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At sidde til møde med bygherren og hans rådgivere og høre erfarne kollegaer fra produktionen
fortælle, hvilken værdi de oplever af den tidlige involvering med Urban VDC, motiverer til at
kaste sig ud i nye måder at udvikle projekterne på.
De første skridt i det digitale projektsamarbejde er afgørende for, hvilken værdi samarbejdet
kan bidrage med for parterne omkring bygge- og anlægsprojekter. Dette white paper giver en
introduktion til vores erfaring med Urban VDC baseret på flere års erfaring på projektsamarbejde nationalt og internationalt. Urban VDC som en effektiv opstart på det digitale projektsamarbejde, der bidrager til en øget forståelse for målet med byggeriet og dets samspil med konteksten. Urban VDC rummer en metodisk tilgang til projektet. Urban VDC er en god start på det
efterfølgende samarbejde i form af Virtual Design and Construction, VDC, og Integrated Project
Delivery, IPD. VDC og IPD som beskrives i bogen Integrating Project Delivery fra 2017.
1.
Rettidig involvering af relevante kompetencer
Urban VDC bidrager med en vidensbaseret opstart på det digitale projektsamarbejde omkring
bygge- og anlægsprojektet. Med Urban VDC omsættes bl.a. tegninger, dokumenter og data til
modeller, se Figur 1.

Figur 1 2D-grundlaget omsat til basis 3D på Bellahøj
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Udgangspunktet for Urban VDC er, at alle byggerier og anlæg indgår i en sammenhæng med
den kontekst de placeres i, fx beslutninger, som tages før bygge- og anlægsprojektet starter,
situationen mens bygge- og anlægsprojektet gennemføres, og når det færdige byggeri og anlæg tages i brug. Det giver en samlet kontekst, som sætter rammen for projektet i form af
blandt andet økonomi, miljø og social kontekst.
Når vi betragter de enkelte elementer i projektets kontekst giver de værdi hver for sig, mens
den store værdi findes i samspillet. Den helhedsbetragtning giver en langt større indsigt i projektet og de omkringliggende forhold, og det giver et afsæt for beslutninger omkring projektet
på et oplyst grundlag. Derfor starter vi stadig flere projekter med Urban VDC og får samtidig
indblik i hvad det enkelte byggeri og anlæg giver til lokalområdet i form af fx mere liv i byrummet.
Sammenhængen mellem byggeriet og konteksten kan blandet andet skabes i form af en 3Dbymodel af det omkringliggende byområde. Med et projektforslagsværktøj til konceptuelt design kan vi kombinere eksisterende forhold i projektområdet, fx terræn, ortofotos, bygninger,
nedløbsriste og veje. I december 2016 beskrev MT Højgaard teknikken bag dette i publikationen BIM manual jord- og vejarbejder med en beskrivelse af, hvordan 3D-bymodellen kan spille
sammen med designet af byggerier og anlæg, uanset om det er eksisterende forhold eller nyt.
På den måde indtænkes 3D-designet for relevante byggerier og anlæg, også selv om det betyder, at byggeriet må opmodelleres i 3D på baggrund af lokale opmålinger eller det grundlæggende 2D-tegningsmateriale. Eksempelvis bygningerne i boligbyggeriet Bellahøj, som blev opført i 1950érne i Københavns Kommune, kan med fordel omsættes til 3D-bygningsmodeller, der
efterfølgende kan anvendes i 3D-bymodellen, se Figur 1.
Urban VDC betragter altså projektet i et bredere perspektiv end blot at fokusere på byggeriet
og anlægget som 3D-geometri. 3D-geometrien kan bruges til at simulere og analysere kvaliteterne i byggeriet, bygbarheden og økonomien i de valgte løsninger og dermed realiseringen af
byggeriet. Byggeriet er mere end arkitektur og bygbarhed og består af et mangesidet samspil
med konteksten for byggeriet. Blandt andet giver krav fra myndigheder en overordnet planmæssig ramme i relation til naboer, beboer og øvrige interessenter, så byggeriet ses som en
del af en helhed - et lokalområde mere end en samling af bygningsdele og rum for mennesker.
Urban VDC kan opfattes som en naiv tilgang til byrum og bebyggelser blandt andet fordi det
’blot’ handler om at sammentænke fakta i form af data og observationer fra byggeriets kontekst med viden om den historiske udvikling af området samt empiri om udviklingen af rum og
mennesker generelt. Som et led i den analytiske tilgang til Urban VDC er det derfor centralt at
lytte til og forstå det som fortælles om området i ord og data.
Urban VDC bidrager til den tidlige afklaring og plan for det videre arbejde med byggeriets design og arkitektur og afdækker mulige udfordringer i realiseringen af projektets idé. Involvering
af den rådgivende entreprenør bidrager til en effektiv afdækning af risici, som kan bruges til en
optimering af projektet i samarbejde mellem projektets parter, fx designere, udførende, ejere,
driftsansvarlige og brugere af byggeriet.
Med Urban VDC kan vi således simulere og analysere alternativer og konkretisere muligheder
og udfordringer i forhold til den eksisterende kontekst på bygge- og anlægsprojekter. På den
måde giver Urban VDC et samlet billede af projektet, som bidrager til en fælles forståelse
blandt projektets parter, som ofte har hver deres indsigt på forskellige delelementer ”det vidste
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jeg godt i forvejen”, men som også får indsigt i nye elementer og dermed en øget viden og
forståelse af projektet.
2.
Urban VDC - god praksis med tidlig opstart på et byggeri
Dette white paper har fokus på perioden før byggeriet starter på byggepladsen. Indtænkningen
af den økonomiske, miljømæssige og sociale kontekst i Urban VDC giver et bedre grundlag for
bygge- og anlægsprojektet, og kan bidrage til efterfølgende at skabe værdi for byggeriet. Urban VDC bidrager til forståelsen af konteksten omkring projektet for de forskellige parter og
skaber på den måde et afsæt for samarbejdet og den kreative proces, der skal realisere byggeriet og anlægget, ekspertise, kreativ tænkning og motivation for at se mulighederne for en
realisering.
Teamet der arbejder med Urban VDC på et projekt er typisk bemandet med 3-5 forskellige
kompetencer og fagligheder, f.eks. arkitekt, byplanlægger, ingeniør, da det styrker kvaliteten
af Urban VDC-analyserne.
Den fælles forståelse af projektet og dets kontekst opstår i en kalibrering af de Urbane VDCanalyser og indsigter, hvor Urban VDC rummer en integreret proces med rum til at kalibrere
mellem projektets forskellige parter. Olien i motoren i Urban VDC er værdien af den enkeltes
faglighed og arbejde, når det systematisk indgår i et tværfagligt metodisk samarbejde, som
løbende udvikler indsigten og forståelsen af, hvorledes byggeriets kontekst bedst kan inddrages
og håndteres i forhold til projektet. Kalibreringerne gennemføres løbende i forbindelse med
Urban VDC-analyserne og bidrager til et effektivt samarbejde og flow omkring bygge- og anlægsprojektet.
Integrationen af Urban VDC 3D-bymodellen med lokalområdet i et samspil med projektets byggeri og anlæg skaber grundlaget for efterfølgende Urban VDC-analyser og -simuleringer, som fx
beskrevet i BIM manual jord- og vejarbejder fra december 2016.
Urban VDC forholder sig aktivt til den sociale kontekst for projektet og indtænker interessenterne og deres mål med byggeriet i et samlet billede af projektet. Netop indsigten i interessenternes behov og idéer omkring byggeriet afdækkes gennem Urban VDC-analyserne, avisartikler
og lign., demografiske analyser baseret på big-data og gennem observationer mv. i lokalområdet. Det svære i Urban VDC er at afdække skønmaleriet. Derfor er det nødvendigt at inddrage
kompetencer med forudgående indsigt i projektets kontekst og forholde sig kritisk til de kilder,
der anvendes.
Urban VDC forløber efter en struktureret proces, som sikrer, at relevante data og informationer
opsamles, valideres og sammenholdes i en simulering af projektet i relation til projektets kontekst, dermed kan fx viden om vejnet, byggepladslogistik og skoledistrikter tilsammen give en
øget indsigt. Det er derfor vigtigt at afklare, hvornår hvilke Urban VDC-analyser (fx baggrundsanalyse, simuleringer og visualiseringer) giver størst værdi. Det kan være på opstartsmøder,
workshops eller på møder med bygherren.
Urban VDC-analyserne kan med fordel gennemføres flere gange i projektet. Iterationer, som
forholder sig til ændringer og udviklingen af byggeriet og dets kontekst, bidrager til en større
indsigt og forståelse for bygge- og anlægsprojektet.
Urban VDC anvender altid offentligt tilgængelige informationer, som kan opsamles på få timer,
fx søgning på internettet eller gennem ophold i lokalområdet og trafiktælling mv. Urban VDC
har gennem de seneste år udviklet sig til en systematisk tilgang til løbende indsamling og bear-
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bejdning af data og informationer til de Urbane VDC-analyser. 3D-visualiseringen, som rummer
relevante økonomiske, miljømæssige og sociale aspekter er den kerneafklaring, som Urban
VDC bidrager med til interessenterne omkring bygge- og anlægsprojektet.
Arbejdet med Urban VDC i forhold til områder og projekter har vist at det er helt centralt at få
stillet spørgsmålet – Hvorfor? Hvorfor et bygge- og anlægsprojekt her? Hvorfor netop dette
sted? Hvorfor netop disse parter? Med Urban VDC vil vi søge svarene i henholdsvis den økonomisk, miljømæssige og sociale kontekst for projektet og dermed få en forståelse af det, som
har størst betydning for bygherren og de øvrige parter i projektet.

3.
Urban VDC i praksis
Praksis har vist, hvorfor Urban VDC er vigtig for byggeriet, og det er formuleret meget præcist i
bogen Integrating Project Delivery, fra 2017,
"That's because people need to understand the current state so they can see opportunities and obstacles to change it for the better" (Kilde: Integrating Project Delivery: 8.4
How Can This Be Done? side 164, lokation 4946 i den digitale version).
Styrken er tilsvarende i Urban VDC, at her samles alle relevante elementer i 3D-bymodellen,
hvilket betyder, at det som før var fragmenteret og udenfor rækkevidde for den enkelte part
omkring byggeriet nu kan ses i en sammenhæng af alle parter.

Figur 2 Visualisering af kølængden i trafikkryds på baggrund af simulering af trafikmønster

Når 3D-bymodellen samles med vejnet og data om fx trafik i lokalområdet, kan vi simulere det
trafikale flow. På baggrund af trafiktællinger og observationer i lokalområdet kan trafikken simuleres og mulige reguleringer kan afprøves med visualisering af kølængder i et vejkryds, se
Figur 2.
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3.1

Metodisk tilgang til Urban VDC

Urban VDC-analyser og –simuleringer med 3D-bymodellen konkretiserer muligheder og udfordringer og bliver omdrejningspunktet for en efterfølgende dialog om projektet. Integration af
viden og data giver dermed projektet de relevante informationer og et godt beslutningsgrundlag gennem brugen af Urban VDC. Kalibreringen sikrer, at der hele tiden er fokus på det, som
bidrager til en realisering af byggeriet.
Urban VDC i praksis vil ofte omfatte:
•
•
•

Baggrundsanalyse, som bidrager til en grundlæggende fælles indsigt
3D-bymodellen som rummer indsigten og danner grundlaget for de efterfølgende analyser
Urban VDC-scenarieanalyser med tilhørende visualiseringer og simuleringer.

3D-bymodellerne danner desuden grundlag for visualiseringer af udsigten fra byggeriet og indsigten på byggeriet udefra, dvs. hvordan byggeriet tager sig ud for omgivelserne og herunder,
hvordan lys og skygge fordeler sig omkring byggeriet. Mere kritiske processer i og omkring
byggeriet fx kranløft, afspærringer, interimsforanstaltninger, arbejdsmiljø og stilladser kan også
visualiseres og simuleres, så eksempelvis køreveje og samspillet med andre trafikanter belyses,
og så sikkerheden øges. De visuelle analyser i forhold til både byggeri og anlæg er også dele af
Urban VDC-analyserne.

Figur 3 3D-bymodellen med blå markering af steder med trafikdata

Simuleringer bidrager til at skabe transparens og forståelse for optimeringsmuligheder via den
geometriske repræsentation samt mængde-og materialeanalyser, fx ved at give bygherren et
bedre beslutningsgrundlag i forhold til lys-og jordbalancer og trafik, se Figur 3.
3.2

Eksempel på Urban VDC i praksis

I det følgende eksempel indtænkes Urban VDC i renoveringen af bebyggelsen Bellahøj i København god tid før opstarten på projektet.
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Urban VDC - baggrundsanalysen
I forbindelse med baggrundsanalysen på projektet Bellahøj får vi indsigt i historien omkring
Bellahøj. Arkitektkonkurrencen blev afgjort i 1944, og byggeriet blev opført i flere etaper op
igennem 1950’erne i form af en række punkthuse. Hovedbegrundelsen for at opføre punkthuse
var, at den kvadratiske form ville være lettere at indpasse i det stærkt faldende terræn på Bellahøj, end en stokbebyggelse. I 1950 blev den endelige plan for Bellahøj godkendt af myndighederne og bygherrerne. Efter afslutningen af projekteringen af Bellahøj bestod bebyggelsen af
bl.a. 28 høje punkthuse, se Figur 4. Bebyggelsen blev opført af jernbeton, herunder præfabrikerede betonelementer. Bellahøj blev et eksperimentelt projekt, som skabte nye metoder hos
entreprenørerne og var et skridt i retningen af at industrialisere byggeriet i Danmark.

Figur 4 Bellahøj - oktober 2017

Den tidlige involvering med Urban VDC er central for at forstå, hvorledes entreprenøren bedst
kan forholde sig til de eksisterende forhold, herunder kontekst i forhold til renoveringsprojekter
på Bellahøj.
Opbygning af 3D-bymodellen
Ved at opbygge 3D-bymodellen for lokalområdet får vi et billede af den miljømæssige kontekst.
Den sociale kontekst kan dels opleves gennem fysisk tilstedeværelse i området, interviews og
analyse af offentligt materiale, fx bogen Bellahøj - Fortællinger om en bebyggelse, fra 2015,
hvor der sættes ord på mål med den kommende renovering:
”Visionens to begreber ‘identitet’ og ‘stolthed’ agerede pejlemærker for konkurrencens
ambition om ved hjælp af arkitektonisk bearbejdning og fysisk renovering at genskabe
Bellahøj som et boligområde, som beboerne identificerer sig med og er stolt af at bo i.
Identiteten skal kunne rumme nye tendenser og skiftende tiders forskellige behov, ligesom detaljer skal kunne ændres, uden at det rokker ved den overordnede identitet.
Omvendt er det lige så vigtigt, at identiteten tager udgangspunkt i såvel de bevaringsværdige fysiske elementer som i de værdier og tanker, Bellahøjbebyggelsen blev skabt
på”. (Kilde: Bellahøj - Fortællinger om en bebyggelse, side 133)
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Urban VDC - scenarieanalyser
Urban VDC-analyserne bør udføres så tidligt som muligt og efterfølgende opdateres, når projektet udvikler sig. Derved har alle parter en mulighed for at være alignet, når tankerne i forhold til byggepladslogistik indarbejdes i 3D-bymodellen som i Figur 5, samt at forståelsen af
kontekst øges og bidrager til en indsigt hos parterne.

Figur 5 Byggeplads ved Bellahøj 4A og B

Interview med beboerne i Bellahøj bebyggelsen giver en indsigt i, hvorledes tidligere renoveringer har påvirket livet i boligerne. Bogen Bellahøj - Fortællinger om en bebyggelse, fra 2015,
rummer en række eksempler og interviews, hvor beboerne fortæller om deres forhold til en
kommende renovering af bl.a. byggeriets facader og installationer:
”Da vi fik nye vinduer, og altanerne blev inddækket, blev vi boende, mens det stod på.
Det var egentlig ikke så slemt, for vi var jo forberedt på det, og arbejdet var timet og
tilrettelagt helt fint.”. (Kilde: Bellahøj - Fortællinger om en bebyggelse, side 35)
”Vi lavede en stor renovering for fem år siden, hvor vi fik lavet nye badeværelser, nye
faldstammer og stigestrenge, og desuden fik skiftet vinduer i et par af blokkene. Det var
en stor omgang, hvor vi gjorde meget ud af at fortælle beboerne, hvad der skulle laves,
og hvornår det skulle ske.” (Kilde: Bellahøj - Fortællinger om en bebyggelse, side 37)
”Jeg ved fra de tidligere renoveringsarbejder, for eksempel da man i 1987 glasinddækkede altanerne og skiftede vinduerne, da besluttede man sig for at begynde med en enkelt blok, så man fik afprøvet de forudsætninger, man havde opstillet, og først derefter
gik man videre til de øvrige blokke.” (Kilde: Bellahøj - Fortællinger om en bebyggelse,
side 139)
”Når vi taler om de store planer for renoveringen af Bellahøj, så kan jeg sige det sådan:
Jeg ønsker ikke nogen renovering – og ved du hvorfor? Jeg bryder mig ikke om at skulle
tænke på, at vi skal bo på en byggeplads de sidste år, vi har tilbage. Vi har oplevet en
renovering i 1990’erne. Vi havde også fået installeret nogle særlige varmeapparater,
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fordi det eksisterende varmeapparat jo var taget ned, så længe de arbejdede – og det
var selvfølgelig om vinteren.” (Kilde: Bellahøj - Fortællinger om en bebyggelse, side
271)
Anvendelsen af Urban VDC giver et fundament for en god og effektiv samarbejdskultur omkring
projektet, hvor ovenstående interviews kan anvendes i forhold til dialog, metode og byggepladslogistik.

Figur 6 Kranplacering ved byggeplads ved Bellahøj 4A og B

For eksempel kan kranplaceringen have stor betydning for flere parter omkring byggeriet og
gennem både visualisering og simulering med 3D-bymodellen kan give alle parter det samme
billede af renoveringen, se Figur 5. Kranplaceringen hænger sammen med byggepladslogistikken og dermed trafikken og lokalområdet, og derfor giver det værdi, at alle disse elementer
indtænkes som en del af Urban VDC-analyserne, se Figur 6.
4.
Perspektiver på Urban VDC
Samarbejdet mellem forskellige kompetencer er vigtigt i Urban VDC og bidrager til en øget
fælles indsigt og forståelse for bygge- og anlægsprojektets samspil med lokalområdet og mulighederne heri. Urban VDC-analyserne skaber med den metodiske tilgang en værdifuld indsigt i
de faktorer omkring bygge- og anlægsprojektet, som har betydning for design, udførelse og
den efterfølgende drift. Ved at samle den indsigt i én kerne giver det værdi for parterne omkring projektet, ikke mindst bygherren.
3D-bymodellen, som i en Urban VDC sammenhæng omfatter både anlægget og den nære kontekst, giver - med relevante trafikmålinger, terræn, jordbundsforhold og ledningsoplysninger og
oplysninger om skoler og daginstitutioner – et solidt grundlag for bedre beslutninger når det
sammentænkes med fx håndtering af overfladevand, trafikstøj og indsigter fra naboer. Dermed
bidrager Urban VDC til en holistisk sammentænkning af eksisterende forhold og mål med nye
byggerier og anlæg.
Men hvis ikke parterne omkring et byggeri kan italesætte deres mål med byggeriet, bliver resultatet af analyserne en tolkning baseret på grundlaget for vores billede af målet – Urban
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VDC-analyserne. Denne tolkning rummer en risiko for, at vi ikke har set det hele, men den er
alligevel langt bedre end ingenting.

5

0

Håndtering af digitale Digital leverance ved
mængdefortegnelser byggeriets afslutning

Aftale om IKT

Anvendelse af digitale
bygningsmodeller
(IFC, kollisonskontrol )

IKT koordinering

Betydning for bygherren
Figur 7 Eksempel på bygherrens vigtigste mål med det digitale samarbejde – maj 2016

Indsigten i parternes mål i forhold til byggeriet kan med fordel sammenstilles, så det skaber
grundlaget for et fælles fokus i det digitale projektsamarbejde. I 2016 beskrev en offentlig
bygherre, hvad der havde størst betydning for bygherren i det digitale samarbejde, se Figur 7.
Bygherrens mål med det digitale samarbejde sammenstillede vi med entreprenørens vigtigste
mål i white paperet The strength of the local BIM efforts in a larger perspective fra maj 2016.
Urban VDC kan tilsvarende bidrage med en større indsigt i forhold til parternes mål for deltagelsen i projektet og rammevilkår, og dermed bidrage til grundlag for beslutning om indsatser
på projektet.
4.1

Værdien for bygherren af den tidlige involvering med Urban VDC

4.2

Modningen af Urban VDC

Urban VDCs grundpræmis er at forstå projektet og dets kontekst ud fra de relevante parters
mål med projektet. At gennemføre Urban VDC i tæt samarbejde mellem bl.a. de udførende
parter og bygherren bidrager derfor til en øget indsigt i projektets risici og muligheder, som
skal håndteres i det efterfølgende projektarbejde. Og det er netop målet med Urban VDC - at
bibringe byggeriet parter en samlet indsigt i, hvad der bidrager til et godt byggeri for alle parter, herunder ikke mindst bygherren. Udbredelsen af den Urbane VDC praksis giver dermed på
sigt også input til at definere flere målbare mål, jf. Integrating Project Delivery, 2017.
I bygge- og anlægsindustrien har vi gennem tiden skabt en praksis, hvor de relevante parter
enten ikke taler direkte sammen eller gør det så sent i projektforløbet, at det er svært at omsætte vores indsigt til værdi for projektet. Urban VDC løser på ingen måde alle problemerne i
vores industri, men giver den bedste start på projektet med henblik på at sikre en reel indsigt
og mindre risiko for konflikter senere i projektet. Dermed kan vi håbe på en mulighed for at
undgå, at
”people come to projects as friends and leave as enemies”. (Kilde: Integrating Project
Delivery: 13.1 So What's the Problem? side 295, lokation 7977 i den digitale version).
Involveringen af den rådgivende entreprenør og det oplyste grundlag foranlediget af Urban VDC
giver på mange måder en bedre mulighed for at realisere det potentiale, der er i et bygge- og
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anlægsprojekt med VDC. Samtidig skaber det et solidt fundament for det integrerede projektsamarbejde – alt sammen med fokus på realiseringen af bygherrens mål.
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