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Hvad er VDC?
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VDC = Virtual Design & Construction

BIM = Building Information Modeling



VDC ydelser
 4D simulering
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VDC ydelser
 Mængder
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VDC ydelser
 Kollisioner og bygbarhed
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VDC ydelser
 Bygbarhedsanalyse med VR – Virtual reality
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”Der er jo masser af plads. 

Det kan vi da godt bygge!”

Citat Lars Olsen E Klink



VDC ydelser
 Kontrollere omgivelser, AR – Augmentet reality
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VDC ydelser
 Visualisering af byggetakt – 3D faseplaner
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VDC ydelser
 Digital armering

9

• 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 fra10% 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



VDC ydelser
 Parametrisk modellering - Udførelse
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• Automatisk data udtræk fra BIM-modellerne direkte til 
totalstationen

• Før 3 dages arbejde med manual arbejde hver uge

• Det manuale arbejder tager ca. 2,5 minut pr. objekt  
• Hver uge skal ca. 10.000 objekter behandles

• Mere præcist, sikkert og hele datagrundlaget behandles hver uge

• Frigiver landmålernes tid

• Det må være win-win 



VDC ydelser
 Byggeplads
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VDC ydelser
 Byggeplads - SmartSite
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Laser Scanning
 Vi bygger virtuelt først – så efter de virtuelle modeller
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VDC ydelser
 VDC for alle
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Åbne formater
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VDC i Aarsleff
 Generelt
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I Aarsleff handler VDC om anvendelsen af BIM-modeller (3D, 4D, 5D) herunder 
blandt andet digitalt materiale og processer for at optimere gennemførelsen af 
alle faser på bygge- og anlægsprojekter.

VDC omfatter derfor alt fra behandling af 2D-tegninger til 3D-modellering og 
anvendelse af 3D-modeller i gennemførelsen af projekterne.

For at sikre samarbejde og kvalitet i projektmaterialet samt overholde de 
aftaler, vi indgår, har vi et stort fokus på IKT-aftaler og samarbejde med 
eksterne aktører.

IKT er vores styringsværktøj for god kommunikation og udveksling af data.
Vi har derfor en struktureret tilgang til IKT.
På Totalentrepriser er vi IKT-leder og på Hovedentrepriser afsætter vi 
ressourcer af til IKT-rådgivning.



Hvad er IKT?
 

IKT = Information og Kommunikations Teknologi
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Hvad er IKT?
 

IKT er rammen for al kommunikation på projektet, fra e-
mails, projektplatforme til det digitale projektmateriale, vi 

modtager og bygger efter.
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IKT – Aftaler
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IKT – leverancespecifikationer
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Digitalt samarbejde starter i aftalerne!
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VDC i Aarsleff
 I alle faser

Når vi anvender VDC, er det typisk integreret i alle faser fra det tidlige koncept 
eller design og videre til tilbud, planlægning, udførelse og aflevering for at sikre 
så store gevinster som muligt. 

VDC er en del af vores certificerede kvalitetssystem.

Alle projekter screenes i tilbudsfasen med henblik på at fastlægge, hvilke VDC-
ydelser der skal anvendes fra VDC-ydelseskataloget.

VDC-projektplanen fastlægger, hvilke VDC-ydelser der skal anvendes i projektets 
faser. Dermed sikres det, at modeller og materiale, der udarbejdes i de tidlige 
faser, benyttes i hele projektet.
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Hvem skal opkvalificeres?
 

Alle faggrupper som arbejder på byggerier skal opkvalificeres 
for digitalt mindeset, herunder IKT, BIM, VDC, osv.
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Hvem er VDC medarbejder?
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Er VDC et værktøj?
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80% er nye måder at arbejde og dele viden på (Social BIM) Mentale, sociale BIM 

værktøjer og dybest set en ny måde at drive virksomheden på, samt uddannelse 
forbundet med disse ‘’nye værktøjer’’  
(Værktøjer, værktøjskurser(leverandør- eller interne kurser), 
jobtræning(sidemandsoplæring)) 

20% er nye værktøjsteknologier 


