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Kort om konteksten for modulet  
 

Modulet er et extra curriculært modul , og der modtages et kursusbevis for deltagelsen.  
Modulet foregår på tværs af de to involverede uddannelsesinstitutioner VIA Bygningskonstruktør og AU Bygningsingeniør og for deres studerende på 
uddannelses linjer fra henholdsvis 2. – 7. semester. Modulet er udbudt som et dansksproget forløb. Der var tilmeldt 29 studerende med ca. halvdelen fra hver 
af de involverede uddannelsesinstitutioner. 
Modulet tager udgangspunkt i en kreativ, innovativ og entreprenant tilgang med fokus er på et af branchens aktuelle udfordringer. Med inspiration i aktuel 
case fra en iværksætter, med input fra branchen frontløbere, udvikles løsningsforslag, i tværprofessionelle teams. 
Didaktisk design: Forløbet er bygget op som projektundervisning med vekselvirkning mellem oplæg og vejledning. De studerende præsenteres for 
innovationsmodeller, der kan være retningsgivende i forløbet. 
 
MODULETS KOMPETENCEMÅL,  
 

Efter forløbet kan de studerende: 
- indgå i tværprofessionelle samarbejder  
- vurdere mulige løsninger ud fra et bæredygtigt perspektiv 
- arbejde struktureret ud fra en innovations model 
- arbejde kreativt og innovativt med en udfordring  
- vurdere mulighederne for omsætning af et koncept på et marked 
- udvikle et koncept med baggrund i princip for design for adskillelse og cirkulær økonomi 
- opnå kendskab til entreprenørskab 
- pitche for interessenter 
- forstå betydning af tværprofessionelt netværk mellem opgavestiller, rådgivere og entreprenører 
 
EVALUERINGRESULTATER 
 

Dette er det første forløb af denne typer og bygger derfor oven på de generelle erfaringer, som de to institutioner har med innovation og entreprenørskab. 

KRITERIER 
Kriterier for gennemførelse af modulet:  
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Tilstedeværelse, aktiv deltagelse i hele modulet og præsentation af et koncept understøttet af relevant materiale 

MODULETS RELATION TIL PRAKSIS/ PRAKTIK - hvornår og hvordan? 
 
Summer Camp’ens udgangspunkt er design for adskillelse, som kræver, at der stilles spørgsmålstegn ved kendte løsninger og processer. Undervejs arbejdes 
der i tværfaglige teams og der gives spændende input fra cases og relevante virksomheder fra byggebranchen.  
Der arbejdes bevidst med udvidelse og professionalisering af den studerendes netværk og skabelse af ny viden,.  
Fokus er på samarbejde om løsning af et konkurrenceprojekt, stillet af en iværksætter.  
Gennem konkurrenceprojektet er målet at udvikle smarte byggetekniske løsninger, der tilgodeser bæredygtighed, adskillelse og digitalisering.  
Der pitches til eksternt dommerpanel, udvalgt på baggrund af relevans for casen tema/fokus. Dommerpanelet udpeger bedste forslag. 

• Oplæg fra eksterne partnere; 

- Dome of Vision, byggemetode ved Kristoffer Tejlgaard, Atelier  
- Circulær økonomi ved Damir Hatic, VIA ERHVERV, master i Bæredygtig omstilling 
- Design for adskillelse – Circle House ved Casper Ø. Christensen, DGNB consultant, GXN 
- Case introduktion ved Per Hansen, X-Po Arkitekterne 
- Produkt introduktion ved Henrik Harder, Peikko Danmark 
- Produkt introduktion ved Klaus Folkmann, Fiberline Composites 
- Pitching ved Serena Leka, EiU project, ASE 

• Dommerpanel: 

- Per Hansen, X-Po Arkitekterne 
- Damir Hatic, VIA ERHVERV, master i Bæredygtig omstilling 
- Jørgen Søndermark, Realdania By & Byg A/S 
- Gitte Gylling, Bæredygtighedskonsulent, Rambøll 
- Serena Leka, EiU project, ASE 

• Oplæg internt; 

- Samarbejde  
- Kreativitet, Innovation og entreprenørskab samt foretagsomhed 
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VEJLEDNING & FEEDBACK – hvornår og hvordan? 
 
Planlægningsgruppen faciliterede forløbet hele modulet med tjek-in hver morgen og tjek-ud hver eftermiddag. Energizers blev løbende indarbejdet ved 
behov. Fokus lå på at støtte idé udvikling og ikke på konkret feedback på den valgte løsning. Ved oplæg i pitching var der indarbejdet øvelser, hvor der blev 
givet direkte feedback på personlig performance og pitching. 
EVALUERING 
Studerendes evaluering af arbejdsformer, indhold, arbejdsbelastning, mv. – hvornår og hvordan?  
 
Afsluttende kvantitativ evaluering vha. spørgeskemaer gennem Survey Xact, der viser de studerende opfattelse af forløbet og dets rammer mv. 
 
Væsentlige udtræk fra spørgeskemabesvarelser er omkring; 
- indhold, facilitatorer (spgm. 24)                                                                           - 73 % synes i meget høj grad og høj grad, at input var tilfredsstillende 
- indhold, eksterne samarbejdspartnere, (spgm. 25)                                      - 87 % synes i meget høj grad og høj grad, at input var tilfredsstillende 
- facilitatorer, innovative og entreprenante kompetencer (spgm. 28)    - 64 % synes i meget høj grad og høj grad, at input var tilfredsstillende 
- udbytte (spgm. 35)                                                                                                      - 91 % synes i meget høj grad og høj grad, at udbytte var tilfredsstillende                                 
- tidshorisont, 1 uge nok (spgm. 36)                                                                       - 45 % synes i meget høj grad og høj grad, at der var tid nok 
- se sig selv starte egen virksomhed (spgm. 34)                                                - 19 % kan i meget høj grad og høj grad, se sig selv starte og 41 % i nogen grad 
 
DREJEBOG FOR MODULET: 
Beskrivelse af hvordan modulet undervisning og undervisningen er struktureret. Vedhæft evt. powerpoint.   
 
Drejebog, ugeoversigt og projektbeskrivelse er vedhæftet. 
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Uge 33 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 
08.30 

 
Sted: Dome of Visions, Aarhus Havn 
 
Registrering samt udfylde startskema 
Socialfonden 
 

 
Sted: Navitas, Lokale 04.051 
 
Opsamling på i går + dagens program  

 
Sted: Navitas, Lokale 04.051 
 
Opsamling på i går + dagens program  

 
Sted: Navitas, Lokale 04.051 
 
Opsamling på i går + dagens program  

 
Sted: Navitas, Lokale 04.051 
 
Opsamling på i går + dagens program  

  
Velkommen v/ uddannelsesledere 

 
Oplæg om ’Design for adskillelse’ v/  
Damir Hattic, VIA Erhverv 

 
Oplæg v/ Henrik Harder,  
Peikko Danmark  

 
Projektarbejde m/ facilitering 

 
Projektarbejde m/ facilitering 

  
Intro til opgave v/ GORY og FIEA 

 
Projektarbejde m/ facilitering 

 
Oplæg v/ Klaus Folkmann,  
Fiberline Composites  

  
Evaluering af samarbejde v/ facilitatorer 
Spørgeskema og slutskema Socialfonden 
 

  
Intro til Dome of Visions  
v/ Kristoffer Tejlgaard, Atelier 
 

  
Oplæg i pitching v/ Serena Leka,  
EiU Project, ASE (engelsk tale) 

  

  
Oplæg v/ Casper Ø. Christensen,  
DGNB consultant, GXN 
 

    

  
Oplæg v/ Per Hansen, X-Po 
 

    

12.30 Frokost for egen regning Frokost for egen regning Frokost for egen regning Frokost for egen regning Frokost for egen regning 

 
13.00  

 
Intro til samarbejde v/ LIBO og KAV 
 

 
Projektarbejde m/ facilitering 

 
Projektarbejde m/ facilitering 

 
Projektarbejde m/ facilitering 

 
Fremlæggelse for dommerpanel  

  
Teambuilding  (PechaKucha) 
 

    
Votering 

  
Innovationsmetoder 

    
Kåring af vinder / præmieoverrækkelse 
 

  
Projektarbejde m/ facilitering 

    
Afrunding og udlevering af kursusbevis 
 

  
Fællesspisning / aftenshygge (Kl. 17.00) 

    
Tak for nu! (Kl. 15.00) 
 

 

http://www.peikko.dk/
https://fiberline.dk/
https://www.behance.net/ktejlgaard
http://gxn.3xn.com/
http://www.xpo-arkitekterne.dk/
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Mandag den 13.08.2018 (uge 33) 

Tid Emne Sted Lokale Ansvarlig 

08.30 Registrering + udfylde startskema Socialfonden Dome of 
Visions  CG/FIEA 

08.45 
Velkommen v/ Claus Glavind, uddannelsesleder Ingeniørhøjskolen 
Aarhus Universitet og Holger Mouritzen, uddannelsesleder Byg-
ningskonstruktøruddannelsen VIA. 

Dome of 
Visions  CG og HOM 

09.00 Hils på hinanden! Dome of 
Visions  LIBO 

09.15 Intro til opgave v/ GORY og FIEA Dome of 
Visions  GORY og KAV 

09.45 Intro til Dome of Vision v/ Kristoffer Tejlgaard, Atelier Dome of 
Visions  CG/ 

Nicoline, DoV 

10.45 Pause    

11.00 Oplæg v/ Casper Østergaard Christensen, DGNB consultant, GXN Dome of 
Visions  GORY 

12.00 Oplæg v/ Per Hansen, X-Po Dome of 
Visions  KL 

12.30 Frokost for egen regning    

13.00 Intro til samarbejde v/ LIBO og KAV Dome of 
Visions  LIBO og FIEA 

13.30 Teambuilding  (PechaKucha) Dome of 
Visions  LIBO og FIEA 

14.30 Innovationsmetoder Dome of 
Visions  LIBO og KAV 

15.00 Projektarbejde m/ facilitering Dome of 
Visions  GORY, KAV, 

LIBO og FIE 

17.00 Fællesspisning / aftenshygge Dome of 
Visions  CG 

https://www.behance.net/ktejlgaard
http://gxn.3xn.com/
http://www.xpo-arkitekterne.dk/
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Tirsdag den 14.08.2018 (uge 33) 

Tid Emne Sted Lokale Ansvarlig 

08.30 Opsamling på i går + dagens program  Navitas 04.051 GORY, KAV, 
LIBO og FIE 

08.45 Oplæg om ’Design for adskillelse’ v/ Damir Hattic, VIA Erhverv Navitas 04.051 GORY 

10.15 Projektarbejde m/ facilitering Navitas 04.051 GORY, KAV, 
LIBO og FIE 

12.30 Frokost for egen regning    

13.00 Projektarbejde m/ facilitering Navitas 04.051 GORY, KAV, 
LIBO og FIE 
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Onsdag den 15.08.2018 (uge 33) 

Tid Emne Sted Lokale Ansvarlig 

08.30 Opsamling på i går + dagens program  Navitas 04.051 GORY, KAV, 
LIBO og FIE 

08.45 Oplæg v/ Henrik Harder, Peikko Danmark  Navitas 04.051 KAV 

09.15 Oplæg v/ Klaus Folkmann, Fiberline Composites  Navitas 04.051 GORY 

09.45  Pause    

10.00 Oplæg i pitching, v/ Serena Leka, EiU Project, ASE (engelsk tale) Navitas 04.051 CG 

12.30 Frokost for egen regning    

13.00 Projektarbejde m/ facilitering Navitas 04.051 GORY, KAV, 
LIBO og FIE 

  

http://www.peikko.dk/
https://fiberline.dk/
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Torsdag den 16.08.2018 (uge 33) 

Tid Emne Sted Lokale Ansvarlig 

08.30 Opsamling på i går + dagens program  Navitas 04.051 GORY, KAV, 
LIBO og FIE 

08.45 Projektarbejde m/ facilitering Navitas 04.051 GORY, KAV, 
LIBO og FIE 

12.30 Frokost for egen regning    

13.00 Projektarbejde m/ facilitering Navitas 04.051 GORY, KAV, 
LIBO og FIE 
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Fredag den 17.08.2018 (uge 33) 

Tid Emne Sted Lokale Ansvarlig 

08.30 Opsamling på i går + dagens program  Navitas 04.051 GORY, KAV, 
LIBO og FIE 

08.45 Projektarbejde m/ facilitering Navitas 04.051 
Serena Leka, 
GORY, KAV, 
LIBO og FIE  

10.00 Evaluering af samarbejde v/ facilitatorer 
Spørgeskema for forløb + slutskema Socialfonden Navitas 04.051 GORY, KAV, 

LIBO og FIE 

12.30  Frokost for egen regning    

13.00 Fremlæggelse for dommerpanel (10 min. pr. gruppe) Navitas 04.051 ALLE 

14.15 Votering   Dommerpanel 

14.30 Kåring af vinder v/ dommerpanel samt præmieoverrækkelse Navitas 04.051 CG 

14.45 Afrunding og udlevering af kursusbevis Navitas 04.051 CG 

15.00 Tak for nu!    

 
 
 
Dommerpanel består af følgende: 
 
Per Hansen, X-Po 
 
Damir Hattic, VIA Erhverv  
 
Serena Leka, EiU Project, ASE 
 
Jørgen Søndermark, RealDania 
 
Gitte Gylling, Rambøll (Bæredygtighedskonsulent) 
 

http://www.xpo-arkitekterne.dk/
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Summer Camp - Drejebog  
      20. september 2018 

1 Indledning og formål 

 
Ideen om at afholde en tværfaglig Summer Camp er opstået på baggrund af ansøgning om midler fra re-
gion midt og Den Europæiske Socialfond, en del af et større EU/Regional fonds projekt ”Entreprenørskab i 
uddannelserne”. Partnere: VIA, DANIA, EAAA, AMMS, EAMV og AU (Ingeniørhøjskolen).  
Tildelte undervisningsforløb;  nr. 7 ”Tværfagligt Iværksætteri”.  
  
 
 
Drejebogen her skal fungere dels som et ”officielt” dokument omkring Summer Camp’en og som arbejds-
redskab, til styring af processen frem mod Summer Camp’en, for planlægningsgruppen. Den udleveres 
ikke til deltagere. 

1.1 Overordnede mål og formål – jf. tildelte midler 

Overordnet sigte: ”at motivere flere studerende til at blive iværksættere” 
Tildelte midler er til udarbejdelse af et undervisningsformat, der gerne skulle kunne inspirere andre og an-
vendes af andre . 

1.2 Summer Camp mål og formål 

Modulet er et extra curriculært modul, hvor der modtages et kursusbevis for deltagelsen.  
Modulet er på tværs af de to involverede uddannelsesinstitutioner VIA Bygningskonstruktør og AU Byg-
ningsingeniør og for deres studerende på uddannelses linjer fra henholdsvis 2. – 7. semester. Modulet er 
kun tænkt udbudt som et dansksproget forløb. 
Modulet tager udgangspunkt i en kreativ, innovativ og entreprenant tilgang med fokus er på et af bran-
chens aktuelle udfordringer. Med inspiration i aktuel case fra en iværksætter, med in-put fra branchen 
frontløbere, udvikles løsningsforslag, i tværprofessionelle teams. 
Didaktisk design: Projektforløb med vekselvirkning af oplæg om relevante temaer og vejledning. 
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Campens udgangspunkt er design for adskillelse, som kræver, at der stilles spørgsmålstegn ved kendte 
løsninger og processer. Undervejs arbejdes der i tværfaglige teams og der gives spændende input fra cases 
og relevante virksomheder fra byggebranchen.  
På Summer Camp’en arbejdes der bevidst med udvidelse og professionalisering af den studerendes net-
værk og skabelse af ny viden. 
Fokus på Summer Camp’en er samarbejde om løsning af et konkurrenceprojekt, der stilles til rådighed af 
en ekstern samarbejdspartner. 
Gennem konkurrenceprojektet er målet at udvikle smarte byggetekniske løsninger, der tilgodeser bære-
dygtighed, adskillelse og digitalisering.  

Gennem dette arbejde er målet at de studerende opnår forståelse for andre af byggeriets fagligheder, og 
udvikler deres kompetencer inden for innovation og entreprenørskab.  

Summer Camp’en er et supplement til uddannelsen. Et ekstra - gratis – tilbud, der giver mulighed for at 
møde andre fagligheder - virksomheder fra byggebranchen med know-how inden for feltet, samt stude-
rende fra Ingeniørhøjskolens to linjer; Bygningsdesign og Bygningsteknik, Aarhus Universitet og stude-
rende fra Bygningskonstruktøruddannelsen, VIA University College, samt at arbejde tværprofessionelt. 
De studerende får ved fuld deltagelse er kursusbevis, som kan bidrage til deres CV. 
 
 
Hvem kan deltage: 
 
Summer Camp’en henvender sig til:  
Studerende ved Bygningskonstruktøruddannelsen, som har afsluttet 2. semester eller højere. 
Studerende ved Bygningsingeniøruddannelserne på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (alle specialer), 
som har afsluttet 2. semester eller højere.  
 
Der er plads til 40 deltager. Disse findes ud fra en repræsentativ fordeling af ansøgerne på uddannelserne 
og på de enkelte semestre. 

2 Tema, læringsudbytte og elementer/indhold 

 
Tema:  DESIGN FOR ADSKILLELSE  

Fremtidens byggeri kan skilles ad,  
men hvordan bygger man det? 

 
 
Fokus: bygbarhed,  

nye løsninger,  
cirkulær økonomi,  
design for adskillelse,  
entrepreneurskab,  
tværfaglighed 
 

 
Læringsudbytte: 
De studerende skal udvikle tværprofessionelle og innovative kompetencer i et samarbejde om real-life ca-
ses fra praksis (udfordringer).  
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• De skal trænes i at indgå i et tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af såvel 
egen professions som øvrige professioners ansvar og kompetence i forhold til en tværprofessionel opga-
veløsning.  

• De skal opnå viden om, færdigheder og kompetencer i at udvikle smarte byggetekniske løsninger, der 
tilgodeser bæredygtighed, adskillelse og digitalisering.  

• De skal udvikle deres kompetence i kreativitet, innovation og entreprenørskab i teams og netværk.  

De studerende opnår viden om og færdigheder i: 
- Design for adskillelse 
- Bæredygtighed  
- Circulær økonomi 
- Materialers miljøbelastning 
- Alternative materialer og deres anvendelse 
- Kreativitet og innovation  
- Innovationsmodeller 
- Entreprenørskab  
- Personlig performance 
- Pitching  
- Grænseflader mellem professionsuddannelserne 

 
 
De studerende kan: 

- indgå i tværprofessionelle samarbejder  
- vurdere mulige løsninger ud fra et bæredygtigt perspektiv 
- arbejde struktureret ud fra en innovations model 
- arbejde kreativt og innovativt med en udfordring  
- vurdere mulighed for marked 
- udvikle en løsning med baggrund i princip for design for adskillelse og cirkulær økonomi 
- opnå kendskab til entreprenørskab 
- pitche for interessenter 
- forstå betydning af tværprofessionelt netværk  

 
 
Indhold: 
Oplæg og projektarbejde i:  

• Kompetencer i det tværprofessionelle arbejde (deres Pecha Kucha ).  

• Oplæg fra eksterne partnere; 

- Circulær økonomi 
- Design for adskillelse 
- Materialer rettet mod opgaven 

• Oplæg internt; 

- Samarbejde  
- Kreativitet, Innovation og entreprenørskab samt foretagsomhed 
- Kommunikationsmetode til Pitch 

 

Undervisnings- og arbejdsformer:  
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Modulet består af:  

• En række Pecha Kucha (gensidige) præsentationer, hvor de studerende præsenterer deres kompeten-
cer for hinanden.  

• Oplæg fra facilitator (underviser), samt dialog og øvelser.  

• Et team- og netværksbaseret projektforløb, hvor de studerende skal løse en relevant problemstilling 
i/for aftagerfeltet.  

 

Samarbejdsrelationer mellem studerende og facilitatorer: 
Summer Camp’en afvikles med et fælles grundindhold på tværs af uddannelserne, hvor organiseringen 
er tværprofessionelt sammensatte teams. 
 
 
Bedømmelse: 
Ekstern dommerpanel vurderer proces og produkt ift. de opstillede bedømmelseskriterier i    projektbe-
skrivelsen.  
Kursusbevis; - udstedes for deltagelse i kurset 

2.1 Deltagerliste 

Vi offentliggør oplysninger om navn, stilling, arbejdstelefonnummer og -mail på AU’s Blackboard / ved-
tagne arbejdsplatform. Et portrætbillede af dig kan endvidere blive lagt på VIAs hjemmeside, hvis du selv 
ønsker det. 

3 Program 

Før: 
Før sommerferien udsendes informationsmail med generelle oplysninger og oplysninger om tilmelding til 
fælles portal – Blackboard (AU) og forberedelse til teambuilding i form af Pecha Kucha – se tidligere. 
Ugen før får de studerende tilsendt en mail med generelle informationer om forløbet samt en kort (2-3 si-
der) tekst om cirkulær økonomi, som de skal læse, før de møder ind om mandagen (det fravalgte vi at de 
fik)  
 
Under:  
Introduktion: Her skal projektoplægget til de studerende præsenteres. På campens første dag skal de stu-
derende kort informeres om rammerne for ugen; præsentation af og krav til produktet, bedømmelseskri-
terier, hvad der forventes af dem, hvad de skal have ud af Summer Camp’en, og så skal de have nogle 
værktøjer (grundregler) at arbejde med i løbet af ugen.  
 
Teambuilding: Det skal ligge mandag formiddag, så ugen begynder med, at ”isen brydes” og deltagerne 
lærer hinanden bedre at kende. Her laves en lille ”goddag” øvelser og samtidig fremvises forberedte Pecha 
Kucha, hvor de studerende præsenterer deres viser faglighederne for hhv. konstruktørerne og ingeniø-
rerne. Forinden udarbejdes en skabelon med fx seks slides og seks emneord, som Pecha Kuchaen udfyldes 
i. Dette kan evt. gøres af hver enkelt deltager inden den første dag, hvorudfra de så laver en for ingeniø-
rerne og en for konstruktørerne i hver gruppe.  
Herefter udarbejder grupperne ud fra ovenstående en strategi for samarbejdet i løbet af ugen. Sidst på 
ugen evalueres så på hele den proces; hvad der har været af styrker/udfordringer i samarbejdet, hvordan 
de forskellige fagligheder har suppleret hinanden, osv.  
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Formål med teambuilding: At de lærer hinanden bedre at kende, at de bliver bevidste om deres egne og 
de andres fagligheder samt at de husker at have fokus på at udnytte tværfagligheden i form af forskellige 
kompetencer.  
 
Intro til Casen:   oplæg holdes af Per fra X-Po 
 
Faglig ekskursion:   afholdes i og med oplæg om Dome of Vision 
 
Oplæg om design for adskillelse:  oplæg afholdes af Kristian Knorr Jensen GXN 
 
Oplæg om cirkulær økonomi:  oplæg afholdes af Damir Hatic. Dette ligger om tirsdagen  
 
Oplæg om pitching:   oplæg afholdes onsdag ved Serena Leka, AU  
 

4 Evaluering af forløb 

Kvantitativ evaluering vha. spørgeskemaer der danner baggrund for den endelige afrapportering til Region 
Midt. 

5 Midler 

Projektet er støttet af Den Europæiske Socialfond og region midtjylland og delvis selvfinansiering fra de 
deltagende institutioner 

6 Organisation 

 
Støttet af: 
Region Midtjylland og EU, Den Europæiske Socialfond 
Projekttitel: Entreprenørskab i uddannelserne  
 
Projektansvarlig: 
Kasper Lynge 
 
Arbejdsgruppe: 
Ingeniørhøjskolen: 
Gorm Rytter  gory@ase.au.dk 
Karsten Völcker kav@ase.au.dk 
Claus Glavind  cg@ase.au.dk  
 
 

mailto:gory@ase.au.dk
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VIA: 
Fie Ladegaard Andersen fiea@via.dk 
Lisbeth Møller Bostrup libo@via.dk 
Torsten Schack tosh@via.dk 
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DESIGN FOR ADSKILLELSE

Et fælles ugekursus for konstruktør- og bygningsingeniørstuderende



Summer camp 2018

Velkommen

Design for adskillelse
2

Forløbet ”design for adskillelse” indgår i projektet ”entreprenørskab i uddannelse(EIU)” 
og har fået bevilliget støtte fra region midtjylland og den Europæiske Socialfond.   
For at vi kan få udbetalt midler herfra skal deltagerne udfylde et start og et slutskema 
med nogle personoplysninger. Håber at I vil have ulejlighed med at udfylde 
startskemaet nu.   



Summer camp 2018

Forløbet DFA er udviklet i et samarbejde mellem undervisere fra konstruktør- og 
bygningsingeniøruddannelsen i Århus i foråret 2018.

Design for adskillelse
3

Lisbet Møller Bostrup (VIA)

Fie Ladegaard Andersen (VIA)

Gorm Rytter (ASE)

Karste Völcker (ASE)

Holger Mouritsen(VIA)  og  Claus Glavind(ASE) 



Summer camp 2018 Design for adskillelse 4



Summer camp 2018

Hvorfor denne sommercamp?

Vi vil styrke innovation i byggeriet ved at integrere ”design for adskillelse” i 
designprocessen. Samtidig vil vi gerne styrke den bæredygtige og cirkulære 
tankegang i undervisningen. Behovet for denne nytænkning understreges af de 
tiltag, der foregår i byggebranchen i dag (fx circle house):  

Design for adskillelse 5

1) Genanvendelse

4) Valg af andre materialer

2) Anderledes konstruktioner

5) Udvikling af nye kompositmaterialer

3) Anderledes detaljer

6) Nye produktions- og arbejdsmetoder



Summer camp 2018
Design for adskillelse

6

Bygherre: Lejerbo, støttet af: Realdania, MUDP
Projekterende: 3XN, Lendager group, vandkunsten
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Formålet med forløbet:

Design for adskillelse 7

• Opnå tværfaglige og innovative kompetencer
• Kunne anvende arbejdsmetoden ”design for adskillelse” til design eller 

redesign af en byggeteknisk udfordring
• Få indsigt i cirkulært byggeri herunder genanvendelsesaspektet
• Kunne perspektivere et valgt koncept i forhold til FN’s verdensmål om 

bæredygtigt byggeri
• Kunne præsentere et koncept, der integrerer ”design for adskillelse”



Summer camp 2018

Gode råd til arbejde med  cirkulært byggeri (fra arkitekterne bag circle house)

1) Definér og afgræns opgaven præcist, og afsæt tilstrækkelig tid til 
udviklingsarbejdet. 
2) Insistér på, at alle parter, der indgår i innovationsprocessen, er reelt 
interesserede i at tænke nyt. 
3) Samarbejd med andre, som kan tage ejerskab og bære de cirkulære principper 
videre

Design for adskillelse 8
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GOD ARBEJDSLYST……………………………



  
 

 
Projektbeskrivelse Summer Camp 2018 Frigivet 2018_mm_dd 

 
 

 Side 1 af 3 
 

 

DESIGN FOR ADSKILLELSE 
 

 
 

 

Velkommen til Summer Camp 2018: 
 
Vi vil byde jer alle velkommen til en rigtig spændende uge, hvor I vil blive udfordret både fagligt og person-
ligt. I vil komme til at arbejde med andre mennesker og i et lidt anderledes miljø end sædvanligt. Der vil 
blive en masse ekstern input, men I bliver selv drivkraften på campen. 
Der er lagt op til en spændende uge, hvor vi både arbejder rigtig hårdt, men også får tid til socialt samvær. 
Vi 4 facilitatorer glæder os rigtig meget. 
 
Facilitatorer er:  
 
Fie Ladegaard Andersen fiea@via.dk                                          Lisbeth Møller Bostrup libo@via.dk  
 

                                                                                                                     
 
 
Karsten Völcker kav@ase.au.dk                                                    Gorm Rytter gory@ase.au.dk 
 

                                                                                                                   
 
 
 
 

 

mailto:fiea@via.dk
mailto:libo@via.dk
mailto:kav@ase.au.dkG
mailto:gory@ase.au.dk


  
 

 
Projektbeskrivelse Summer Camp 2018 Frigivet 2018_mm_dd 

 
 

 Side 2 af 3 
 

Projektbeskrivelse: 
Summer Campen tager udgangspunkt i Design for adskillelse, hvilket betyder at I skal arbejde med at de-
signe konstruktioner som kan adskilles igen – og igen. Design for adskillelse kræver, at der stilles spørgs-
målstegn ved kendte løsninger og processer.  
Summer Campen har fokus på: 
Bygbarhed 

• Nye løsninger 

• Cirkulær økonomi 

• Design for adskillelse 

• Entreprenørskab 

• Tværfaglighed 

I skal samarbejde i tværfaglige teams om at løse en konkurrenceopgave, som I efterfølgende skal præsen-
tere for et dommerpanel.  
Som inspiration får I et oplæg fra X-PO arkitekter som er i gang med at udvikle et fleksibelt byggesystem X-
PO Flexi til brug i fx katastrofeområder. Basis for de byggekomponenter, som skal kunne adskilles, er gen-
brugsmaterialer.  
Jeres opgave er at finde på nye ideer til at kunne samle og adskille byggesystemer. I kan vælge jeres af-
grænsning ud fra følgende eksempler: 

• Udvikling af en helt ny samlingsdetalje eller beslag 

• Fokus på genanvendelige materialer 

• Systemløsninger 

• Procesmetoder 

• Eller noget helt andet… 

Så der er både mulighed for at arbejde med en lille detalje, eller det store perspektiv.  
I skal arbejde i tværfaglige teams og i løbet af ugen får I spændende og inspirerende oplæg fra relevante 
virksomheder fra byggebranchen. 
 
Evalueringsform: 
Ved ugens afslutning skal I præsentere Jeres koncept og/eller prototype for et dommerpanel bestående af 
eksterne fagpersoner, samt repræsentanter fra VIA og ASE. Dommerpanelet vil efterfølgende kåre en vin-
der. 
  



  
 

 
Projektbeskrivelse Summer Camp 2018 Frigivet 2018_mm_dd 

 
 

 Side 3 af 3 
 

Bedømmelseskriterierne er (ikke prioriteret): 

• Graden af nytænkning og innovation 

• Bygbarhed 

• Bæredygtighed (økonomisk, socialt, miljømæssigt) 

• Markedspotentiale 

• Processen fra ide til færdigt koncept 

• Det tværprofessionelle samarbejde, herunder vidensdeling 

• Formidling af koncept 

Hvert team får 15 minutter til sin præsentation.  
I løbet af ugen vil I blive introduceret til forskellige måder at pitche Jeres ide på. Teamet bestemmer selv 
fremlæggelsesformen, f.eks fremlæggelse af plancher eller digital præsentation, film eller lignende.   
 
Vi ser frem til en spændende uge med god energi og højt humør. 
 
Med venlig hilsen Team Summer Camp 
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INNOVATION | ENTREPRENØRSKAB | FORETAGSOMHED

Design for adskillelse 1
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KREATIV UDFORDRING - tegn en hund

Design for adskillelse 3
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HJERNEN DANNER ET MØNSTER – reproduktiv tænkning

Tekst, Teksttype Calibri, tekststørrelse 25

Design for adskillelse 4
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TÆNKNING 

REPRODUKTIV TÆNKNING
• fra en kendt eller lignende eller lignende situation vi har oplevet føre

• analytisk valgt ud fra den bedst tænkte tilgang til problemløsning (rationelt)

• eksklusion af andre alternativer

• målrettede løsninger

PRODUKTIV TÆNKNING (kreativt)
• hvor mange vinkler kan (der) lægges  på opgaven

• konstant forbedring af ideer og produkter

• udfordrer hidtidige antagelser

Design for adskillelse 5

If you always think

the ways you

always thought,

you’ll always get

what you’ve always got.

Michael Milchalko
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Tekst, Teksttype Calibri, tekststørrelse 25

Design for adskillelse 6
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TYPER AF VIDEN

Design for adskillelse 7

Viden vi ved 
vi har

Viden vi ikke
ved vi har

Viden vi ikke 
ved vi ikke har
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Tekst, Teksttype Calibri, tekststørrelse 25

Design for adskillelse 8
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HVORDAN BLIVER I MERE KREATIVE?
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http://stiften.dk/aarhus/professor-
punkterer-romantisk-succes-myte

http://stiften.dk/aarhus/professor-punkterer-romantisk-succes-myte
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DEFINITIONER: INNOVATION

CBS: Innovation opstår, når teknologi og opfindelser kombineres med 
forretningsforståelse i bestræbelsen på at løse reelle udfordringer og 
problemstillinger

Aktiviteter, som på grundlag af ny viden, udvikler nye muligheder, der 
ved udnyttelsen genererer en merværdi

Design for adskillelse 12

http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Aktivitet&action=edit&redlink=1
http://da.wikipedia.org/wiki/Forskning
http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Mulighed&action=edit&redlink=1
http://da.wikipedia.org/wiki/Merv%C3%A6rdi
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=sNOh6Cld3-LmhM&tbnid=J0SFB_Pv1PiEVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.andeby.dk/default.aspx?section=artikkel&id=6080&ei=wIskUsznBIndswbu_oDYCg&bvm=bv.51495398,d.Yms&psig=AFQjCNFV_yLkMxiICCccX6cUWjoW9RYPIQ&ust=1378213168955589
http://www.google.dk/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=HlJznRr7xCOyFM&tbnid=Ul1RGYN0PeO80M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.andeby.dk/default.aspx?section=artikkel&id=6077&ei=5IskUuDwM4rbtAa-jIHwCg&psig=AFQjCNE_w33Ztt5mtOLg2jrg3e0Ny-QMRA&ust=1378213220960719
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INNOVATION – 3 TYPER

Design for adskillelse 13
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HVAD SKAL DER TIL?

Design for adskillelse 14
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DEFINITIONER: ENTREPRENØRSKAB

Fonden for Entreprenørskab:
”Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder 
og gode idéer, og disse bliver omsat til værdi for andre. 
Den værdi, der skabes, kan være af økonomisk, kulturel 
eller social art.”

ENTREPRENANTE PROCESSER og teorier:

-Innovation og entreprenørskab lægger vægt på 
elevernes proces og evner til at organisere, kommunikere 
og samarbejde.

Design for adskillelse 16

ENTREPRENØRSKAB:

-at (de studerende) opnår 
handlekompetencer

- at de studerende kan gå fra 
idé til handling via 
entreprenante processer og 
teorier

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=sNOh6Cld3-LmhM&tbnid=J0SFB_Pv1PiEVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.andeby.dk/default.aspx?section=artikkel&id=6080&ei=wIskUsznBIndswbu_oDYCg&bvm=bv.51495398,d.Yms&psig=AFQjCNFV_yLkMxiICCccX6cUWjoW9RYPIQ&ust=1378213168955589
http://www.google.dk/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=HlJznRr7xCOyFM&tbnid=Ul1RGYN0PeO80M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.andeby.dk/default.aspx?section=artikkel&id=6077&ei=5IskUuDwM4rbtAa-jIHwCg&psig=AFQjCNE_w33Ztt5mtOLg2jrg3e0Ny-QMRA&ust=1378213220960719
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DEFINITIONER: HANDLEKOMPETENCE

Handlekompetente mennesker har “tillid til egne 
muligheder og er villige til at tage stilling og 
handle – på en ansvarlig og kompetent måde” 
(Schnack 2003)

Design for adskillelse 17

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=sNOh6Cld3-LmhM&tbnid=J0SFB_Pv1PiEVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.andeby.dk/default.aspx?section=artikkel&id=6080&ei=wIskUsznBIndswbu_oDYCg&bvm=bv.51495398,d.Yms&psig=AFQjCNFV_yLkMxiICCccX6cUWjoW9RYPIQ&ust=1378213168955589
http://www.google.dk/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=HlJznRr7xCOyFM&tbnid=Ul1RGYN0PeO80M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.andeby.dk/default.aspx?section=artikkel&id=6077&ei=5IskUuDwM4rbtAa-jIHwCg&psig=AFQjCNE_w33Ztt5mtOLg2jrg3e0Ny-QMRA&ust=1378213220960719
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FACILITATORER

Fie Ladegaard Andersen fiea@via.dk

Lisbeth Møller Bostrup libo@via.dk

Gorm Rytter gory@ase.au.dk

Karsten Völcker kav@ase.au.dk

Design for adskillelse 18
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INSPIRATION - LITTERATUR
Værktøjer til innovation:
• https://innovation.sites.ku.dk/model/double-diamond/
• http://digibox.innofactory.dk/

•https://www.youtube.com/watch?v=ASvd2toIA6s
Dybdegående interview med David Kelley omkring din kreativitet.

•https://www.youtube.com/watch?v=lJMeLbFLqW8Ideocreativityvideo
•https://www.youtube.com/watch?v=F19x_QBEY1EIdeoshoppingcartvideo
•http://www.creativeconfidence.com/Website

Litteratur
•Lotte Darsø: Dumhed og den gode idé 
•Lene Tanggaard: http://stiften.dk/aarhus/professor-punkterer-romantisk-succes-myte

Design for adskillelse 19

https://innovation.sites.ku.dk/model/double-diamond/
http://digibox.innofactory.dk/
http://stiften.dk/aarhus/professor-punkterer-romantisk-succes-myte


Summer camp 2018

SAMARBEJDE – RELATIONER

Tekst, Teksttype Calibri, tekststørrelse 25

Design for adskillelse 1
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SAMARBEJDE - RELATIONER RELATIONER

Design for adskillelse 2

Hvad er relationer?

måden vi forholder os til hinanden på

åbenhed |     lukkethed

sympati |      antipati

tiltrækning |     frastødning

inklusion |      eksklusion

tillid |     mistillid
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SAMARBEJDE - RELATIONER

Tekst, Teksttype Calibri, tekststørrelse 25

Design for adskillelse 3

KILDE: Samarbejde – Hans Fink; drømmen om transfaglighed
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SAMARBEJDE - RELATIONER

Hvorfor? 
”typen af relationer var helt afgørende for innovationsskabelsen, fordi 
relationerne kunne skabe grundlaget for, at innovative team turde bevæge sig 
ud i ikke-viden-feltet. Det vigtigste viste sig at være tilstedeværelsen af tillid og 
respekt” .. Lotte Darsø 2011 s.70-71

Fokus

 relationer af tillid og respekt skal skabes i opstart af ethvert nyt samarbejde

Design for adskillelse 4
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SAMARBEJDE - RELATIONER

Hvordan?
Forreste række - vend dig om, giv hånd og præsenter dig til den person bag ved;

• alder, 

• hjemstavn

• social status

• hjemuddannelse, tidl. uddannelse, 

• skostørrelse, 

• beløb i lommer,

• forventninger..

Design for adskillelse 5
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SAMARBEJDE - RELATIONER

Hvad vil I?

Hvordan vil I?

Design for adskillelse 6



   

    

   

  

    

Gør tanke til handling
VIA University College

Bæredygtig 
produktion
Bygninger i Cirkulær Økonomi via cirkulær 
designstrategier med fokus på Design for 
adskillelse 

10. august 2018Damir Hatic / damh@via.dk / www.via.dk 

1

Link 1

https://www.poplarnetwork.com/news/dfd-buildings-what-design-disassembly


Hvem er jeg, og hvad laver jeg?

Om mig

– Uddannet Bygningskonstruktør fra 
BTH Horsens, 2004

– Master i Bæredygtig omstilling, AAU 
2016

– Arbejdet i entreprenør og rådgivnings 
branchen mellem 2004-2012

– Underviser ved BK uddannelsen 
siden 2012

Hvad laver jeg

– Underviser / vejleder

– Arbejde med Forskning og Udviklings 
projekt http://www.circularitycity.dk/

Udvikling af et dialogværktøj 
om CØ/design for 
bygningsrenoveringsprojekter

10. august 2018

2

Damir Hatic / damh@via.dk / www.via.dk 

https://www.linkedin.com/in/dhatic/
http://www.circularitycity.dk/


Hvad vil jeg med oplægget i dag?

Langsigtede mål

Hvordan kan bygninger knyttes til cirkulær 
økonomiens formål og dens kerne 
værdier? 

Ved at jeg:

– Fortæller om CØ gennem to 
perspektiver: ressource optimering 
og omstilling af….flere forhold, 
kommer løbende 

– Fortæller om hvad jeg ser som 
udfordringer ift. vores professionsfelt 
(som jeg i dag  antager at være 
rådgivning/projektering,) 

Kortsigtede mål ift. 
sommerskolen 
– Kobling af CØ til byggeri gennem 

designstrategier

– Enkelte konkrete eksempler og 
udfordringer ift. design for adskillelse

– Ikke skabe et manual for design for 
adskillelse, men at pege på nogle 
områder som skal fokuseres på hvis 
indsats omkring design for 
adskillelse skal skabe værdi i 
fremtiden.

10. august 2018

3

Damir Hatic / damh@via.dk / www.via.dk 



Hvad er CØ?

10. august 2018Damir Hatic - damh@via.dk 

4

”Cirkulær økonomi er et industrisystem
som er genoprettende og regenerativt i 
sit formål og design”. 
Ellen MacArthur Foundation  



Hvad skal CØ opnå?

10. august 2018Damir Hatic - damh@via.dk 
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https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/TCE_Ellen-
MacArthur-Foundation-9-Dec-2015.pdf

1. Princip

Bevare og forbedre naturens kapital 
ved at kontrollerer ikke fornybare 
ressourcerne og ved at balancerer 
brug af de fornybare.  

2. Princip

Optimere anvendelsen af ressourcer 
ved at produkter, materialer mv. 
cirkulerer og bruges og genbruges 
med højst mulig værdi. 

3. Princip

Opbygning af effektive systemer som 
udfaser de negative konsekvenser



Hvordan skabes værdierne i CØ?

10. august 2018Damir Hatic - damh@via.dk 
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Value creation trough the power of inner 
circles:
– Power of the inner circle:
Minimizing the quantity of the material use. 
The closer the circle is, the less the product 
need to be changed when reused or 
refurbished, and so the bigger the savings of 
material costs and so on.
– The power of circling longer:
Higher number of cycles for the product, this 
relates to reparations, maintains, reuse and 
refurbishment.
– Power of cascade use:
Repetition of using the same material before 
it´s returned to the nature
– Power of pure inputs:
Use nontoxic materials to secure: collection, 
redistribution and usability of material



Kort opsamling

“A circular economy is an industrial system that is restorative or regenerative 
by intention and design” 

– Replaces “end of life” (mostly –some “biological elements” die)

– Shifts towards the use of renewable energy in production and use

– Eliminates the use of toxic chemicals for easier repair, reuse, energy extraction 

– Elimination of waste with superior design, products, systems, services and business 
model

(Ellen MacArthur Foundation as quoted in Building Revolutions; David Chesire2016)

10. august 2018Damir Hatic - damh@via.dk 
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Hvad er kernen af CØ?

https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Building_Revolutions_-_review


Bygninger og cirkulær økonomi

10. august 2018Damir Hatic - damh@via.dk 
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Fig. 5.01 from Building revolutions: David Cheshire 2016



Omstilling mod cirkularitet 

10. august 2018Damir Hatic - damh@via.dk 
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Forandring af virksomhedere, måder 
at tænke og handle på, begynde at 
designe og praktiserer cirkularitet

Produkt optimering, 
DfA, bedre materialer, 
bedre funktioner og 

services

System opbygning med andre aktører, 
Markedskabelsen for cirkularitet, 
system og forretningsmodeller med 
andre aktører, mv. 

Hvad burde/kan og til dels gør vi 
i dag (forbedring af produkter, 
services, mv.)

Nær og ikke så langt fremtid

Produkt

niveau

Virksomheds 
niveau

Samfundet, 
bruger, kunder, 

Illustration er en fortolkning af følgende undersøgelse fra Canada. 

https://swift.van2.auro.io:8081/swift/v1/6bda5a38d0d7490e81ba33fbb4be21dd/sophia/blox/assets/data/000/000/114/original/NBS-Executive-Report-Innovation.pdf?1492526621


Omstilling mod cirkularitet 

10. august 2018Damir Hatic - damh@via.dk 
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Forberedelse af bygninger således de kan indgå 
i cirkulær processer og forretningsmodeller: 
F.eks.,:

Design for adskillelse JA, men i høj grad også brug af de andre 
strategier som kan sikre længere levetider 

Grøn energi i produktionog drift samt produktion og lagering 
af energi

Multifunktioner 

Miljøvenlige  og holdbare materialer som har lange levetider
(fremtidig anvendelsen)

Cirkulær forretninger hvor det giver mening (f.eks. I driftsom 
har stor potentiale for at høste tredobbelte besparelser -PPP)

At bedre integrerer bygningersom aktive komponenter i 
samfundet (tværsektoriel integration)

Produkt optimering, 
DfA, bedre materialer, 
bedre funktioner og 

services



CØ handler om omstilling

Ressource perspektiver

– Taylorisme

– Lean

– Just in Time

– Moduldesign

– Cirkulær Økonomi  

Omstillings perspektiv  

– Omstilling af produktions, arbejdes, 
designs, forbrugs, brugs og andre 
vaner

– Omstilling/udvikling af lovgivning, 
normer, standarder, osv. 

– Omstilling af praksisser 

– ?
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Hvad er ”Design for adskillelse”?
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– Design paradigme som 

Design paradigme for skabelse af produkter som:

- Er nemme at adskille

- Som er værd at adskille



     
     

 

      

      

  
     

Hvad er ”Design for adskillelse”?
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– Design paradigme som 

Design paradigmefor skabelse af produkter som:

- Er nemme at adskille

- Hvad er svært her?

- Hvorfor?

- Som er værd at adskille

- Hvor er værdierne?

- For hvem?



     
     

 

      

      

  
     

Hvad er ”Design for adskillelse”?
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– Design paradigme som 

Byggeriets livstid: 0-200 år?

Design/udførsel Brug/drift/vedligehold Adskillelse / 
bortskaffelse / 
cirkulær brug

Hvad kan vi forvente vil ske i 
denne periode?



     
     

 

      

      

  
     

Hvad er ”Design for adskillelse” (DfA)?
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– Design paradigme som 

Specifikke principper for ressource besparelser/optimeringer ift. byggeri:

Reparer Opgraderer Ombyg Genbrug/
genanvend

Hvilken rolle spiller DfA her, og hvordan kan det optimere ressource forbruget?



     
     

 

      

      

  
     

Hvad er ”Design for adskillelse”?
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– Design paradigme som 

Hvad højst mulig værdi ift. 

Økonomi og Miljø, når en bygning 
skal adskilles?

Hvad med det sociale?

Bygning

Bygningsdele

Materialer 



CØ og byggeri: design principper 
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Følgende designstrategier har til formål at 
sikre længere levetid for bygninger end 
bygningen ellers ville have: 

Byg i lag

Helt at undgå affald via bedre 
design

Adaptiv design

Design for adskillelse

Valg af materialer

Potently most valuable if designed well

Need more energy if designed poorly 



Byg i lag
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SITE

Facader

Bærende elementer

Tek. installationer

Indvendige 
overflader

“Ting”

20-?? år

15-20 år

5-10 år

Daglig 
udskiftning?

Hovedidé:

Forskellige elementer har 
forskellige levetider (både 
teknologiske og sociale), og 
skal derfor designes for nem 
reparation / opgradering / 
udskiftning



Undgå affald via bedre design
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Hoved ide:

Fokus på vedligehold, opgradering og udskiftning, for at bevare 
mest muligt af bygningen. 

Rios et al. 



Adaptiv design
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Hovedidé:

At designe så forlængelse af levetiden og 
funktionsdygtighed kan forlænges 
gennem fleksible af adaptive løsninger 
som kan bidrage til flere anvendelses 
mulighedere

Er det kun bygninger som skal adapters? 
Hvad med brugere?

http://adaptablefutures.com/wp-
content/uploads/2011/11/Schmidt-et-al.-2010b.pdf

Eksempel:

Link - Fleksible arbejdspladser

Kontor om dagen – træning om aften 

https://popupcity.net/flexible-workspaces-for-flexible-workers/


Valg af materialer
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Hovedidé:

Vælg de rigtige materialer til det rigtige 
funktioner

Materiale pas: logbog for anvendelse, 
vedligehold, reparationer, ændringer mv., 
med formal om at sikre informationer så 
senere genbrug / genanvendelse kan 
optimeres. 

Hvordan:

Via en række funktions analyser

LCA analyser med fokus på cirkularitet og

sandsynlighed for genanvendelse og 
bevarelse af værdi

Digitalisering af bl.a. 
kortlægningsprocesser 

Materiale pas 



Design for adskillelse (DfA)
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Hovedidé:

“DfDis practice to ease the deconstruction 
processes and procedures through planning 
and design. “  Rios et al.

Altså design hvor fremtiden er forudselig? Er 
dette muligt?

Hvorfor skal bygning adskilles?

Hvornår?

For hvem?

Af hvem?

Hvem skal bruge ”de gamle materialer”, til 
hvad, hvordan?

http://www.utzonphotos.com/guide-to-utzon/projects/sectional-housing-system-
espansiva/

Espansivaprojekt- Utzon, 1969 



DfA – livscyklus 
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Salama 2017



DfA – Strategiske overvejelser 
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Bygger vi midlertidig eller permanent

Hvem bygger vi til: Vil brugernes krav 
udvikles med tiden?

Hvad bygger vi med: Hvilke materialer 
egnes sig til både funktioner i dag og i 
fremtiden? Skal materialerne være egnet 
både i dag o gi fremtiden?

Hvorfor DfA?

Er der andre spørgsmål vi skal tage 
hensyn til?
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Vurdering af levetid eller planlagte levetid

Analyse af funktion(er) både for bygning, bygningsdele og 
materialer 

Valg af materialer og konstruktion af bygningsdele

Håndværk (design ligeså meget som udførsel og adskillelse)

Vedligehold / dokumentation

Adskillelses manualer 

DfA- Strategiske overvejelser

Hvad er 
projektet?

Midlertidig Permanent  

Hvor kommer jeres 
faglighed ind?



DfA – udfordringer

10. august 2018Damir Hatic - damh@via.dk 

28

Nogle af principper som I skal indarbejde I DfA projekter:

- Dokumenter valgte materialer, byggemetoder og manualer for adskillelse

- Vælge materialer ved også ved at inkluderer forsigtighedsprincip 

- Skabe samlinger som er tilgængelige (ikke nødvendigvis synlige) 

- Minimerer eller helt undgå kemiske samlinger

- Adskil og skab tilgængelighed til tekniske installationer 

- Tænk på de udførende som skal adskille bygninger 

- Simplificere form og konstruktion 

- Tænk integration af materialer (åbne/lukkede systemer)

- Sikker arbejdsmiljø ved adskillelsen 

- Andre?



DfA- udfordringer
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Udfordringer for genanvendelsen af materialer:

- Materiale pas: at dokumenterer valgte materialer, vedligehold, manualer for 
adskillelsesarbejde osv. 

- Projektering af samlinger hvor alle relevante krav er dokumenteret og overholdt

- Adskillelse af materialer under adskillelses processen (bygningsdel kan bestå af 
mange dele)

- Udvikle projekterings, udførsels, anvendelses og adskillelses praksisser 

- Projekt økonomi (hvad koster det at adskille, bruge gamle materialer, osv.)

- Vi skal skabe markedet sideløbende 

- Matchning af materialer / kvalitet / omfang / efterspørgsel 

- Regler, normer, vener 

- Andre



Valg af egnede materialer og bygningsdele
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Hvad er de typiske materialer/produkter som 
anvendes i Denmark?



DfA – Hvordan? 
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Brug af bygningenBygningsdeleMaterialer

Byggeproces (design-udførsel-drift-adskillelse)

Total adskillelse
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– Design paradigme som 

Hvad er muligt at adskille?

Bygning

Bygningsdele

Materialer 
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Begynd med en simplificeret form for funktions analyse (f.eks. 
SWAT), for at:

- Vurderer materialernes egnethed for at indgå i DfA

- Vurderer typerne af samlinger

DfA- Hvordan? 

Følgende kilder til funktions krav kan med fordel inddrages i analysen:

Kunder/bruger, regler, normer, standarder, kulturelle forventninger leverandørens forhold, mv.

Basis funktioner vil altid være: statik, brand, lyd, indeklima, arkitektur, økonomi bygbarhed, osv. 

Basis funktioner skal altid tolkes som projekt specifikke i de konkrete projekter. F.eks. Statik: taget som 
skivefunktion, Brand: Vægge som R60, osv.   



Vurdering af materialer
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Strength Weakness

Opportunities Threats

Hvilken af fire følgende 
materialer/bygningsdele 
egner sig bedst, efter jeres 
opfattelse, til at indgå i 
cirkulær processer, og 
hvorfor?
Mursten

Betonelement (Sandwich element)

Træelement (CLT)

Træelement (Let ydervægskonstruktion)

Andet?
Hvad tror I vil sandsynligvis 
ske med det valgte 
materiale i fremtiden?



Vurdering af materialer
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Åbne systemer Lukkede systemer 



Hvilke alternativer har I til det 
valgte?
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https://www.farmshow.com/a_article.php?aid=3621
http://novabrik.com/contact-us/components/



Vurdering om materialer kan indgå I DfAparadigme
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Strength Weakness

Opportunities Threats

Hvilken 
forbindelses/samlings 
principper kan I bruge til 
jeres materialer, og 
hvorfor?

Bindemiddel (lim, mørtel, fuger)

Skruer / bolte

Støbning

Svejsning 

Friktion

Andet?



Hvilke alternativer har I til det 
valgte?
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https://fabiap.wordpress.com/2-
people/dennis_cheung/japanese-wood-
joinery/
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http://www.betonelement.dk/betonelementer/4-d%C3%A6k/4-1-huld%C3%A6k-
generelt/4-1-3-ny-huld%C3%A6k-samlinger-og-detaljer/

Hvad ser I på disse detaljer?

https://www.taasinge.dk/produkter/lejlighedsskel/l1-todelt-sektionsvaeg/
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BR15/18/20/----

SBI anvisninger

BYG Erfa

DS/EU normer

Viden og erfaring hos rådgivere, 
entreprenører, producenter

Økonomi

Bygbarhed

Kvalitet

Sikkerhed og komfort
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https://www.cd20.nl/en/systems/CD20BuildingSystem.php#.Wzx63tIzZPY

DfA og de øvrige krav?



Referencer 

10. august 2018
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Damir Hatic / damh@via.dk / www.via.dk 

Litteratur:

Fernanda Cruz Rioz, Wai K. Chong, David Grau (Design for Disassembly and Deconstruction –Challenges and 
opportunities, 2015)  (vedlagt)

Wasim Salama (Design of concrete buildings for disassembly: An explorative review,  2017) (vedlagt)

David Cheshire, (Building revolutions: applying the circular economy to the built environment , 2016)

DFD, design for Disassembly in the build environment: a guide to closed loop design and building (vedlagt)

Links:

https://ing.dk/blog/design-disassembly-og-hvad-saa-183639

http://www.circularitycity.dk/rapporter/

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications

http://www.circularitycity.dk/rapporter/
http://www.circularitycity.dk/rapporter/
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications


the “elevator” Pitch and more

Serena Leka

Science & Technology, Aarhus University

sela@au.dk

mailto:sela@au.dk


What is it? 

a concise statement of your area of interests and 
the experience to be shared informally and orally in 

various professional contexts

• a brief encounter with a scholar in your field 

• introductions around a table in a meeting

• presentation of your work to your employer

• conversation at a reception for a speaker

• an actual elevator ride with a committee member

What else?



What is the aim of a pitch? 

• • to create a memorable and positive impression

• • to open the door to further conversation or 
differently said: a call for action

• • informative and knowledge sharing  session



Let’s Play a Game! 



You pitch!



The convincing Pitch considers: 

• THE SITUATION (Circumstance)

• THE MESSAGE & ARGUMENTATION

• DISPOSITION (Structure)

• STYLE & LANGUAGE

• BODY & VOICE

• Visualization

• TIME FOR PREPARATION



”The best way to sounds like you know what you’re 
talking about is to know what you’re talking about”

-Harvey Mackay



The Situation

Location

Audience

LanguageTopic

Speaker



Story Telling 

- Not just “Maria” or “Peter”

- A little bit of emotions

- Your experience (or someone you know closely)

- Remarkable facts

- Engage the audience 



Argumentation 

(2+) > (2+) (1-)



Disposition 

• TELL THEM WHAT YOU ARE GOING TO TELL

• TELL THEM

• TELL THEM WHAT YOU HAVE JUST TOLD THEM

 Depends on the length of the pitch 



Potential Structures 

•PROBLEM

•SOLUTION –IDEA

•CREDIBILITY

•BE PREPARED FOR Q&A

• Problem

• Your solution

• Business model

• Underlying magic 
(Tech/Innovation)

• Marketing & Sales (approach to 
target & stakeholders)

• Competition

• Team

• Projections & Milestones

• Status & Timeline

• Summary & how to follow up

 What?

 So What?

 Now What?

- Opener – 12 sec

- Need – 18 sec

- Approach – 2 min

- Benefits – 24 sec

- Competition (situation) – 24 sec

- Conclusion – 12 sec

____________________

3,5 min 



Language & Style

DIFFICULT WORDS

SHOW, DON’T TELL

EXAMPLES & ANALOGIES

METAPHORS

- Make them laugh -

“Asking investors 
money is like online 

dating”

– Guy Kawasaki

https://www.ted.com/talks/julian_treasure_how_to_speak_so_that_people_want_to_listen

https://www.ted.com/talks/julian_treasure_how_to_speak_so_that_people_want_to_listen


Non-verbal Communication 

• •BREATHING

• •GESTURES

• •TICS

• •BE NATURAL

• Attitude 
• At least fake the note 

taking



Multi-Media at your service 

• Black is the new Black! (or white)

• Waste is Waste (even if the Graph looks pretty)!

• Make it a Journey! 

• 10/20/30 Rule (Slides/Minutes/Font)

https://www.ted.com/talks/rives_tells_a_story_of_mixed_emoticons

https://www.ted.com/talks/rives_tells_a_story_of_mixed_emoticons


Q’ 

• To clarify

• To understand

• Dialogue

• Engagement

• To explain

• To explain

• To expand

• Make Audience feel special



Go to WORK!

Icons from: www.thenounproject.com

http://www.thenounproject.com/


Summer camp 2018 Design for adskillelse 1

Remember 
to kill Your 
darlings if 
necessary!

!
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Hvad tænker, siger, ser, føler, gør målgruppen?



Summer camp 2018 Design for adskillelse 3

3

Teknologi
Teknologi er et udtryk for, hvad der er 
teknologisk muligt i bred forstand.

Individer
Her tænkes på de 
personer, som 
virksomhedens idé skal 
være til gavn for

Markedet
Når markedet er nævnt, tænkes 
der primært på de betingelser, 
der er på
markedet i forholdt til pris, 
distribution, markedsføring og 
konkurrenter.

Samfundet
Med samfundet tænkes 
der på de omgivelser, 
som ikke er nævnt under
”individer” eller 
”markedet”. Det vil typisk 
sige de lokale, regionale 
og
nationale myndigheder 
og organisationer. 



Summer camp 2018 Design for adskillelse 4

SWOT
• Strenghts (styrker)
• Weaknesses (svagheder)
• Opportunities (muligheder)
• Threaths (trusler) 



Summer camp 2018 5
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Udvælges matrix

Sæt i aktionPlan
(nice to have)

Nominel effekt på løsningen
når de er gennemført
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