3D visualisering
Næste år skal statslige byggeprojekter projekteres i 3D, som vil give mange
fordele i forbindelse med udfomningen af et nyt byggeri, men en ting er at
skitsere og projektere i 3D, noget helt andet er at skabe fotorealistiske 3D
visualiseringer, animationer og interaktive 3D modeller.
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’Når vi vælger tre.d til at tage sig af 3D visualiseringen
af vores byggeprojekter, skyldes det først og fremmest
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komme mere fokus på 3D visualisering:
’Men 3D som projekteringsredsskab i det digitale
byggeri er slet ikke det samme som 3D visualisering. I
fremtiden blive det endnu mere påkrævet at outsource
3D formidlingen af byggeprojekter til virksomheder,
som er specialiserede i 3D visualisering for at leve op
til de øgede kvalitets- og produktivitetskrav, som
byggesektoren vil blive stillet over for.’
’Tidligere var et par simple 3D illustrationer nok til at
præsentere et byggeprojekt. I dag stilles der betydeligt
højere krav om fotorealistiske 3D visualiseringer med
præcis gengivelse af materialer og belysning,’ siger
Lars Hilfling Nielsen og fortsætter:
’Samtidig oplever vi en stigende efterspørgsel på 3D
animationer og interaktive 3D modeller. Med den type
avancerede 3D præsentationer kommer vi for alvor
til at udnytte de muligheder fuldt ud, som 3D mediet
giver for at formidle en arkitektonisk vision effektivt
og overbevisende.’
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