


•  Summer	  event:	  Scener	  fra	  et	  byggeri	  
•  Seminarrækken:	  	  
– Byggeri	  som	  …	  	  
• produk:on,	  kommunika:on,	  økonomi	  

– Byggeriets	  scener	  	  
• Torvehallerne,	  Superkilen,	  Supersygehuse	  

•  Fletværket:	  	  
• Samarbejde	  og	  rela:oner;	  bæredyg:gt	  byggeri;	  
hospitalsbyggeriets	  design	  og	  værdi;	  arkitektronisk	  
praksis	  



•  Videnskabeligt:	  	  
– Interna:onal	  forskningskonference	  	  
– Publicering	  	  
– Ph.d.	  (alle	  på	  nær	  én	  har	  allerede	  forsvaret)	  

•  Øvrige	  formidlingsak:viteter	  og	  publika:oner	  
– Mindeværdige	  projekter;	  kronikker	  og	  indlæg	  

•  Uddannelsesak:viteter:	  	  
– Undervisningscase	  
– Ny	  HA	  uddannelse	  i	  projektledelse	  



•  Præmis:	  Netværket	  sluQer	  :l	  juni	  2013	  

•  Antagelse:	  Vi	  forskere	  har	  endnu	  meget	  på	  
hjerte!	  

•  Udfordring:	  Hvordan	  få	  det	  bragt	  i	  spil?	  	  
•  Organisering:	  	  
– Fra:	  MBA-‐BYG	  :l	  CLIBYG	  som	  center	  
– Over:	  center	  :l	  netværk	  og	  :l	  fletværk	  
– Til	  fremover:	  Dialog	  om	  aktuelle	  emner	  (organiserede	  
samtaler	  på	  tværs	  af	  vidensdomæner)	  



•  Ambi7on:	  Bringe	  vores	  viden	  i	  spil	  på	  en	  ny,	  men	  
fortsat	  tankevækkende	  (ikke	  norma:v)	  måde!	  	  

•  Plan:	  Gøre	  forårets	  seminarer	  :l	  øverum	  for	  
samtale:	  	  
– Seminarer	  som	  iscenesaQe	  samtaler	  mellem	  prak:ker	  
og	  forsker	  
•  Det	  analy:ske	  interview	  som	  metode	  
•  Interviewet	  som	  genstand	  for	  en	  kollek:v	  samtale	  

– Co-‐produk:on	  af	  ideer	  og	  indsigter	  i	  rela:on	  :l	  
aktuelle	  emner	  og	  problems:llinger	  
• Mere	  ak:v	  rolle	  på	  bagkanten	  end	  på	  forkanten	  (formidling)	  
•  Formidling	  i	  form	  af	  video,	  indlæg	  og	  kronikker	  



•  Tre	  seminarer	  
– Produk:vitet	  og	  materialitet	  (27.02.13)	  

– Arkitektens	  iden:tet	  (05.04.13)	  
– Refleksivitet	  (08.05.13)	  

•  Grand	  Finale	  (04.06.13)	  



•  En	  festlig	  ceremoni:	  	  
– Det	  har	  været	  sjovt	  og	  godt!	  Det	  skal	  det	  fortsæQe	  
med	  at	  være.	  

•  Et	  overordnet	  tema:	  	  
– Hvad	  er	  værdi	  –	  og	  hvad	  er	  værdifuldt	  

•  Er	  det	  noget	  andet	  nu	  end	  :dligere	  
•  	  Hvad	  er	  det	  forankret	  i:	  bygninger,	  effekter,	  indsigter	  …	  

•  En	  aflevering:	  	  
– En	  historie	  som	  gør	  viden	  :l	  et	  værktøj	  
– En	  model	  for	  samarbejde	  mellem	  forskning	  og	  praksis	  



•  Vi	  kan	  lære	  meget	  om	  
samfundet	  ved	  at	  studere	  
byggeriet	  

•  Konkurrence	  som	  løsning	  
–	  op:mering	  af	  
konkurrencens	  design	  

•  Konkurrence	  som	  
opgave!	  Hvad	  skal	  man	  
gøre	  for	  at	  konkurrencen	  
får	  de	  :lsigtede	  effekter?	  



•  Samfundet	  investerer	  mange	  ressourcer	  og	  tanker	  i	  at	  
skabe	  rammer	  for	  organiseringen	  af	  konkurrencer	  

•  Byggeriets	  aktører	  investerer	  flere	  og	  flere	  ressourcer	  i	  
at	  gennemføre	  konkurrencer	  

•  Designet	  er	  en	  afspejling	  af	  tre	  modstridende	  hensyn:	  	  
– Konkurrencens	  krea:vitet,	  effek:vitet	  og	  rejærdighed	  

•  Der	  findes	  ingen	  endegyldige	  løsninger,	  men	  der	  findes	  
mere	  eller	  mindre	  fornulige	  måder	  at	  agere	  på	  alt	  
eler,	  hvilket	  konkurrence-‐design	  der	  er	  valgt!	  	  	  

•  Tre	  D-‐strategier:	  design,	  deltagelse	  og	  dialog	  
– Strategier	  fordi	  usikkerheden	  er	  stor!	  




