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3dbyggeri danmark har siden 2007 været med 
til at sætte dagsordenen for digitalisering af den 
danske byggebranche. Derfor har vi indgående 
kendskab til hele værdikæden, fx hvordan 
arkitekter og ingeniører arbejder.

3dbyggeri danmark kan hjælpe med til at jeres 
byggematerialer bliver centrum for beslutning-
stagernes søgelys. 

Vi rådgiver, digitaliserer og implementerer.
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VOLA
“Jeg kan ikke komme med nogle negative ord! Gnidningsløst og problem-

løst samarbejde - og flinke medarbejdere. Det er betryggende at kunne 

vende tilbage omkring tidligere leverancer” fortæller Martin Lousen fra 

VOLA.

Baggrund for samarbejdet med 
3dbyggeri danmark
For at understøtte arkitekternes arbejde og styrke 
sin salgsmæssige position i nye byggesager havde 
VOLA i samarbejde med arkitekter udarbejdet pro-
totyper på BIM-objekter til Revit.

Til udrulning på hele produktsortimentet med fle-
re hundrede produktvarianter skulle VOLA bruge 
en leverandør til at producere BIM-objekterne til 
Revit. 

3dbyggeri danmark bød ind med en dialogbaseret 
tilbudsgivning og konstruktive forslag til optime-
ring af opgaven. Det var afgørende for etableringen 
af samarbejdet.

Hvad har 3dbyggeri danmark leveret?
3dbyggeri danmarks leverancer til VOLA har inde-
holdt:
• Produktion af BIM-objekter til Revit

I forbindelse med produktlanceringer er 3dbygge-
ri danmark nu VOLAs naturlige leverandørvalg til 
BIM-objekter. Det skyldes, at den gode løsning og 
gnidningsløse projektopstart for sådanne opgaver 

kræver et stort kendskab til produkterne, der skal 
modelleres.

Efter at have implementeret Revit BIM-objekter 
med gode resultater, overvejer VOLA at supplere 
med BIM-objekter til ArchiCAD for at imødekomme 
en større del af arkitekterne.

Hvordan er det at samarbejde med 3dbyggeri 
danmark?
VOLA oplever generelt et smertefrit og trygt samar-
bejde med 3dbyggeri danmark.

Som leverandør opleves 3dbyggeri danmark at 
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have fuldstændigt styr på det, ligesom VOLA ople-
ver at blive proaktivt spurgt om eventuelle detal-
jeafklaringer ved projektopstart.

På baggrund af denne tryghed oplever VOLA det 
ikke nødvendigt at skulle spørge ind i til noget som 
helst i projektopstarten, hvilket er “helt perfekt”. 

Efter leverance finder VOLA det betryggende at 
kunne vende tilbage til 3dbyggeri danmark, hvis 
der efterfølgende opstår afklaringsbehov i relation 
til en tidligere leverance.

Hvorfor samarbejde med 3dbyggeri danmark?
Den relevante sparring om BIM-objekter var afgø-
rende for VOLAs oprindelige valg af 3dbyggeri dan-
mark som samarbejdspartner - et behov opstået 
på grund af manglende intern kapacitet.

VOLAs firma-DNA bygger historisk på samarbejdet 

mellem arkitekt og producent - helt tilbage fra Arne 

Jacobsens ønske om at producere armaturer med 

fokus på design.

Denne firma-DNA giver sig i dag til udtryk i VOLAs tæt-

te samarbejde med arkitekter, som er en central inte-

ressent i forhold til afsætningen af VOLAs produkter.

“Jeg føler mig tryg - 3dbyggeri danmark har 
fuldstændigt styr på det”

Martin Lousen - International Sales Support, VOLA

Kontakt 3dbyggeri danmark hvis I ønsker 
sparring med udgangspunkt i jeres virksomhed.
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I dag bruger VOLA lige så meget 3dbyggeri dan-
mark som leverandør af digitalt produktmateriale 
på grund af den problemfrie og kompetente pro-
jektafvikling.

Samarbejdet tjener fortsat som løsning på et vari-
erende behov for BIM-kompetencer, som ikke kan 
betale sig at have internt.


