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”Flowet af linned i et hotel er en vigtig del af den daglige 
drift og normalt arealkrævende. Ved at anvende Leans 

tankegangen om spild og se flowet som en del af bygningen 
åbner der sig ofte nye muligheder. Dette resulterede i en au-
tomatiseret løsning til håndtering af linned på Scandic Spec-
trum, som frigjorde areal til at øge antallet af hotelværelser.”

Jens Erling Horn, Logistik konsulent, Søren Jensen  
Rådgivende Ingeniørfirma



Søren Jensens logistik indbefatter flowdesign og simulations modelling, som 
sikrer en effektiv afvikling af flow i en bygning. Vi planlægger og sikrer styring af 
flow, så disse afvikles sammenhængende og effektivt. 
Bygninger har i større eller mindre grad et indgående og udgående flow af:
• Leverancer
• Affald og returprodukter 
• Personflow

Hos Søren Jensen tror vi på, at vi kan forbedre bygningerne ved at tænke flow 
ind i de tidlige designfaser. Flowenes effektivitet og sammenhæng afhænger af, 
hvordan bygningens arealer disponeres og dimensioneres. 

Bygningens design i forhold til flowene i bygningen optimeres ved at anvende 
Søren Jensens logistikydelser i projekteringen. Når driftsflow og flowet af bru-
gere og besøgende ikke krydser hinanden, udnyttes arealerne mere hensigts-
mæssigt i forhold til den primære funktion af bygningen.

Hvorfor, Hvordan og Hvad?

Indledning





Kompetencer



Illustration 1: Værdistrømsanalyse



Flowdesign
Flowdesign omfatter en analyse af de 
indgående og udgående flow, samt 
personflowet i bygningen med henblik 
på at designe de optimale flows i byg-
ningen. Vores flowdesign bygger på 
dialog med bygherre og bygningens 
fremtidige brugere. I samarbejde med 
arkitekten sammenkædes flowdesig-
net med bygningens overordnede de-
sign, hvor relevante tilpasninger fore-
tages i forhold til dimensionering og 
disponering. I forbindelse med afslut-
ningen af en projekteringsfase beskri-
ves flowdesignet i et logistikkoncept 
for bygningen.

Logistikkonceptets beskrivelse anven-
des til at understøtte designproces-
sens disponering og dimensionering 
af flow relaterede arealer i bygningen. 
Dette sikrer, at bygningen har det rette 
antal rum og korridorer, som er dimen-
sioneret og disponeret til, at flow kan 
gennemføres optimalt. Logistikkon-
ceptet kan efterfølgende anvendes 
i den videre projektering som en de-
signmanual i forhold til flow.

Flowdesign tager udgangspunkt i en 
Lean tankegang, der sikrer optimal 
afvikling af de enkelte processer i et 

flow og sikre sammenhæng i over-
gangen fra én proces til en anden. 
Det optimale flow designes ud fra en 
værdistrømsanalyse, som kortlægger 
processerne i flowet. Flowet optime-
res herefter ved, at fokusere på de 
processer, der skaber værdi, samt at 
fokusere på at minimere og eliminere 
spild i de værdiskabende processer.

I designprocessen er det vigtigt at 
sikre, at flowet fungerer som en sam-
menhængende kæde gennem byg-
ningen og ikke som enkeltstående 
processer. Ligeledes er det vigtigt at 
de forskellige flow kan interagere ufor-
styrret med hinanden og de primære 
aktiviteter i bygningen. Samt interage-
re hensigtsmæssigt med den omver-
den bygningen er placeret i. Flowde-
signs samlede beskrivelse af alle flow 
i bygningen er et redskab, der sikrer 
sammenhæng.
En ekstra fordel, ved at anvende 
flowdesign i designprocessen, er at 
en bygning, der er designet til det 
optimale flow er med til at sikre lave 
driftsomkostninger i forbindelse med 
håndteringen af det indgående og ud-
gående flow.



Illustration 2: Isometri tegning fra Vrå Skole og Børnehus

Søren Jensen har en mangeårig erfa-
ring med at arbejde med flowdesign 
i projekteringen af større byggerier, 
herunder:  
• Nyt Odense Universitets Hospital
• Nyt Herlev Hospital
• Den Nye Universitetshospital, 

Skejby
• Ny Psykiatri Bispebjerg

Erfaringen er en vigtig faktor i forbin-
delse med afdækning af brugernes 

forventninger og behov – vi designer 
flows ud fra brugernes perspektiv. Se 
illustration 2 og 3 for eksempler på 
hvordan flowene bevæger sig i byg-
ninger.

Designet af flowene i bygningen kan 
påvirke bygningens overordnede de-
sign. Flowdesignet bør derfor ligge 
fast ved afslutningen af dispositions-
forslaget, men ikke senere end ved 
afslutningen af projektforslaget.



Illustration 3: Isometri tegning fra Børneriget (konkurrence)



Illustration 4: Spaghetti diagram af en sygeplejerskes bevægelsesmønster



Flowstudier
Viden fra brugerne er essentiel for 
at kunne lave værdistrømsanalyser. 
Ofte er det tilstrækkeligt med den vi-
den logistikspecialisterne får gennem 
brugermøder og en rundvisning på 
bygherres eksisterende matrikel. Men 
i nogle tilfælde kan det være nødven-
digt at foretage nærmere studier af 
udvalgte medarbejderes arbejdsgan-
ge. 

Dette kan gøres gennem et flowstu-
die. Et flowstudie kan gennemføres 
på to måder:
1. Vores logistikspecialist enten ob-

serverer/følger en medarbejder 
på en arbejdsdag 

2. Der opsættes sensorer, som op-
fanger medarbejdernes bevægel-
ser enten via telefonen eller en 
tag, som medarbejderen har på 
sig 

Dette giver en mere præcis viden om 
bygherres eksisterende flow, og det 
gør det muligt at kortlægge medarbej-
dernes bevægelsesmønstre. Viden 
om bevægelsesmønstre kan anven-
des til at finde det optimale layout af 
bygningen. 

Som et eksempel viser illustration 4, 
hvilke rum en sygeplejerske på en 
vagt bevægede sig ind i. Dette obser-
vationsstudie blev anvendt til at fast-
lægge et sengeafsnits layout.



Illustration 5: Visualisering af Fremtidens Sølund, hvor Søren Jensen har foretaget værdistrømsanalyser af flowene.



Automatisering 
af processer 

Flere og flere processer kan i dag 
automatiseres og være med til at gøre 
brugernes hverdag lettere. Dette gør 
sig også gældende for de processer, 
som danner et indgående- eller udgå-
ende flow i de mange forskellige typer 
af bygninger vores samfund indehol-
der.Processer automatiseres for at 
optimere. 

Automatisering kan ofte være areal-
besparende og dermed reducere an-
lægsomkostningerne. Det er derfor 
en naturlig del af værdistrømsanaly-
sen at undersøge mulighederne for at 
automatisere processer.

I tilfælde af, at værdistrømsanalysen 
identificerer muligheder for automati-
sering af en eller flere processer i et 
flow, vil logistikkonceptet indbefatte 
en beskrivelse af denne automatik, så 
bygherre kan vælge om automations-
løsningen skal implementeres i byg-
ningen. Projekteringen af eventuelle 
automatiserede løsninger er en sær-
skilt logistikydelse.



Simulation  
Modelling 

Flowdesign skaber rammerne for 
optimale flow i en bygning. Dette er 
ofte tilstrækkeligt når kompleksiteten 
i flowene er lille. Efterhånden som 
kompleksiteten øges vil usikkerheden 
i flowdesignet ligeledes øges, og her 
er det en fordel at anvende dynamiske 
simuleringer, hvor det enkelte element 
med dens parametre, bliver simuleret 
minut for minut.

En dynamisk simulering kan foreta-
ges som en simulering af hele flowet 
eller som en simulering af specifikke 
elementer af et flow som er kritisk for 
gennemførelsen af hele flowet. Dette 
kunne f.eks. være en vertikal transport 
analyse, hvor elevatorernes kapacitet 
er kritisk i forhold til gennemførelsen 
af hele flowet.

En dynamisk simulering er med til at:
• Give et bedre indblik i forhold til 

arealbehov
• Give et bedre indblik i kapacitets-

behovet for logistikarealerne og 
eventuelle automatiserede dele af 
flowet

• Fortælle hvor tæt udnyttelsen af 
logistikarealerne er på maksimal-
kapaciteten

• Give mulighed for afprøvning af 

forskellige scenarier for hvordan 
placeringen af enkelte arealer på-
virker flowet

• Give mulighed for at indarbejde 
stresstests for de forskellige dele 
af flowet

En anden metode til simulering af 
personflowet er gennem visuelle ana-
lyser. Hver enkelt person simuleres 
med udgangspunkt i hvilke områder 
og funktioner de skal benytte. Derved 
kan  logistikspecialisterne få et indblik 
i, hvordan personerne bevæger sig 
rundt, når de kommer ind gennem ho-
vedindgangen til bygningen. Der kan 
foretages to typer af visuelle analyser:
1. En heatmap analyse (fig. 6), der 

er en grafisk afbildning af, hvor 
personerne befinder sig og hvor 
ofte.

2. En sightline analyse (fig. 7), som 
viser de flader og vægge, der er 
synlige for personerne, mens de 
bevæger sig til og fra deres be-
stemmelsessted.

Denne model er med til at:
• Give indblik i, hvor personerne 

færdes i specifikke dele af byg-
ningen. Hvilket kan være relevant 
i forhold til arealudnyttelsen, aku-



Illustration 6: Heatmap, der viser personbelastningen

Illustration 7: Sightline analyse viser brugerens udsyn i og fra bestemmelsessted 

stik og belysning.
• Give indblik i hvor skilte skal pla-

ceres for at sikre en optimal way-
finding.

Med simulation modelling tages et 
skridt væk fra de døde vægge og 
lofter i bygningen, ved at se nærme-

re på, hvordan bygningens tiltænkte 
funktioner bliver. Det er herved muligt 
at opnå et indblik i, hvordan den frem-
tidige hverdag ser ud, allerede inden 
det første spadestik er taget. 
Det giver en større sikkerhed for byg-
herren end ved brug af statiske ana-
lyser.





Søren Jensen     
logistikydelser



Logistikydelser
Søren Jensens logistikydelser er med 
til at skabe brugervenlige bygninger 
og bør anvendes, fordi en bygning 
ikke bare er en bygning, men en ar-
bejdsplads og en opholdsplads for 
mange brugere, som har forskellige 
formål med at opholde sig i og bruge 
bygningen. At skabe de optimale ram-
mer for disse mennesker bør være en 
naturlig del af designprocessen for 
alle typer bygninger.

Søren Jensen logistikydelser
• Flowdesign
• Flowstudier
• Projektering af automatiserings-

løsninger 
• Simulations modelling
 o     Dynamisk simulering
 o     Visuel simulering

Se vores hjemmeside for referencer 
på Søren Jensens logistikydelser: 
www.sj.dk/specialkompetencer

Illustration 8: Visualisering af Vrå Skole og Børnehus, hvor Søren Jensen har udarbejdet et logistikkoncept, som passer 
til bygningens mange funktioner.
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Illustration: Moose Studio


