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UDVALG AF  
VISUALISERINGER

Der er et stadig stigende behov for gennem
sigtighed og involvering i beslutningsprocessen 
indenfor alle niveauer i fysisk planlægning. Dette 
afføder en stigende efterspørgsel for visualiserin
ger som en metode til at forstå og kommunikere 
ideerne fra indledende koncepter til færdige 
projekter. 

Efterhånden som moderne 3D værktøjer giver mulighed for at 
producere realistiske præsentationer af projekter, bliver visua
liseringer også efterspurgt som et designværktøj for arkitekter, 
ingeniører og udviklere. COWI kan levere en professionel service 
fra de første rå skitser til fotorealistiske præsentationer. Ofte 
visualiseres flere alternative løsninger på samme projekt til brug i 
kommunikationen med offentligheden eller som en del af opgave
løsningen. Vores visualiseringsprodukter indeholder ofte et eller 
flere af nedenstående aspekter: 
 › Skitseproces (3D)
 › Animationspræsentationer (3D)
 › Fotomontage (2D)
 › Fotomatch (3D)
 › Skyggestudier (3D)
 › Bygningsarkitektur (3D)
 › Fotomanipulation (2D).

Vores visualiseringseksperter har en uddannelsesmæssig 
baggrund i digital design, arkitektur, landskabsdesign og vejkon
struktion. Dette giver en hurtig forståelse af input fra arkitekter og 
ingeniører og gør at de kan deltage i den kreative dialog.
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TEKNOLOGI
De fleste projekter er baseret på 2D CAD tegninger. COWI 
visualiseringer kan skabe den 3. dimension renderet i 3ds Max 
eller SketchUp Pro. Vi redigerer stillbilleder i Adobe Photoshop og 
til animationer laves postproduktion i en kombination af Adobe 
Premiere, Adobe After Effects og Adobe Audition. 

Afhængigt af hvor færdigudviklet et projekt er, arbejder vi også i 
CAD programmer, eksempelvis AutoCAD og MicroStation for at 
kunne opnå det nødvendige detaljeringsniveau.

KUNDEINPUT
Visualiseringerne udarbejdes på baggrund af tekniske tegninger 
og beskrivelser leveret af kunden eller andre samarbejdspartnere. 
Baggrundsmaterialet fra kunden er typisk:
 › Tegninger af projektet
 › Tegninger af konteksten for projektet
 › Højdekurver/højdemodeller
 › Ortofotos
 › Beskrivelser af detaljer og materialer.

Vi håndterer næsten alle formater i tæt samarbejde med kunden 
og i deres foretrukne CAD program.

SPECIAL EFFECTS
Udover at visualisere former og kontekst af ideer benyttes 
visualiseringer også til flere andre formål. Disse inkluderer:
 › Sol og skyggestudier af projektet og omgivelserne
 › Lyssætning og belysning af projekter
 › Videopræsentationer af et projekts udvikling

3D modellerne kan benyttes til flere andre formål, herunder 
beregninger af støj fra projektet og de omkringliggende veje og 
jernbaner samt bruges til vindstudier. COWI har specialister der 
kan udarbejde disse studier.



VISUALISERING

3D SKITSERING  
OG SKYGGESTUDIER

Som en del af visualiseringskompetencerne arbejder visu-
aliseringsteamet også med at benytte 3D visualisering i de 
tidlige stadier af et projekt. Som et stærkt supplement til de 
traditionelle værktøjer, giver 3D visualiseringerne muligheden 
for at arbejde med projekterne i en 3D kontekst. 

Processen indebærer alt fra simple volumenmodeller til mere detaljerede model-
ler med mulighed for at ændre på forudsætningerne og konsekvenserne heraf. 

3D visualiseringerne kan bruges på forskellig skala. Volumenmodellerne kan 
bruges til undersøgelse af et projekts overordnede linjer og 3D konteksten. Et 
detaljeret projekt kan bruges til at arbejde mere i dybden og gøre det muligt at 
fange mulige designrelaterede udfordringer tidligt i processen.

Arbejdes der med 3D skyggestudier, benyttes fysisk korrekte modeller for solens 
bane over himlen. Gennem disse modeller kan skyggernes påvirkning på omgiv-
elserne beskrives meget præcist.

Skyggestudierne anvendes ofte som en integreret del af designprocessen og 
benyttes som et aktivt værktøj til optimering af projekterne. Skyggestudierne be-
lyser projektet over tid og er på denne måde med til at give et retvisende billede 
af konsekvenserne for den umiddelbare kontekst. Skyggevisualiseringerne  

PROJEKT
Kapacitetsudvidelse,  
København-Ringsted jernbane

PROJEKT PERIODE
2008-2009

KLIENT
Banedanmark

COPYRIGHT COWI A/S
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PROJEKT PERIODE
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KLIENT
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udarbejdes ofte ud fra volumenmodeller, men mere detaljerede modeller kan 
også benyttes. For at kunne give højst mulig præcision kombineres skyggestudi-
erne med COWIs skråfotos, luftfotos (DDOland/DDOby) og højdedata (Dan-
marks Digitale Højdemodel). De forskellige datasæt indarbejdes i 3D modellerne 
og giver en høj præcision på de leverede data. 
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Skyggestudier, Aalborg havn, Danmark. 
Klient: Aalborg kommune, 2011.

Eternitten ejendomsudvikling, Aalborg – Danmark.
Klient: Søren Enggaard A/S.

Indgangsbygning – Puente Nigale, Maracaibo – Venezuela
Klient: Odebrecht SA, 2009-2013.



VISUALISERING

3D TEKNISKE VISUALISERINGER

I forbindelse med tekniske projekter er der ofte et behov 
for at kommunikere projektet til interessenter på en mere 
tilgængelig måde. Dette hjælper med at til at udvide for-
ståelsen af projektet og kan være afgørende i beslutning-
sprocessen.
Med 3D visualiseringer er det muligt at forklare komplekse sammenhænge og 
vælge at vise separate elementer i isolerede views. Detaljer der ikke er mulige at 
se på det endelige projekt kan også fremhæves gennem visualiseringer. Dermed 
er det muligt at levere det samlede overblik eller små detaljer til interesserede 
parter. 3D modellerne giver mulighed for at indarbejde projekterne i en kontekst 
og dermed være med til at vurdere effekterne på denne.

Arbejdsprocesser og flows i et projekt er oplagte at visualisere. Ved brug af 
video eller interaktive modeller kan eksempelvis en byggeproces visualiseres og 
kritiske stadier i byggeriet fremhæves og præsenteres.

Visualiseringsteamet hos COWI, har stor erfaring med formidling af tekniske pro-
jekter. Typisk er det større infrastrukturprojekter som broer, veje og trafikanlæg 
der visualiseres, men også tekniske anlæg som f.eks. rørføringer på olieraffina-
derier.

PROJEKT
Fjernkøling Kgs. Nytorv 
COP15 præsentation, København

PROJEKT PERIODE
2009

KLIENT
Københavns Energi

COPYRIGHT COWI A/S



REFERENCER 
VISUALISERINGER

9 

VISUALISERING

3D TEKNISKE VISUALISERINGER

I forbindelse med tekniske projekter er der ofte et behov 
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Visualiseringerne kan implementeres som still-billeder og video, men også i inter-
aktive medier, hvor det er muligt for brugeren at vende og dreje 3D-modellen og 
interagere med delkomponenter. Dette bruges ofte i forbindelse med nyhedsma-
gasiner.

Tekniske 3D visualiseringer er et vigtigt værktøj når projekter skal præsenteres 
og sælges, og de kan blive afgørende i beslutningsprocessen. De gør det muligt 
for kunden at sammenligne forskellige løsninger og kan yderligere kvalificeres 
ved at de baseres på kundens eksisterende data.
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Puente Nigale, Maracaibo – Venezuela. Client: Odebrecht SA, 2009-2013.

Ain Sukhna, Sumed oli pipeline and LPG terminal, Egypt. Client: SUMED, 2012.

Tiran Strait Crossing, Egypt and Saudi Arabia, 2012.

London Array, United Kingdom, 2010-2013.



VISUALISERING

VVM OG  
KOMMUNIKATION

I forbindelse med anlægsprojekter der kræver en miljø-
vurdering (VVM), er det nødvendigt at vurdere og illustrere 
projektets konsekvenser for landskab, miljø og omgivelser.

I denne sammenhæng er visualiseringer et nødvendigt og uundværligt værktøj. 
Troværdige og præcise illustrationer af projektet er nødvendige for VVM-rede-
gørelsen samt for kommunikationen med politikere, myndigheder og offent-
ligheden. Desuden benyttes visualiseringer ofte af konsulenter og kunder som 
værktøj i de tidlige afklaringsfaser i forhold til de konkrete projekter.

VISUELLE KONSEKVENSER PÅ OMGIVELSER
Under udarbejdelsen af en VVM eller SMV (Strategisk Miljø Vurdering) for et 
projekt, er visualiseringer et stærkt værktøj både til anvendelse under vurder-
ingsarbejdet og til anvendelse under præsentationen. Hvis du ønsker et nemt 
forståeligt billede af før og eftersituationen, er fotomatch det oplagte valg. Me-
toden er samtidigt en relativ billig præsentationsform der medfører at også små 
projekter kan drage fordel af mulighederne med at visualisere projektet.

PROJEKT
Køge Bugt, vindmøller

PROJEKT PERIODE
2012

KLIENT
Energiforsyningen Køge Kommune

COPYRIGHT COWI A/S



REFERENCER 
VISUALISERINGER

11 

VISUALISERING

VVM OG  
KOMMUNIKATION

I forbindelse med anlægsprojekter der kræver en miljø-
vurdering (VVM), er det nødvendigt at vurdere og illustrere 
projektets konsekvenser for landskab, miljø og omgivelser.

I denne sammenhæng er visualiseringer et nødvendigt og uundværligt værktøj. 
Troværdige og præcise illustrationer af projektet er nødvendige for VVM-rede-
gørelsen samt for kommunikationen med politikere, myndigheder og offent-
ligheden. Desuden benyttes visualiseringer ofte af konsulenter og kunder som 
værktøj i de tidlige afklaringsfaser i forhold til de konkrete projekter.

VISUELLE KONSEKVENSER PÅ OMGIVELSER
Under udarbejdelsen af en VVM eller SMV (Strategisk Miljø Vurdering) for et 
projekt, er visualiseringer et stærkt værktøj både til anvendelse under vurder-
ingsarbejdet og til anvendelse under præsentationen. Hvis du ønsker et nemt 
forståeligt billede af før og eftersituationen, er fotomatch det oplagte valg. Me-
toden er samtidigt en relativ billig præsentationsform der medfører at også små 
projekter kan drage fordel af mulighederne med at visualisere projektet.

PROJEKT
Køge Bugt, vindmøller

PROJEKT PERIODE
2012

KLIENT
Energiforsyningen Køge Kommune

COPYRIGHT COWI A/S

Specielt for projekter hvor der er stor offentlig bevågenhed, er det nødvendigt at 
sikre en klar, enkel og ensartet kommunikation af konsekvenserne af projektet. 
Fotomatch er lige så meget et egenligt værktøj til dem der forbereder en VVM 
eller SMV projekt, da de får et klart billede af konsekvenserne for omgivelserne.

Visualiseringerne udarbejdes oftest ved at kombinere 3D billeder af projektet 
med fotos fra området med præcise opmålinger, som gør det muligt at matche 
billederne af 3D modellen og fotos korrekt. Dette giver mulighed for at vise pro-
jektet i sine fremtidige omgivelser i en før og eftersituation. Metoden reducerer 
arbejdet med at opbygge 3D konteksten hvor projektet skal fremvises og kræver 
kun at selve projektet udarbejdes i 3D.

LANDSKABSMODELLER MED ORTOFOTOS
Når projekter strækker sig over store områder i det åbne landskab kan en 
kombination af højdemodeller og ortofotos gøre det muligt at producere billeder, 
svarende til fotos fra fly. Her kan det nye projekt ses placeret i landskabet. 
Modellerne er oprettet i eksempelvis Skyline eller andre lignende realtime 3D 
programmer og kan enten vises i realtime hvor kunden selv kan flyve virtuelt 
omkring projektet, se projektet som enkeltbilleder fra luften eller få leveret en film 
af den virtuelle overflyvning. Vi har med succes benyttet denne metode både 
internt i projektorganisationer og i kommunikationen med offentligheden.
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Udvidelse af Panum Instituttet, København. Klient: 
Universitets og- Bygningsstyrelsen, 2010-2011.

Udvikling af Løvvangen Boligforening, Aalborg
Klient: Løvvangen boligforening, 2010.

Package 21, Doha, Qatar. 
Klient: MMUP/State of Qatar, 2011-2013.

Rogfast forbindelsesvej, E39.
Klient: Statens vejvesen, 2011-2013.



VISUALISERING

STEMNINGSBILLEDER  
OG SKITSERING

STEMNINGSBILLEDER 
Bruges i mange tilfælde til at vise helheden i projekterne. Oftest arbejdes der i 
stemningsbillederne med miljøer indeholdende: mennesker, biler, vegetation mm. 
Alle elementer der er med til at skabe en troværdig gengivelse af det miljø der 
arbejdes med. Billederne illustrerer brugen af projektet og fokuserer oftest på 
de bløde værdier og kvaliteter. Disse kvaliteter fremhæves samtidigt med at der 
arbejdes med teknisk korrekte modeller og korrekt opsætning af sollys.

Som oftest udarbejdes stemningsbillederne til dem der arbejder med byplaner 
og mindre urbane projekter hvor der er et behov for at illustrere brugen og 
tankerne bag projektet.

3D SKITSERING 
Benyttes til at skitsere projektet gennem de tidlige faser af processen. Gennem 
3D skitserne kan der arbejdes på helheden eller udvalgte detaljer i projekterne. 
3D skitserne kan være med til at klarlægge og bearbejde eventuelle problem-
stillinger tidligt i processen inden projektet bearbejdes i dybden. Projekterne kan 
variere fra abstrakte rumlige visualiseringer til fotorealistiske visualiseringer med 
større fokus på detaljerne i projekterne.

Med anvendelse af 3D skitser er det muligt at bidrage til arbejdsprocessen og 
give ny indsigt i projektet. Dette kan være med til at mindske risikoen for fejl og 
giver en mere helhedsorienteret tilgang.

PROJEKT
Herning konkurrence

PROJEKT PERIODE
2007

KLIENT
Herning Kommune

COPYRIGHT COWI A/S
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Nordhavn, Aalborg. Klient: Aalborg kommune, 2013.

Herning konkurrence. Klient: Herning kommune, 2007.

Rekonstruktion af Filsø. Klient: Naturstyrelsen, 2010-2011.

Astrupstien, Kildeparken. Klient: Himmerland boligforening, 2011.



VISUALISERING

VIDEO PRÆSENTATION  
OG 3D ANIMATIONER

Et billede siger mere end tusind ord, men engang imellem er 
det ikke nok. Når der skal præsenteres komplekse projekter 
til beslutningstagerne, er præsentationsvideoer eller anima-
tioner en god måde at præsentere ideer og visioner på en 
kort og præcis måde.

COWI assisterer vore kunder med 3D visualiseringer og animationer til projekter 
der spænder fra enkelte bygninger til vej-, jernbane- og energiinfrastrukturprojek-
ter. Visualiseringerne dækker hele projektet fra de tidlige idéer over undersøgelse 
af de enkelte løsninger til det endelige resultat.

PROJEKT
Tiran Strait Crossing 
Egypt and Saudi Arabia

PROJEKT PERIODE
2012

COPYRIGHT COWI A/S
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Gennem præsentationerne kan seeren på kort tid få alt fra en bred introduktion 
til en samlet præsentation af et komplekst projekt med virkninger på miljøet og 
konteksten. Visualiseringer kan give en fælles referenceramme til videre diskus-
sion af projektets forskellige aspekter præsenteret gennem tegninger og video. 
Præsentationerne giver muligheden for at præsentere flere projektløsninger og 
sammenligne disse, for bedre at give beslutningstagerne mulighed for at vælge 
den optimale løsning.

Med fokus på tidens medielandskab er det vigtigt at kunne præsentere et let 
genkendeligt og klart budskab til offentligheden, om det er tidligt i processen 
eller som slutprodukt. Et fremtrædende og klart forståeligt billede af projektet vil 
vises igen og igen og benyttes af medierne for at sikre genkendelighed. En video 
er et stærkt redskab for projektet og kan hurtigt distribueres online og benyttes i 
fremtidige kampagner.

3D animation fra vindmølleprojekt.

Doha Bay Crossing, Qatar. Klient: MMUP/State of Qatar, 2011-2013. Rogfast forbindelsesvej, E39. Klient: Statens vegvesen, Norge, 2011-2013.

Doha Link, Kuwait. Klient: State of Kuwait.
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VISUALISERING

VIRTUELLE MODELLER
SKYLINE

COWI er skandinavisk distributør af realtime 3D software fra 
Skyline software systems. Skyline benyttes på større pro-
jekter såsom vejprojekter, byggeprojekter og komplette 3D 
bymodeller. 

I Skyline kan brugeren navigere frit rundt i den gratis 3D viewer og det er muligt 
for brugeren selv af definere fra hvilke synsvinkler projekterne ses. Desuden er 
det muligt at blive ført på prædefinerede guidede virtuelle flyveture. Softwaren 
er specielt egnet til projekter hvor det er vanskeligt at få et overblik med be-
grænsede illustrationer. COWI har mange års erfaring med at levere realtime 3D 
løsninger i Skyline software system. 

For store projekter er det oftest vigtigt at terrænet ikke er fladt eller mangler 
detaljer, terrænet skal svare til virkeligheden og projektet skal placeres i den 
korrekte højde i terrænet. På den måde er det muligt at producere realistiske kig 
i modellen. Skyline benytter en metode hvor modellen streames fra en lokal PC, 
intranet eller en internetforbindelse – og kun streamer hvad brugeren ser på et 
givent tidspunkt. Med den specialiserede software; TerraBuilder fra Skyline er 
COWI i stand til at bygge detaljerede modeller af terræn og hoste disse data på 
COWIs TerraGate server.

PROJEKT
Skyline real-time model 
Studie af byggeplaner på havn

PROJEKT PERIODE
2008

KLIENT
Sønderborg Kommune

COPYRIGHT COWI A/S
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VISUALISERING
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SKYLINE

COWI er skandinavisk distributør af realtime 3D software fra 
Skyline software systems. Skyline benyttes på større pro-
jekter såsom vejprojekter, byggeprojekter og komplette 3D 
bymodeller. 

I Skyline kan brugeren navigere frit rundt i den gratis 3D viewer og det er muligt 
for brugeren selv af definere fra hvilke synsvinkler projekterne ses. Desuden er 
det muligt at blive ført på prædefinerede guidede virtuelle flyveture. Softwaren 
er specielt egnet til projekter hvor det er vanskeligt at få et overblik med be-
grænsede illustrationer. COWI har mange års erfaring med at levere realtime 3D 
løsninger i Skyline software system. 

For store projekter er det oftest vigtigt at terrænet ikke er fladt eller mangler 
detaljer, terrænet skal svare til virkeligheden og projektet skal placeres i den 
korrekte højde i terrænet. På den måde er det muligt at producere realistiske kig 
i modellen. Skyline benytter en metode hvor modellen streames fra en lokal PC, 
intranet eller en internetforbindelse – og kun streamer hvad brugeren ser på et 
givent tidspunkt. Med den specialiserede software; TerraBuilder fra Skyline er 
COWI i stand til at bygge detaljerede modeller af terræn og hoste disse data på 
COWIs TerraGate server.

PROJEKT
Skyline real-time model 
Studie af byggeplaner på havn

PROJEKT PERIODE
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KLIENT
Sønderborg Kommune

COPYRIGHT COWI A/S

11
31

D
 -

 V
IR

TU
E

LL
E

 M
O

D
E

LL
E

R
 -

 S
K

Y
LI

N
E

 2
01

5B

Hvis du vil editere og bygge 3D modeller selv, er det nødvendigt med editerings-
versionen af TerraExplorer vieweren: TerraExplorer Pro. Det kræver ikke expert- 
viden om 3D for at opbygge og importere projekter fra en lang række almindeli-
ge 3D værktøjer som SketchUp, 3ds Max og AutoCAD.

Da TerraExplorer opererer i geografiske koordinater, er det muligt at linke og ind-
sætte GIS-temaer, terrændata og ortofotos f.eks. via WMS som gør det muligt at 
se projektet med det ønskede datasæt.

GENERERING AF MODELLER
En basis 3D model indeholder ofte meget store mængder data, hvilket det avan-
cerede program TerraBuilder® kan behandle og aflevere en færdig 3d model 
af til kunderne. Basismodellen opdateres som et samlet datasæt, og kræver 
både store mængder hukommelse og meget processorkraft. Ofte er den bedste 
løsning at få en terrænmodel der er klar til brug, leveret og som så følgende kan 
opdateres når behovet opstår.

OPSÆTNING OG YDERLIGERE 3D ELEMENTER
COWI tilbyder en fuldstændig opsætning af de færdiggjorte modeller f.eks. med 
tilføjelse af indekskort, stednavne og links til kundens eksisterende GIS data. Det 
er også muligt at tilføje vartegn til modellen f.eks. bygninger, broer eller lign.

SKYLINE HOTEL
COWI tilbyder at formidle 3D modeller direkte til slutbrugeren via internettet, og 
f.eks. forbinde online til kundens dataserver. TerraGate® og Microsoft IIS bruges 
som serversoftware.

TRÆNING
COWI tilbyder skræddersyede kurser til slutbrugere. Kurset tilrettelægges så der 
er fokus på de emner der er specielt interessante for slutbrugeren.
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