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VDC i Aarsleff
Ástríður Elín Ásgeirsdóttir



Kort om Aarsleff

• Grundlagt i Danmark i 1947 af Per Aarsleff

• Over 7.100 medarbejdere

• Omsætning samlet 13,4 mio kr

• VDC initiativet startede i begyndelsen af 2016
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Hvad er VDC?

• VDC eller Virtual Design and Construction er når vi 
anvender BIM-modeller til planlægning og udførelse

• Som entrepranører bruger vi BIM-modellerne til fx

• Mængder (5D)

• Planlægning (4D)

• Kontrollere bygbarhed

• Kollisions- og konsistenskontrol

• Og meget meget mere
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VDC i Aarsleff
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VDC fokusområder
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VDC i Aarsleff
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Tanken om digitale 
tvillinger skal starte før 
Tilbud



VDC i Aarsleff
No one-size-fit-all løsning

• Mange forskellige forretningsområder

• Ingen ”One size fit all” løsning

• VDC ydelser der passer det enkelte projekt
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4D planlægning

Fra tilbud til udførelse
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5D Mængder/økonomi
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BIM Model - Quantities



Virtual reality - bygbarhedsanalyse

VR møder, med mere
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”Der er jo masser af 
plads. Det kan vi da godt 
bygge!”
Citat Lars Olsen E Klink



Modelkoordinering - kollisioner
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Augmentet reality – kontrol ud i marken

Hvordan ser det vi har udført med det som vi skal udføre
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Byggepladslogistik

Aarsleff 2021

VDC skaber overblik

• Arbejdsmiljø og Sikkerhed

• Kransimulering

• Diverse analyser

• Materialeplacering

• Osv.
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Armering - Insitu

• Armering udarbejdes i 3D modellen

• Produktionsdata for armering udtrækkes direkte fra modellen til klippe- og 
bukkerobotter

• Det resulterer i kvalitetssikret produktionsgrundlag – det du modellerer, er det du får 
ud på pladsen

• Spild armering reduceres fra 10% til 1% eller mindre

• Hurtig og mere sikre montage ud på pladserne – mulighed for at bruge 3D modellen for 
fremdrift på pladsen

• Miljøvenligt og tidsbesparende

Aarsleff 2021 15



Fugearmering – Vi bygger virtuelt først

Citater fra byggepladsen:

• Når vi samler det virtuelt først giver det os mulighed for 
at optimere og finde de gode løsninger på forhånd.

• For vores egen produktion giver det overblik og en langt 
bedre forståelse for hvad der foregår både internt og lige 
så vigtigt rundt om den enkelte bygningsdel som man er i 
gang med. 

• Til vores eget armeringsdesign kan vi i tæt samarbejde 
med entrepriseledere og formænd hurtigt visualisere og 
optimere med henblik på at gøre produktionen på pladsen 
så flydende som muligt. 

• Opstår det uforudsete udfordringer, kan de med 
visualiseringer hurtigt kommunikeres så man på et oplyst 
grundlag hurtigt kan tage aktion. 
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Vi bygger virtuelt først

• Kollisioner og bygbarhed er løst i modellerne og alle bæringer modelleres 

og koordineres inden udførelse

• Ved fuld koordineret model kan vi afsætte efter modellerne som gør at 

håndværkeren selv kan afsætte og reducerer derfor behov for landmålere.

• Denne nye teknologi og proces går ud over den almindelige rådgiverydelse 

og skal derfor ses som en investering i et projekt. 

• Den nye måde skaber bedre workflow of færre forsinkelser i udførelsen.

• Det kræver derfor fokus og indsats i form af IKT-ledelse

• Uden koordineret model hvor alt er modelleret kan vi ikke implementere 

teknologier som Robotter, AR, osv.

”Når vi skulle måle og afsætte, stod vi førhen med tommestokken og tegnede 
manuelt ind på plantegningerne. Nu bruger vi udelukkende totalstationen til 
vores afsætning. Den er væsentlig hurtigere og så er den nemmere at 
håndtere på grund af den store skærm,” 
EL-montør Ronnie Petersen fra Wicotec Kirkebjerg. 
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Laser Scanning

• Hvordan ser det vi har udført med det som vi skal udføre

• Staderegistrering

• As-built dokumentation
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Der skabes masser af data i alle faser på et projekt
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Men hvordan genanvender vi hinandens data?



IKT-aftalegrundlag – hvorfor?

VDC i Aarsleff 2020

• Eksempel fra en hovedentreprise uden IKT-aftalegrundlag

Rådgiver 
laver 3D 
model

Vi modtager 
2D PDF

Vi laver 3D 
model ud fra 
2D tegninger

Modeller bruges f.eks. til 
Maskinstyring og 
armering

Vi afleverer 
2D PDF til 
drift
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Proces uden IKT-aftalegrundlag

VDC i Aarsleff 2020

Excel ark
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Proces uden IKT-aftalegrundlag

VDC i Aarsleff 2020

Import fra Excel

Grasshopper Parametrisk 3D model
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Kan vi bruge BIM-modeller fra design og udførelse til 
drift?
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Det kræver klar strategi fra bygherre før projektopstart
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Tanken om digitale 
tvillinger skal starte før 
Tilbud



Digital tvilling til drift

Hvad skal den digitale tvilling eller BIM-modellen bruges til?
• Renovering

• Inspektions- og vedligeholdelse

• Arkivering
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Digital tvilling, skal planlægges fra den første tanke til aflevering 
af byggeværket!

Den Digitale tvilling skal vedligeholdes efter aflevering hvis den 
ska følge bygningen igennem hele dens levetid!



Digital tvilling til drift

Hvilken BIM-model bruges som digital tvilling?
• Rådgiverens?

• Entreprenørens?

• Leverandørens?
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Hvilket detaljeringsniveau?

Har driftsherre software som kan behandle digitale tvilling?

Hvilket formater skal der afleveres i?
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Bygherre

Bygherre rådgiver

Totalentreprenør

Arkitekt Rådgiver

Byggeprogram/ide

Projektering
planlægning

UE - Facade 

Rådgiver - KON

Rådgiver - VVS

Rådgiver - EL

Rådgiver - ANL

UE - VVS UE - EL UE - VENT UE – Udgr. UE - Tag 

UL - elementer UL - Stål UL - Insitu UE - Sprinkler UE - Kloak UE - Lofter
Udførelse

Drift model/modeller
Drift/digital tvilling



Bedre vandværk – fra design til drift
Virtuel reality (VR)
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VR – Bedre vandværk
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Grundfoss overtog modellen for at vise hvordan man bruger installationer fra Grundfos i vandværk og hvordan disse virker



Tak for jeres tid
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