
Virtual reality (VR) i byggeri 
  
Giv sygeplejersken et par virtual reality-briller på, så hun kan bevæge sig rundt i den 
fremtidige operationsstue og se, om den ville fungere i praksis. Flyt vasken eller døren, og 
prøv igen. Oplev dagslyset i en planlagt bygning, eller hvordan akustikken påvirkes af 
loftshøjden.  
 
Virtual reality, dvs. computermodeller, du kan interagere med, mens du er inde i dem, er 
ikke længere blot science fiction. Det er et meget brugbart værktøj til at kommunikere og 
forstå komplekse ingeniørtekniske projekter fra ide, over projektering og opførelse, til 
vedligehold. Vi har allerede informationsmodellerne, da de fleste ingeniørprojekter i dag 
udføres vha. 3D-modeller beriget med information ved brug af BIM-processer (building 
information modelling). Men meget få har udnyttet denne nye mulighed, som virtual reality 
tilbyder.  
 
Virtuelle prototyper 
Dette projekts vision er at udforske og udvikle brugen og værdien af virtuelle prototyper for 
at fremme bedre kommunikation, forståelse og innovation på ingeniørprojekter. Projektet 
vil kombinere COWIs praktiske erfaring fra ingeniørprojekter med Aalborg Universitets 
forskning i virtual reality og BIM Equity VR's dybe viden om virtual reality-teknologi.  
  
Understøtter projekteringsvalg  
Projektering af en konstruktion kræver input fra mange forskellige fagområder angående 
design og funktion, og brug af virtuelle computersimulationer gør det lettere for arkitekter 
og ingeniører at dele deres ideer og få feedback fra politikere, bygherrer og offentligheden. 
De projekterende kan foretage kritiske tilpasninger i de tidligere faser vha. dette input, 
hvilket vil sikre, at den færdige bygning bliver en succes.  
 
Modeller af den virkelige verden kan laves vha. droner, fototeknikker eller 3D-
laserscanning og indsættes i VR-modellen. Resultatet af sådan en 'reality capture' er en 
3D-model af den virkelige verden. Det at kunne opleve en ny bro i det faktiske landskab er 
en meget effektfuld måde at kommunikere, hvordan den vil fungere sammen med veje og 
kystlinjer omkring sig.  
  
Leverance 
I de næste to et halvt år vil projektet slå sig sammen med igangværende COWI-projekter 
og assistere dem i, hvordan de kan drage fordel af virtuelle modeller. Fokus vil være på 
bred anvendelse af relativt generisk VR i den første fase, udvikling af specifikke cases i 
den anden fase samt på at gøre VR tilgængelig for bredere anvendelse på COWI-projekter 
i den tredje fase.   
 


