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Velkomst og præsentation af dagens program 

Bestyrelsesformanden bød velkommen til seminaret, der har 

bæredygtighed som tema med oplæg og diskussioner. Rektor 

præsenterede programmet for seminaret, hvor der både er eksterne 

oplæg om henholdsvis data inden for bæredygtighed og om UIA 

Verdenskongressen. På seminaret vil bestyrelsen også få en præsentation 

med eksempler på den måde, som arkitektskolen arbejder med 

bæredygtighed inden for såvel uddannelsen som forskningen.  

 

Hvad er bæredygtigt byggeri? 

Morten Birkved professor fra SDU præsenterede sin forskning inden for 

bæredygtigt byggeri med en lang række målinger, som problematiserer 

byggeriets absolutte bæredygtighed med afsæt i en række 

fremtidsscenarier jf. vedlagte præsentation. 

 

Det medførte en diskussion i bestyrelsen af udfordringerne ved de 

tilgængelige data, hvor der fortsat er meget, der endnu ikke er forsket i 

som eksempelvis, hvad hvis der er tale om etagebyggeri i stedet for 

enfamiliehuse, hvad siger data omkring den eksisterende bygningsmasse, 

og hvad med sundhedsrisikoen ved brug af brugte materialer. Det blev 

påpeget i diskussionerne, at det er vigtigt, at de arkitektstuderende får et 

vist kendskab til målinger af bæredygtighed.  

 

UIA Verdenskongres 2023 under temaet ”Sustainable Futures” 

Formand for UIA, Danmark Natalie Mossin præsenterede arbejdet med 

Verdenskongressen for de internationale arkitektforeninger i København i 
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2023. På kongressen er der sat fokus på arkitekturens bidrag til de 17 

verdensmål under temaet ”Sustainable Futures – leave no one behind”. 

Det er forventet, at der vil deltage omkring 15.000 mennesker i 

kongressen, som vil finde sted i og omkring København. KADK udbyder 

en sommerskolen i perioden op til verdenskongressen for også at få 

inddraget de unge arkitekter.  

 

Bestyrelsen drøftede herefter emner som vanskeligheder ved at opnå 

effekter gennem store kongresser. Det blev eksempelvis foreslået, at 

kongressen afsluttes med en form for ”Copenhagen Lessons”. 

Bestyrelsen opfordrede arrangørerne til at bruge hele byen som rum for 

workshops, udstillinger mv. for at komme bredere ud. Der var i 

bestyrelsen opbakning til, at også Arkitektskolen Aarhus indgår i arbejdet 

omkring verdenskongressen i 2023 både gennem deltagelse i bestyrelsen, 

rent forskningsmæssig og evt. som udbyder af et arrangement op til 

kongressen. 

 

Arkitektskolens tilgang til bæredygtighed i undervisningen og 

forskningen 

Lektor Thomas Hilberth indledte med at orientere om eksempler på 

arkitektskolens arbejde med bæredygtighed og verdensmålene i 

undervisningen. Arkitektskolen har et uddannelsesprogram med særlig 

fokus på bæredygtighed, men alle skolens uddannelsesprogrammer 

arbejder med bæredygtighed på forskellig vis. De arkitektstuderende 

tilknyttet program 3 har blandt andet arbejdet med projekter i lande som 

Indien og Marokko jf. vedlagte præsentation. 

 

Som et eksempel på arkitektskolens forskning inden for bæredygtighed 

præsenterede henholdsvis Elizabeth Donovan og Urzula Kozminska 

projektet https://www.nordicsustainablearchitecture.com/, som i første 

omgang har fokus på kortlægning af bæredygtigt byggeri i Norden jf. 

vedlagte præsentation.  

 

Oplæggene medførte en diskussion i bestyrelsen af emnets meget store 

kompleksitet og perspektiverne ved at hente inspiration udefra fra såvel 

andre faggrupper eksempelvis omkring data og fra andre lande som 

eksempelvis Holland. 

 

Bæredygtighed på Arkitektskolen Aarhus 

Torben Nielsen orienterede om, at arkitektskolen gennem mange år har 

arbejdet med FN’s verdensmål blandt andet via visionen om ”Engaging 

through architecture”. Skolens studerende og forskere er på meget 

forskellig vis involveret i verdensmålene. Det sker blandt andet gennem 

https://www.nordicsustainablearchitecture.com/


 

 

 

Dato: 02-10-2019 
Side 3 af 3 
 
J.nr.: S19-083 
Ref.: rs 

Arkitektskolen Aarhus I Nørreport 20 | 8000 Aarhus C I +45 8936 0000 I a@aarch.dk | www.aarch.dk 

projekter i Indien, som Thomas Hilberth illustrerede. Arkitektskolen var en 

af de første skoler, som arbejdede uden for landets grænser i forhold til 

bæredygtighed. Det har været en bevidsthedsudvidende dannelse, de 

studerende har været på. På skolens uddannelsesprogram 1 er der fokus 

klimaforandringer og vand og hvad vand betyder for byudvikling. I alle tre 

uddannelsesprogrammer indgår bæredygtighedselementet. 

Bæredygtighed er også centralt inden for skolens forskning, hvor bl.a. det 

særlige nordiske undersøges nærmere med afsæt i en bred holistisk 

tilgang, som er et af skolens kendetegn. Torben Nielsen nævnte 

afslutningsvist, at der kan være nogle gode perspektiver ved at etablere et 

samarbejde med eksempelvis Morten Birkved fra SDU om et styrket 

datagrundlag.  

 

Opsamling og afslutning på dagens program 

Bestyrelsesformanden konkluderede, at der har været tale om et meget 

spændende program med interessante vinkler på bæredygtighed. 

Formanden opfordrede til, at skolen i højere grad tydeliggør sit arbejde 

med FN’s verdensmål evt. på skolens hjemmeside. Der blev også 

opfordret til, at arkitektskolen engagerer sig i UIA’s verdenskongres i 2023 

og evt. i et samarbejde med andre sætter yderligere fokus på data inden 

for bæredygtighed, så de studerende sikres et vist kendskab hertil. 
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