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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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Grundfos
“BIM er ikke en hyldevare som kan gøre dig til verdensmester selvom 

mange prøver at sælge dét - det har jeg ikke oplevet med 3dbyggeri dan-

mark ... der er ikke noget bullshit. Der bliver brugt tid på at sætte sig ind i, 

hvordan din business fungerer” siger Marcus Fich fra Grundfos.

Baggrund for samarbejdet med 
3dbyggeri danmark
Mens Grundfos havde indset, at deres BIM-indsats 
skulle optimeres og at en global indsats skulle er-
statte lokale løsninger, manglede man BIM-kom-
petencer - både internt og blandt daværende leve-
randører - til at navigere i mulighederne.

Det gav en udfordring, da Grundfos ønskede at fin-
de den bedste langsigtede og økonomiske BIM-løs-
ning med internationalt fokus ved hjælp af et ud-
bud.

På baggrund af tidligere dialog om BIM - som hjalp 
Grundfos med at realisere optimeringspotentialet 
for deres BIM-indsats - blev 3dbyggeri danmark 
valgt som rådgiver i relation til BIM-udbuddet.

3dbyggeri danmarks rolle var at yde kvalificeret 
sparring og objektiv rådgivning i forhold til be-
hovsafklaring, udbuddets ydelsesspecifikation og 
evaluering af indkomne tilbud.

Hvad har 3dbyggeri danmark leveret?
3dbyggeri danmarks rådgivning i forbindelse med 
Grundfos’ BIM-udbud indebar blandt andet:

• Afklaring af Grundfos’ ambitionsniveau for 
BIM

• Gennemgang af eksisterende setup og 
BIM-materiale

• Udarbejdelse af udbudsmateriale
• Evaluering af tilbud og løsningsforslag
• Gennemsyn af prototypemodeller

Hvordan er det at samarbejde med 3dbyggeri 
danmark?
Grundfos fremhæver, at 3dbyggeri danmark bru-
ger tid på at sætte sig ind i kundens forretning, og 
hvordan kundens kunder tænker. 
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Det er i Grundfos’ optik en forudsætning for, at en 
BIM-indsats kan tage udgangspunkt i den specifk-
ke materialeproducents forretning - for BIM er ikke 
en hyldevare, selvom mange prøver at sælge dét.

I den sammenhæng er 3dbyggeri danmarks man-
geårige erfaring afgørende, for Grundfos oplever 
ikke, at nye spillere nødvendigvis forstår de work-
flows, som BIM skal understøtte - de forstår ikke 
“BIM-sproget”.

Hvorfor samarbejde med 3dbyggeri danmark?
Grundfos fastholder 3dbyggeri danmark som 
BIM-rådgiver, fordi man oplever en kompetent 
samarbejdspartner - og sætter ekstremt stor pris 
på den kompetence og sparring som 3dbyggeri 
danmark kommer med  som modspil til Grundfos’ 
egne tanker.

Med 3dbyggeri danmark fremhæver Grundfos en 
leverandør, der ikke taler kunden efter munden, 
men pinpointer hvor det er nødvendigt at skære 
igennem - uanset at kan gøre ondt.

Grundfos er en af verdens førende pumpeproducen-

ter med en klar dagsorden indenfor bæredygtighed 

og innovation. Og så anerkender Grundfos vigtighe-

den af BIM - og at det kræver en nuanceret strategi at 

understøtte alle faser af projekteringsarbejdet. 

Som en international koncern er der mange hensyn 

at tage ved etableringen af en BIM-løsning, hvor 

central materialeproduktion skal gå op med regionale 

standarder og international distribution.

“Der er ikke noget bullshit. Der bliver brugt 
tid på at sætte sig ind i, hvordan din business 
fungerer”

Marcus Fich 

Strategic Business Development Manager, Grundfos

Kontakt 3dbyggeri danmark hvis I ønsker 
sparring med udgangspunkt i jeres virksomhed.

88 80 73 80
info@3dbyggeri.dk
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Samtidigt fungerer 3dbyggeri danmark som en 
verifikator ved at holde sig på afstand af produkti-
onen af Grundfos’ BIM-indhold og dermed undgår 
risikoen for at miste objektiviteten, som Grundfos 
lægger stor vægt på.

Selvom Grundfos benytter andre BIM-samarbejds-
partnere og leverandører af BIM-indhold har det 
ikke ændret på præferencen for 3dbyggeri dan-
mark som strategisk BIM-rådgiver.

Med sin nu store BIM-erfaring konkluderer Grund-
fos, at den succesfulde materialeproducent er-
kender, at en rådgiver kun kan tage en så langt 
- producenten skal selv investere tid i at forstå 
BIM-konteksten for at kunne påtage sig en proak-
tiv rolle. Samtidigt konkluderes, at 3dbyggeri dan-
mark er et godt sted at starte.


