget, eller er et højt aktivitetsniveau i arbejdssituationens omgivelser. Ligeledes kan der sammenlignes hvordan lysets
temperatur har en indvirkning på arbejdsmængden, eller arbejdsstillingen og så videre. Det altafgørende er dog at der
ved interaktion med systemet, bliver mulighed for at beskrive i hvilke situationer der opleves en given følelse. Dette kan
eksempelvis bruges til at estimere hvilken type lys der i en given situation opleves hvordan. Informationen kan som
feedback visualiseres på forskellige måder, dels som en æstetisk og stemningsreflekterende flade på en skærm eller
projektor, dels som grafer eller grafiske oversættelser af værdierne. Dette vil løbende være en udfordring, fordi der i
systemet er åbnet op for en kontinuerlig brugerpåvirkning i selve interaktionen.

Figur 17 – Skitsemæssige eksempler på konceptet for dynamiske visualiseringer af information som følelsesdiagrammer udført i
Processing mv. Øverst ses de over tid skiftende farvefelter, følelsesdiagrammerne, der dels afspejler sensorens data, dels den
interaktion ved hvilken en menneskelig oplevelse af situationen kobles til sensor inputtet. Nederst ses en mere direkte måde at forbinde
data til en visualisering som en diagrammatisk grafisk kurve.

Den visualisering der fremkommer, vil være dynamisk, fordi bestemte situationer kan opleves forskelligt. Selve
visualiseringen programmeres i Processing
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, et programmeringssprog der henvender sig til visualiseringer indenfor

kunst og arkitektur, og sensorernes data koordineres via Arduino
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, der er en open-source elektronisk platform beregnet

til eksperimenter med prototyper af blandt andet sensorsystemer.
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Se: http://processing.org/
Se: http://www.arduino.cc/
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Figur 18 – Et større udvalg af forskellige sensorer. Der monteres trykfølere i en kontorstol. En udgave af den udarbejdede sensor, med
lystemperaturmåler øverst og afstandsføler og vibrationsføler samt trådløs minicomputer i underdelen (nederst midt). Et alternativt
design af underdelen (th).

Ved på denne måde at tillade en personalisering af passivt indsamlede data, kan der uddrages informationer
om ’atmosfærer’ der ellers ikke via kvantificerbare metoder er tilgængelige. Tanken med det personaliserede
sensorsystem er, at det vil blive sendt rundt til alle de implicerede i løbet af et år, så der sandsynligvis også kan
analyseres på hvordan forskellige arkitektoniske omgivelser i de situationer der arbejdes i, påvirker måden situationer
opleves på. Det er selvfølgelig indtil videre tale om et prototypisk koncept, der kunne udvikles i en større målestok,
eventuelt kombineret med ovennævnte ideer til klassifikation ved hjælp af GWAPs i bygninger og byrums arkitektur.
Dette udviklingsarbejde ville være interessant at foretage som et tværfagligt projekt i forbindelse med uddannelsen af
fremtidens arkitekter.

HVAD ER DET FOR ET RUM?
Det rum der blev åbnet med denne afhandling, viste sig at have mange døre. Nogle af dem er kun blevet åbnet på klem,
mens andre viste ind i tilstødende rum som hver især rummer information der på den ene eller anden måde har været
nødvendig i forsøget på at danne et overordnet billede, en bevidsthed, om det rum vi som udgangspunkt stod i.
Relationerne mellem alle disse informationer ændrer sig efterhånden som vi mennesker der befolker rummene bevæger
os videre, kommunikerer og etablerer ny information. Hvad det er for en information læseren af denne afhandling har
etableret, er i sig selv et dynamisk samspil mellem de ord der er blevet skrevet, og den mening disse ord har vakt i
bevidstheden. Lad dette afsnit tjene som en oversigt eller genkaldelse af karakteristika ved de rum, eller den information,
vi har bevæget os igennem. De mange emner det har været nødvendigt at introducere som en forståelsesramme for de
potentialer og problematikker der gør sig gældende i den anvendte 3D modellering og parametriske formgivning, vil jeg
her forsøge at sammenfatte, for at opsummere de pointer der fremkommet.
I afhandlingens første del anskueliggjordes det hvordan omgangen med den digitale information er blevet grundlaget for
meget af den moderne verdens kommunikation. I arkitekturen er dette blevet et nøglebegreb, i og med at skabelsen af
arkitektur i høj grad handler om at kunne kommunikere intentioner omkring både æstetik og konstruktioner på en
overskuelig måde, der samtidig ikke tilsidesætter den finesse der ligger i kompleksiteten. Det verdenssyn der ligger i
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modernitetens forskellige fronter blev diskuteret og fænomenet krise blev bragt i spil som en aktuel og mulig anskuelse af
et udgangspunkt for en fremtidig udvikling gennem en bruddets æstetik. Netop at kunne tage fat der hvor der opstår en
krise, eller et komplekst problem, er i virkeligheden en meget arkitektfaglig tilgang til verden. At skabe smukke løsninger
på tekniske problemer er en del af denne forudsætning for at kunne agere som en skabende arkitekt indenfor
arkitekturens bundne kunstform. Med introduktionen af digitale styringsværktøjer og med introduktionen af BIM er der
opstået en ny mulighed for at kunne overskue byggeri og dermed den information, der er det bærende element. Der er
dog sjældent en fuldstændig gnidningsfri overgang fra en tradition til en ny, og at introducere en helt ny tankegang, har
med DDB vist sig mere vanskeligt end antaget. Specielt vanskeligt bliver det, når der på et overordnet plan er tale om en
tankegang der ikke uden ledsagelse af en meget klar bevidsthed, ser ud til at være gearet til at kunne rumme det, der
traditionelt set har været værdier i forbindelse med skabelse af arkitektur. I bestræbelserne på at ville overskue og
kontrollere processerne, ender man tilsyneladende somme tider i den uheldige situation, at det der ikke lader sig
indfange i systemet, ligeså stille bliver faset ud som uvæsentligt. Arkitektens rolle er således under forandring, og har
allerede ændret sig fra at være omdrejningspunktet for de arkitektoniske byggeprojekter til at være en specialist på linie
med mange andre interessenter, alle med hver deres dagsorden. Det fordrer en stillingtagen hos arkitekterne, en øget
bevidsthed, om hvorvidt det vi gør, overhovedet giver mening på denne måde og i en sådan kontekst.
Ligeledes kræver de former for værktøj der anvendes i en digital arkitekturproduktion, en øget bevidsthed hos brugeren.
Dette er ikke blot de tekniske kompetencer, som selvfølgelig er en forudsætning, men et overblik over hvad det er for en
vekselvirkning en ny teknologi forårsager. De digitale værktøjer stammer ofte fra et regime der handler om optimering,
strukturering og analyser ud fra kvantificerbare data. Det benægtes på ingen måde at dette kan være en stor hjælp i
mange af de situationer man som arkitekt står over for, men der er dog en bekymring for om denne resultatorienterede
logik, kommer til at overskygge de beregningsmæssigt vanskeligt afvejelige former for information, der må betragtes som
et fundament for en arkitektonisk udvikling, der nødvendigvis, nu som tidligere, må bygge på meningsfulde afvejninger.
Det blev også gennemgået hvordan der er brugt store ressourcer på at implementere og realisere Det Digitale Byggeri i
Danmark. Blandt andet på at udvikle et klassifikationssystem, der skulle kunne agere et fælles sprog for byggeriet. Hvis
dette mere eller mindre kuldsejlede klassifikationsprojekt afspejler den fremherskende tankegang i forbindelse med
anvendelsen af den nye teknologi, er det måske forståeligt at der på nogle af de tegnestuer der blev interviewet kunne
spores en til tider skeptisk holdning til den måde hvorpå implementeringen foregår i landet. At bygherrekravene er blevet
vedtaget ved lov, bevirker jo ikke i sig selv at det virker bedre.
Produktiviteten i byggeriet er blevet undersøgt fra et lidt andet synspunkt end det sædvanlige, med henblik på at se efter
andre årsager end de der oftest fremkommer i debatten fra et rent økonomisk synspunkt. Om selve det grundvilkår der
gør sig gældende i vores del af verden, som en stræben efter en konstant øget produktivitetsudvikling, er gavnligt for det
arkitektoniske billede generelt, er også et anliggende der kan tages op til debat. I det mindste bør det adresseres som et
led i hele bæredygtighedsdiskussionen både i henhold til den begrænsede reserve af fossile brændstoffer og i
forbindelse med forureninger af atmosfære og økosystemer, der har klimaforandringer til følge. Udviklingen af ny
teknologi spejles også i den tankegang der ligger til grund for samfundsstrukturen. At en øget produktivitet på den ene
side stilles som garant for en positiv udvikling, blandt andet gennem ny teknologi, der så på den anden side skal løse de
problemer den selvsamme produktivitetstanke har skabt siden industrialiseringen, kan virke paradoksalt. I en bestemt
optik, der tilsyneladende har været meget fremherskende de sidste ti år, er det at skabe værdi lig med at skabe
produktivitet. Men der må også være et lag hvori denne værdi kommer til udtryk eller opstår, blandt mennesker. Vi
hænger uløseligt sammen med de tanker vi tænker, og et givent udtænkt system, eller teknologi, påvirker den måde
vores liv kommer til at forme sig. Billedet af at vi som mennesker sidder som herrer over vores teknologier og kan
kontrollere dem som vi finder det bedst, er en sandhed med modifikationer. Teknologien virker tilbage på os, og bliver en
del af den tankegang vi besidder. Derfor er bevidstheden om hvordan systemer virker i et samspil med os, en
forudsætning for at kunne vurdere hvorvidt noget er ønskværdigt eller ej. Man kan formodentlig ikke stoppe udviklingen,
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og det er heller ikke en tilstræbelse, set ud fra opfattelsen af verden som dynamisk. Den teknologirelativisme der lægges
for dagen her, maner snarere til en besindighed om, eller endda til meditation over, hvordan det er, vi ønsker vores
verden og virkelighed skal være. Arkitekterne kan ikke løse alle verdens problemer, men de kan være en med til at
påvirke en udvikling indenfor deres eget felt, der i hvert fald ikke ekskluderer det arkitektoniske fra byggeriet.
I afhandlingens anden del blev det indledningsvist undersøgt hvad udsigterne til intelligens er i forbindelse med
computerens kapacitet og evner. Selvom der efter al sandsynlighed indenfor en ikke så fjern fremtid vil kunne fremstilles
langt kraftigere beregningskraft end vi hidtil har kendt, betyder det ikke at computeren alene af den grund bliver
intelligent. Der har indtil videre været en usynlig grænse for hvor meget af vores verden der kan systematiseres i regler
og rutiner. Den tilsyneladende eneste mulighed for at kunne rumme hele verden i et system, er at reducere forståelsen af
verden til akkurat det der kan rummes i systemet. Lige så nødvendigt dette kan være i konkrete situationer, lige så
ufremkommelig bliver vejen til en ny erkendelse, hvis denne afgrænsning appliceres på vores uudtømmelige dynamiske
verden.
Denne erkendelse medførte en undersøgelse af, hvor væsentlig kreativitet og oplevelse er for skabelsen af arkitektur.
Den omgang med verden der på daglig hverdagsagtig basis opleves, er på mange måder mere virkelig for den enkelte,
end den idealiserede objektive virkelighed der findes i naturvidenskaben og dermed som grundlag for teknologien. At
opleve arkitektur og at bygge arkitektur hænger sammen i en arkitektonisk virkelighed. Hvis der ikke kan kombineres
flere niveauer af forståelse, ender man som i det gamle kinesiske ordsprog med en teori uden praksis der er tom, eller en
praksis uden teori der er blind.
I afhandlingens kapitel om diagrammet, søges der efter en måde til at kunne kombinere flere niveauer af forståelse i
arbejdet med det at skabe arkitektur. Ved at undersøge hvordan diagrammet er blevet anvendt som et overordnet princip
i forskellige sammenhænge, hentes der nogle fællestræk ud, og der opstår en tankegang som forhåbentlig vil kunne
danne grundlag for en øget bevidsthed omkring nødvendigheden af at kunne overskue de elementer og følelser der
indgår i et skabende arbejde i en bunden kunstform som arkitektur. Arkitekten kender allerede til i hvert fald mindst én
form af diagrammet, og ved også at gribe fat i en type semiotisk diagram, og se det anvendt i matematikken, filosofien og
kunsten, udvides forståelsen af det felt hvori noget opstår, eller aktualiseres. Begreber som montager og abstrakte
maskiner forbinder og smelter arkitekturen sammen med resten af verden i denne forståelse af indbyrdes relationer. De
digitale systemer forstået som diagrammatiske, er en del af dette samspil, men ikke i sig selv nok. De må åbnes mod en
verden der ikke er digital, men som måske nok kan være diagrammatisk forståelig. Det er i dette overlap der skal
fokuseres, både for at kunne drage nytte af teknologien og for at kunne opleve, som udgangspunkt for at skabe arkitektur
i en dynamisk verden. Med afsnittet om det parametriske diagram, vises dels nogle konceptmæssige eksempler
udsprunget af denne tankegang, dels eksempler på de initiativer der er opstået i kølvandet på refleksionerne over dette
parametriske diagrams muligheder og aktualiseringer. Kombinationen af den tankegang der er involveret i en abstrakt
BIM maskine og filosofiske tankesæt fra både semiotikken og den kunstneriske verden, er en ny måde at drage
sammenligninger på mellem BIM og den kreative digitale arkitektoniske verden.
Der har også været mange udfordringer i dette projekt. At følge med i udviklingen af de initiativer og ændringer der er
fremkommet siden afhandlingen påbegyndtes, bare indenfor den nationale kontekst i DDB, har i sig selv været et
omfattende arbejde. At det på et tidspunkt har været nødvendigt at indstille researchen for simpelthen at kunne
færdiggøre afhandlingen i dens skrevne form, får den konsekvens at der er visse af de allernyeste synspunkter, der ikke
har kunnet medtages. Ligeledes er de interviews der er blevet foretaget af mere konkret art, et udtryk for situationens
tilstand på daværende tidspunkt. Mange af de tegnestuer der har været involveret i interviews har sidenhen omlagt dele
af deres infrastruktur, eller endda ændret holdning til implementeringen på den ene eller den anden måde. Sådanne
fænomener har det været vanskeligt at tage højde for, i et så hastigt udviklende felt. Fordi udviklingen også på software
siden foregår med højt tempo, har det i denne henseende været nødvendigt med en balance mellem helt konkrete
betragtninger og så at kunne hæve diskussionen op på et niveau af mere generel karakter, for at få fat i de
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mindre ’opdateringsafhængige’ pointer ved de problematikker der berøres. Dette betragtes i høj grad som et
uomgængeligt vilkår for afhandlingen, skønt det naturligvis dermed bliver en slags øjebliksbillede af tegnestuepraksis i
de rent konkrete eksempler. Tanken med denne afhandling har ikke været at lave en håndbog i implementering af ny
teknologi. Dem findes der flere af i forvejen, og de skal fortsat laves, i deres rette fora. Til gengæld har der her været et
ønske om at bidrage til den grundlæggende diskussion om hvad det er, der skal laves håndbøger i. Måske er der også
basis for en helt anden slags håndbøger, der retter sig mod at tænke arkitektonisk, i samspil med teknologien.
Ideen med at introducere diagrammet i en parametrisk form, er at det skulle kunne bruges som en referenceramme, og
som et eksempel på hvordan det er muligt at overskue kompleksitet der ikke blot er af kvantitativ art, uden at reducere
sin verdens model til en kalkulebaseret størrelse. Der kan endvidere formidles en strategi for uddannelsen af kommende
arkitekter, i BIM som metode, ud fra afhandlingens ide om det parametriske diagram, hvis formål jo er at sikre den
kvalitative, kreativt arkitektmæssige brug af informationer, i samspil med alle de kvantitative data der er produktet af en
digital BIM arbejdsmetode.
Den nye generation af fremtidige arkitekter der er vokset op med informationsteknologien, har på den ene side den fordel
at teknologien ikke repræsenterer et skisma, på samme måde som den har gjort for den nuværende og den tidligere
generation. At anvende de digitale applikationer bliver formodentlig ikke deres fundamentale problem. På den anden side
har denne afhandling også belyst hvordan der kræves en sansemæssig vilje og forståelse til at kunne opleve, som
udgangspunkt for den skabende proces. Det er det der fortsat bliver en utrolig vigtig udfordring at få viderebragt de
kommende skabere af vores fælles arkitektoniske virkelighed.
Hvad er det så for et rum vi stod i til en begyndelse? Det er i hvert fald nok ikke længere helt det samme rum. Det er
måske endda et rum der kun meget vanskeligt lader sig definere endegyldigt, og måske så endda kun som en subjektiv
definition. Vælger vi at definere det som et teknologiens rum? Et produktivitetens rum? Et æstetikkens rum? Eller vælger
vi at opleve rummet som en del af en dynamisk verden, der hele tiden kræver nye refleksioner og ny handling for at
kunne blive forstået? Hvis det sidste er tilfældet, så vil der ustandselig aktualiseres nye døre vi kan gå ind af, og på den
måde bliver forståelsen af vores rum også større. Personligt vil jeg fortsætte med at åbne døre, og naturligvis tegne kort
undervejs. Men aldrig låse mig inde, og også forsøge at undgå at låse andre ude.
Derfor afrundes denne sammenfatning ikke med et enkelt simpelt svar på hvad det er for et rum, men med en åbning
mod nye behov for erkendelse og vilje til eksperimenteren i den dynamiske verden, og jeg spørger som følge heraf: Hvad
er det nu for et rum, vi vælger at gå ind i?

KONKLUSION
Denne afhandling har vist at diskussionen om arkitektur i den digitale tidsalder rummer problematikker hvoraf nogle af
dem, der kan fremstå som nye, snarere er vor tids indpakning af en kontinuerlig diskussion qua den dynamiske proces
der altid har ligget i faget. Dette gør dem dog ikke mindre aktuelle, men midlerne til i fremtiden stadig at kunne diskutere,
har ændret sig radikalt i takt med udviklingen af, og dermed kravene til, den digitale kommunikationsform.
Denne forskning har vist nødvendigheden af at samspillet mellem oplevelsen og teknologien ikke forsvinder med
introduktionen af ny teknologi. Der er derfor i arkitektfaget et behov for at anerkende at en ny teknologi som BIM, både
på godt og ondt, er kommet for at blive. Denne tidens inerti, med sin kontinuerlige dynamik af en art ’points of no return’,
gør det tvingende nødvendigt at arkitekten fortsat træder i karakter indenfor sit felt. Der må søges at fastholde de værdier
omkring kvalitet og æstetisk fornemmelse der altid har ligget i faget, og ikke lade sig fortrænge af en fremstormende
tankegang der tror på, at hele verden lader sig forstå som et regelbundent system. Før dette kan stå i sig selv og rumme
en aktualiseret autoritet, og ikke bliver affejet som en stædig modstand overfor noget determineret uundgåeligt, er der
imidlertid også behov for at kunne annamme den tankegang der ligger implicit teknologien. Det handler om at åbne op
mod en overordnet forståelse af de potentialer og begrænsninger den rent tekniske side rummer, og simpelthen udvikle
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de nødvendige kompetencer der skal til for at kunne betjene et moderne digitalt værktøj. Kun dermed vil arkitekten kunne
være med til at bestemme retningen for udviklingen. Der lægges derfor slet ikke op til en værdiladet skyttegravskrig, men
til initiativer der forsøger at koble en arkitektonisk vision med de realiteter der eksisterer, selvom dette kræver en
forståelse af nye metoder. Det bliver på den måde metoderne der må indpasse sig efter den underliggende vilje til fortsat
at skabe arkitektonisk kvalitet, men selvfølgelig kun i det omfang denne vilje aktualiseres. Derfor er bevidstheden og
anvendelsen af det parametriske diagram et forslag til at kunne rumme denne komplekse balance mellem teknologi og
oplevelse, i kraft af at et diagram af denne type kan åbne mod det der ligger uden for dets oprindelige virke, og således
være, i selve sin grundtanke, kreativt.
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Et personligt og uformelt resumé af næsten 50 års IKT-udvikling i Danmark
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Bjørn Bindslev mødte computeren omkring 1962 i kraft af at hans broder Knud Bindslevs
ansættelse hos IBM. Kort efter skrev Bjørn Bindslev i Byggeindustrien nr. 2 eller 3 fra 1963 ”SfB
systemet som kode for databehandling”.
I foråret 1963 kørte datamaskinerne i den nye Datacentral på Amager med mængdeberegninger til
Sydjyllandsplanen – et jysk byggeprojekt på 18000 etagemeter – hvor Bjørn Bindslev brugte sin
daværende SfB version til kodningen. Det var første gang i verden, at edb blev brugt til
datakoordineret informationsstyring i byggeriet. I følge Bjørn Bindslev er den første computeriserede
mængdeberegning for Sydjyllandsplanen produceret d. 18. april 1963. I september 1963 kom en
stor engelsk delegation fra organisationen af engelske Quantity Surveyors, RIBA m.fl. til Danmark
for at se miraklet i form af datacentralens arbejdende maskiner. De blev mildt sagt chokerede, så
chokerede at lederen af organisationen af Quantity Surveyors – da han kom hjem og berettede
historien i sin organisation faldt død om på talerstolen af bar ophidselse. I Danmark bragte tidsskiftet
Arkitekten i 1964 3 artikler om den fagre nye edb-verden i byggeriet
(kilde: www.lisesbibliotek.dk under publikationer (EAJ)
Per Jacobi var i 60-erne og 70-erne ansat i Byggeteknik på Kunstakademiets Arkitektskole. Som
jeg husker det, havde Per selv skrevet programmet ”Monster” på hvilket man ved indtastningen af
koordinater havde mulighed for bl.a. at udarbejde ”trådmodeller” af terræn. Der var en terminal til
indtastning til rådighed i byggeteknik, men databehandlingen skete på Polyteknisk Læreanstalt
ligesom modellerne blev leveret på papir fra en printer herfra. Hvilket medie der blev anvendt til
transporten af de indtastede data husker jeg ikke. Aktiviteten havde visse nysgerrige elevers
bevågenhed, men det ret tidskrævende manuelle indtastningsarbejde oversteg de flestes
tålmodighed. Dertil kommer at fejl først blev opdaget, når man ugen efter fik printet med posten.
(EAJ)
Instituttet for Byggeteknik og afd. M ved Kunstakademiets Arkitektskole indledte en dialog om IT- og
PC’ernes mulige anvendelse i undervisningen i byggeteknik og arkitektur. Ole Vanggaard (OV)
(bærende konstruktioner) og Peter Hauch (PET) (arkitektur og byggeteknik) fik uformel tilslutning til
en række forsøgskurser. OV etablerede et samarbejde med Jacobi om statik og tegning af skaller,
og PET begyndte at anvende en (privat indkøbt) Mac i forbindelse med gennemførelse af et
kandidatstipendium vedr. industriens bygninger. (PET)
I 1983 fik Ejvind Alf Jensen ved Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for Visuel Kommunikation
et stipendiat i Visualisering ved hjælp af datamaskiner. Emnet havde kun ringe bevågenhed på
skolen. Som den daværende professor for grafisk design på et tidspunkt udtrykte, var datamaskinen
en døgnflue, som aldrig ville få nogen praktisk anvendelse. Udviklingsprojektet blev ikke fuldført
hvilket bl.a. skyldtes, at der ikke var nogen computer til rådighed på skolen. I en periode blev der
lånt en lille Comet, på hvilken der kunne arbejdes med en simpel grafik. Der blev i 1984 afholdt et
todages forsøgskursus for interesserede studerende og lærere på Arkitektskolen. Et kursus hvor et
par af de store udbydere af datamaskiner stillede op. (EAJ)
SBI deltog I et nordisk samarbejde i 80’erne, hvor Fritz Sigrist på SBI gjorde en fin indsats arbejdet gennemførtes i regi af INSTA-B.
Et samarbejde mellem SBI og AAA førte til gennemførelsen af en studierejse til UK, Cambridge bl.a.
til udviklerne af GDS. Denne rejse fik stor betydning for udviklingen af IKT-konceptet i DK. Der
deltog en række arkitekt- og ingeniørvirksomheder, som da de kom hjem udviklede interne IKTstrategier, og som i første omgang resulterede i, at der - hos disse frontløbere - etableredes en
forståelse af hvad objektorientering og BIM er, og hvilket potentiale BIM på længere sigt har. (PET)
Dette arbejde og kontakterne overgik senere til TR-initiativområdet, og førte til et længerevarende,
internationalt samarbejde, som bl.a. resulterede i en tilpasning af ISO-STEP til byggeriet, samt en
række øvrige, internationale aktiviteter, som Danmark deltog I (ved PET), som bl. resulterede I
EDIFACT-tilpasninger til byggeriet samt udarbejdelsen af ISO 12006 - 2 og -3. Grundlaget for det,
der senere blev til “Building Smart”, blev også etableret med udgangspunkt I dette internationale
forum, og med aktiv deltagelse fra nordisk og dansk side. (PET)
I samme periode arbejdede Kristian Agger på Arkitektskolen i Aarhus med elektronisk
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databehandling, men også her var interessen behersket.
Også i samme periode blev der på Danmarks tekniske Højskole foruden i beregningsprogrammer
tillige undervist i CAD-programmet EUCLID. Her var tilsyneladende en vis interesse, men
indarbejdningen var fortsat hæmmet af programmets komplicerede brugergrænseflade. (EAJ)
Der har siden starten af 80-erne været et samarbejde mellem arkitektskolerne i hele verden (CIB W
78). Her deltog Danmark (ved KA og EAJ) bl.a. i en konference i Rom i 1986, hvor der både fra
Amerikansk og Japansk side blev vist spændende ting. (EAJ)
En gruppe af større ingeniørfirmaer etablerede omkring 1980 en fælles datacentral, CE-data, der
blev placeret i Teknikerbyen i Lyngby. Her arbejde man foruden med beregningsprogrammer m.v.
tillige med det franske modelleringssystem Euclid. Det var et avanceret program, men
brugergrænsefladen var kompliceret, og anvendelsen i byggesektoren slog aldrig igennem. I det
hele taget prægede det systemerne fra denne periode, at de var vanskelige at arbejde med.
CE-data havde i 80’erne Jørgen Stenhardt som direktør. (EAJ)
Entreprenørforeningen gennemfører EITI-projektet (Entreprenørforeningens
InformationsTeknologiske Initiativ) som peger på produktivitetsgevinster ved objektorienteret
modellering, mængdeudtag fra modeller samt CAD-understøttet produktionsplanlægning og udbredt
CAD-udveksling mellem byggeriets parter. (PET)
Branchens forskellige initiativer (Arkitektskolerne, ATV, SBI, FRI, EITI mv.) samles efterhånden i
BPS-centret som gennemfører en række forskellige pilot- og afprøvningsprojekter med forskellige
CAD-værktøjer og dataudveksling mellem forskellige parter.
Disse projekter publiceres bredt og giver anledning til beslutning mellem organisationerne i
branchen om at BPS skal søge midler i Teknologirådet til et større, samlet udviklingsinitiativ på
IKT/CAD-området.
Mens ansøgningen udformes og behandles og diskuteres blandt organisationerne fortsætter BPS
med at gennemføre en række pilot- og afprøvningsprojekter i samarbejde med virksomheder og de
oprindelige initiativtagere. (PET)
I 1985 blev der for teknologrådsmidler etableret et CAD/CAM center på Teknologisk Institut i
Tåstrup. Centreret var et fælles center for afdelingerne for Byggeteknik, Varmeteknik, Træteknik og
Overfladeteknik. I forbindelse med etableringen var der mange overvejelser om hvorvidt man skulle
anskaffe en stor mainframe maskine eller om man kunne tro på, at selvstændige arbejdsstationer
var vejen frem. Valget faldt på arbejdsstationerne, hvor der blev indkøbt 7 store arbejdsstationer fra
Digital og et tilsvarende antal små arbejdsstationer (IBM AT) fra IBM. Prisen på de store
arbejdsstationer var ca. kr. 750.000 pr. stk., mens IBM AT kunne anskaffes for knap kr. 100.000. Af
programmer blev bl.a. anskaffet modelleringsprogrammet Medusa. En af centerets første opgaver
var i øvrigt at udarbejde en digital udgave af Malerfagligt beskrivelses Katalog (MBK). Ejvind Alf
Jensen forestod som centerleder opbygningen af centeret. (EAJ)
I samme periode som centeret på Teknologisk Institut blev opbygget, begyndte de små Mac’er at
blive populære. De kunne anskaffes for under kr. 100.000 og brugergrænsefladen var meget bedre
end på dos-maskinerne. På arkitektskolen i Aarhus var man blevet interesseret i disse små
maskiner og med Uffe Lenz som foregangsmand fandt man frem til en række let tilgængelige
amerikanske modelleringsprogrammer. I 1986 blev der gennemført et tre ugers kursus for skolens
lærere, og her var engagementet virkelig til stede. (EAJ)
I 1984 oprettede man i regi af Akademiet for de tekniske videnskaber, ATV, et selskab med
navnet ”Selskab for datateknik i byggesektoren”. Initiativtager var bl.a. forhenværende direktør
på SBI, Hans Jørgen Larsen, som også blev bestyrelsens første formand. Formålet med selskabet
var at tilvejebringe et forum, hvor man uafhængigt af forretningsmæssige interesser og på et højt
fagligt niveau kunne beskæftige sig med datateknik i byggesektoren. Hans Jørgen Larsen overlod
på et tidspunkt formandsposten til Ejvind Alf Jensen. Selskabet holdt de første år en række
medlemsmøder på et højt fagligt niveau. Imidlertid kom der på et tidspunkt så mange initiativer, at
der ikke rigtig var plads til dette meget ”akademiske” selskab. Det endte med, at selskabet i 1989 i
god ro og orden igen blev nedlagt. (EAJ)
Omkring 1987 kom AutoCAD ind i billedet og da dette program ikke fordrede en stor arbejdsstation,
men kunne køre på bl.a en IBM AT, blev den elektroniske databehandling tilgængelig for
tegnestuerne. Der skete samtidig det lidt mærkelige, at man fra at have arbejdet med egentlige
objektbaserede modellingssystemer, nu kom til at arbejde med noget der mere havde karakter af
elektroniske tegnemaskiner. (EAJ)
Teknologirådet gav bevilling (ca. 25 mio) til igangsætning af rammeprogrammet ”TRinitiativområdet, Dataudveksling i byggesektoren” - i daglig tale kaldt ”TR-initiativet”.
Programmet forløb over en femårig periode og indeholdt en række enkeltprojekter. Det overordnede
formål med programmet var at etablere en fælles strategi for anvendelsen af informationsteknologi
og for digital informationsudveksling i byggesektoren. Konkret blev der udviklet en række fælles
principper og værktøjer, som har dannet grundlag for branchens IKT-anvendelse siden. Det nu
nedlagte BPS-center havde med Peter Hauch den daglige ledelse af initiativområdet. (EAJ & PET)
Hvilken indflydelse initiativområdet fik på udviklingen kan det være svært i dag helt at vurdere. At der
var fokus på udveksling af data mellem byggeriets parter var utvivlsomt nyttigt. At man i øvrigt i al
væsentlighed forholdt sig til noget der lignede en ”traditionel” projekteringsmetodik med anvendelse
af CAD var nok en svaghed. (EAJ)
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Programmet gennemførtes under indtryk af en konstant kamp mellem to forskellige linier/strategier
og forståelser af IKT. På den ene side folk og virksomheder, som bekendte sig til den elektroniske 2D CAD tegnemaskines anvendelse inden for rammerne af den traditionelle fasemodel, og på den
anden side folk der var overbeviste tilhængere af integreret, objektorienteret modellering - BIM - og
som tidligt indså, at samarbejds- og fasemodeller måtte inddrages i udviklingen. Resultaterne fra
programmet afspejlede begge strategier. Allerede inden for rammerne af dette udviklingsprogram
skimtes de senere konflikter om programmet ”Det digitale Byggeri”. (PET)
Omkring 1990 var udbredelsen af AutoCAD nået så vidt, at man på initiativ af bl.a. Svend Erik
Jensen, Teknologisk Institut, fik etableret brugerforeningen abb. Nogle år efter, i 1993 blev
foreningen omdøbt til IBB, idet man også ønskede at varetage andre systembrugeres interesser. I
2006 fusionerede IBB med bl.a. BPS-centret og den nuværende forening bips blev etableret. Såvel
abb, ibb som bips har i alle årene haft fokus på den praktiske anvendelse af IT-systemerne især
hos rådgiverne. De er udgivet en lang række publikationer. (EAJ)
Ibb var i en lang årrække en konsekvent og arg modstander af alle forsøg i branchen på at fremme
integreret, objektorienteret modellering og BIM. Abb’s og siden ibb’s standarder på CAD og IKTområder er for de flestes vedkommende oprindeligt baseret på resultater fra TR-initiativområdet.
(PET)
Omkring 1990 blev CAD-Point etableret i Hillerød. Formålet med denne virksomhed var at udvikle
og sælge applikationer, som kunne gør det nemmere og mere rationelt at anvende CADsystemerne, herunder gøre dem mere ”objektorienterede”. Også her kom fokus på AutoCAD, og
rækken af applikationer gjorde i nogle år virkelig god nytte på tegnestuerne. Imidlertid blev man på
et tidspunkt overhalet af AutoDesks egen udvikling og CAD-point lukkede. (EAJ & PET)
Fra afslutningen af TR-initiativområdet i 1996 og frem til starten af Erhvervs- og Byggestyrelsens
rammeprogram ”Det Digitale Byggeri” i 2004 har der ikke fra hverken organisationer eller det
offentlig være gennemført større, samlede udviklingsinitiativer. Udviklingen er primært sket i regi af
foreningen Ibb, senere bips, som har haft fokus på den praktiske/lavpraktiske anvendelse af
informationsteknologien snarere end på det egentlig udviklingsorienterede. (EAJ)
Ved afslutningen af TR-initiativområdet valgte Boligministeriet/EBST at fokusere på udvikling af
byggeriets produktions-, produkt-, samt organisations- og samarbejdsformer, som bl.a. TRinitiativområdet havde peget på som barriere for IKT-implementeringen. EBST valgte at se bort fra
TR-initiativets anbefalinger om at gå videre med arbejdet vedr. standardiseringen af CADanvendelsen og med klassifikation, set i et modelleringsperspektiv. Dette fik bl.a. til konsekvens, at
Danmark ikke længere deltog aktivt i den internationale byggebranches IKT-konceptudvikling og
standardisering på nordisk og internationalt plan i perioden 1996 - 2005. (PET)
ATV igangsætter med støtte fra Højgårds Fond et initiativ med det formål at etablere et ”Byggeriets
IT-Center”. Der etableres et sekretariat på SBI, med Peter Hauch, som får til opgave at formulere et
kombineret forsknings-, udviklings-, og implementeringsprogram for byggeri og IT - og skaffe faglig
og finansiel støtte hertil. Det faglige grundlag for et ”virtuelt center” etableres i løbet af 1997 og får
bred opbakning fra branchen samt videns-, service- og uddannelsesinstitutioner. Der indhentes
endvidere økonomiske tilsagn herfra, men EBST tror ikke på mulighederne for at opnå bevillinger på
finansloven, hvorfor initiativet stoppes af ATV, styregruppen og sekretariatet. (PET)
EBST gennemførte PPU-programmet (Proces og Produkt Udvikling) hvor en række konsortier
udviklede/implementerede nye produkter, processer og samarbejdsformer. En række af TRinitiativområdets teknologier og værktøjer blev afprøvet og implementeret - herunder IKTunderstøttet byggelogistik og integreret samprojektering med CAD-anvendelse. Peter Hauch
overvåger og rådgiver konsortierne vedr. anvendelse af IKT og rapporterer til styregruppen. (PET)
PPU-styregruppen beslutter at IKT-erfaringerne fra PPU-programmet skal rapporteres selvstændigt,
og Peter Hauch sammenfatter erfaringerne i EBST rapporten ”IT i byggeriets fremtid”, som udover
at beskrive ”state of the art” tillige anviser en række udviklingsbekov i form af konkrete
udviklingsprojekter. (PET)
”It i byggeriets fremtid” giver anledning til nedsættelse af en arbejdsgruppe under EBST med
deltagelse fra branchens organistioner og SBI hvis opgave det er at formulere rammerne for et
fremtidigt udviklingsprogram. Idéen med de offentlige bygherrer som ”lokomotiv” for udviklingen
lanceres bl.a. med inspiration fra PET’s evalueringer af det svenske IKT-program IT-BOF.
Programforslaget går under arbejdstitlen ”Det digitale Byggeri”, og i 2001 skaffes tilsagn fra
Finansministreiet om bevilling til gennemførelse af ”Det digitale Byggeri”. (PET)
Programforslaget videreudvikles og konkretiseres af en EBST-taskforce med Tage Dræbye som
deltager, og der træffes beslutning om programstrategi, økonomimodel og organisationsmodel bl.a.
for at sikre harmoni med EU’s programmodeller. Under denne proces sker der et skred i den
overordnede strategi i forhold til programforslaget fra den oprindelige arbejdsgruppe. Kort fortalt
nedtones forslagets BIM-strategi på bekostning af et overdrevent fokus på ”at høste de
lavthængende frugter”. Konkret får det til konsekvens, at de opgaver, der bydes ud til
udviklingskonsortier mangler en samlet, fremadrettet strategi og en række afgørende vigtige
udviklingselementer, og at det ikke i alle tilfælde er de bedste løsninger der udvælges i
konkurrencen. (PET)
Opgaverne udbydes til en række udviklingskonsortier, som kommer med løsningsforslag, som
ikke alle hænger lige godt sammen. (PET)
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EBST beslutter at gennemføre en koordinering af forslagene og sammenfatte dem i en IKTbekendtgørelse om Bygherrekrav til de statslige bygherrer. Endvidere igangsættes et arbejde med
at etablere ”det digitale fundament” mhp. at binde konsortiernes løsninger bedre sammen. Bips
får opgaven, og får tillige opgaven med at udarbejde klassifikationstabeller, som kan understøtte
udviklingen af en sammenhæng mellem konsortieløsningerne. Denne opgave løses ikke
tilfredsstillinde, og må i 2010 reformuleres efter en faglig høring med international deltagelse. (PET)
Med EBST’s IKT-bekendtgørelse 1365 trådte Det Digitale Byggeri 1. januar 2007 I kraft for statslige
bygherrer. (PET)
Organisationerne i byggeriet etablerer ”Implementeringsnetværket for Det digitale Byggeri”
som, med støtte fra EBST og RealDania gennemfører en lang række afprøvnings- og
implementeringsprojekter, hvor bygherrekravene implementeres og benyttes i et bredt spektrum af
forskellige projekter og virksomheder. Resultatet er bl.a. markante udsagn om fordelene ved
objektorienteret IKT-anvendelse, og en massiv opbakning til BIM, samt en lang række
praksisorienterede vejledninger og ”how to do”-anvisninger til byggeriets IKT-brugere. (PET)
Resultaterne af Erhvervs- og Byggestyrelsens rammeprogram ”Det Digitale Byggeri” er nu under
indarbejdning. Det må samtidig konstateres, at udviklingen omkring os i mange henseende går
hurtigere end projekter igangsat af en statslig dansk myndighed. Den væsentligste gevinst ved
rammeprogrammet er derfor måske heller ikke de konkrete resultater, som er af meget svingene
karakter, men snarere at udviklingsmiljøet er styrket. (EAJ)
En anden vigtig ting er, at stadig flere private, kommunale og regionale byggerier frivilligt
gennemføres med anvendelse af IKT-bygherrekravene. (PET)
Bygherreforeningen og Dansk Byggeri gennemfører - med støtte fra Implementeringsnetværket IKT-strategiudviklingsprojekter mhp. at opsamle og formulere IKT-strategier for organisationerne
og for at støtte deres medlemmer i IKT-strategiudvikling. For begge organisationer gælder det, at
der er en markant tro på det økonomiske potentiale i forbindelse med anvendelse af BIM hos
organisationsmedlemmerne og i organisationerne. (PET)
Fra 1. juni 2011 besluttes det, at IKT-bekendtgørelsen tillige skal gælde kommunalt byggeri og
byggeri i regionerne for byggerier over 20 mio. kr. (PET)

Grafer - byggeriets produktivitet
Dette appendiks indeholder de grafer der refereres til i afsnittet om produktivitet i kapitlet om BIM og 3D modellering i
praksis.
Alle tal er hentet fra Danmarks statistik med undtagelse af graf 4 der også er baseret på tal fra Statistisk Årbog samt graf
3 der er baseret på tal fra Realkredit foreningen. Graf 1 er oprindelig udarbejdet af Martin Rasmussen fra Erhvervs- og
Byggestyrelsen, og venligst fremsendt af Morten Steffensen, ligeledes fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Graf 4 er
udarbejdet af Morten Myrup Jensen, og de resterende grafer er udarbejdet af undertegnede i samarbejde med Lars Klint.
Graferne er opsat med tre gennemløbende linier der har til formål omtrentligt at samstemme årstal, på trods af, at der
ikke har været tilgængelige data for helt den samme tidsperiode i alle grafers henseende.
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