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PRESSEMATERIALE 
Building Sustainable Communities – Danish Architects and Engineers for the Global Compact 

Dansk Arkitektur Center (DAC) stiller med den nye udstilling ”Building Sustainable Communities” skarpt på 
danske arkitekters og ingeniørers sociale og etiske ansvar for verdens udvikling. Gennem eksempler på 21 
virksomheders verdensomspændende arbejde viser udstillingen, hvordan arkitekter, planlæggere og inge-
niører er med til at skabe værdige livsbetingelser for mennesker uden for Danmark.  

De deltagende arkitekt- og ingeniørvirksomheder i udstillingen indgår alle i det fælles initiativ om tilslut-
ningen til FN virksomhedsnetværket Global Compacts 10 principper for ansvarlig forretningsdrift. 
Udstillingen er skabt som en international vandreudstilling og skal efter at være udstillet i DAC turnere i  
hele verden.  
 
Udstillingen i DAC er finansieret af Realdania og kurateret af Dansk Arkitektur Center i samarbejde med de 
udstillende virksomheder. 
 
Med tanke for menneskelige behov og bæredygtighed 
I film, modeller og 3d visualiseringer viser de 21 udstillende arkitekt- og ingeniørvirksomheder aktuelle ek-
sempler på arkitektoniske og byggetekniske løsninger, som er med til at skabe bæredygtige samfund for 
mennesker rundt omkring i verden. De mange eksempler i udstillingen viser bredden og kvaliteten i dansk 
byggeri og planlægning i udlandet med vægt på det, danske arkitekter og ingeniører er bedst til; at bygge 
med tanke for menneskelige behov og bæredygtighed.  
 
Mobile skoler og indbyggede vindmøller 
Udstillingens mere end 140 projekter er inddelt på 5 kategorier: Living, working, knowledge, public, culture. 
De medvirkende arkitekt- og ingeniørvirksomheder er: 3xN, Arkitema, BIG, C.F. Møller, COBE, EFFEKT, Gehl 
Architects, Henning Larsen Architects, Jeppe Aagaard Andersen, Juul + Frost, Mette Lange Arkitekter, Møller 
og Grønborg, Schmidt Hammer Lassen, SLA, Transform, Vilhelm Lauritzen, Wohlert Arkitekter, Aart, Cowi, 
Grontmij Carl Bro, Rambøll.   

Publikum kan blandt andet se Mette Lange Arkitekters projekt ”Moving School” - flydende og rullende sko-
ler, som kommer til de indiske børn og ikke omvendt. Idéen med Moving School er at give indiske børn af 
nomade-familier mulighed for at gå i skole, selvom deres familier hele tiden må flytte sig efter arbejde.  
Skolen er lavet så enkelt at enhver smed og tømrer i en større indisk provinsby kan lave skolen efter teg-
ninger, der frit kan hentes på moving school’s website.   

Et andet af de udstillede projekter er arkitektfirmaet Transforms ”Urban Energy”, der er vinderforslag i en 
international arkitektkonkurrence om Europas mest energieffektive bygning. Bygningen baserer sig på 5 
bæredygtige principper: dagslys, naturlig ventilation, reduceret energiforbrug, fleksibilitet og kontekst.  

Ingeniørvirksomheden Rambøll viser blandt andet vindmøller indbygget i det 43-etagers høje World Trade 
Centre i Bahrain. De indbyggede vindmøller tilfører 15 % af bygningens energiforbrug.  

“Building Sustainable Communities – Danish Architects and Engineers for the Global Compact” 
27. juni – 19. oktober 2008 i Dansk Arkitektur Center, Strandgade 27b, 1401 Kbh. K.  
Åbent alle ugens dage kl. 10-17, onsdag åbent til kl. 21 (gratis adgang 17-21). Mere information på 
www.dac.dk/bsc 
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KURATOR FORORD  

BUILDING SUSTAINABLE COMMUNITIES er mere end en udstilling om danske arkitekters og ingeniørers glo-
bale arbejde. Det er et fundament for handling, der sigter mod at engagere bevidsthed og ansvarsfølelse 
indenfor arkitekt- og ingeniørbranchen og inden for de globale bygge- og planlægningsbrancher. Ambitio-
nen er høj. Vi ønsker at bidrage til sociale forandringer på globalt plan, gennem det vi gør bedst; nemlig 
rådgivning om byggeri og planlægning med mennesket i centrum!  
 
Med denne udstilling ønsker Dansk Arkitektur Center at fremme virksomhedernes sociale ansvar i den glo-
bale bygge- og planlægningsbranche. Vi ønsker at inddrage virksomheder og borgere i arbejdet mod global 
bæredygtighed og sociale forbedringer. Vi mener, vi er nødt til at handle for at påvirke de uligheder og 
mangler, som stadig skæmmer vores verden.  
 
Indholdet af arkitekters og ingeniørers arbejde i dag handler om meget mere end fysiske objekter. Arbejdet 
er bredt og sigter mod en helhedstænkende forståelse af byggeri og byplanlægning og interaktionen med 
brugere, natur, økologi, fortid og fremtid. Det stræber mod forbedring af menneskers levevilkår ved at an-
skue byggeri i alle dets faser. Gennem 5 kategorier for bæredygtige fællesskaber viser denne udstilling 21 
danske virksomheder, som via deres internationale engagement, kompetencer og projektresultater forbed-
rer dagligdagen for tusindvis af mennesker over hele kloden. Virksomhederne har fået verdensomspæn-
dende anerkendelse for den høje kvalitet i deres projekter og den fremragende gennemførelse af proces-
serne.  
 
Og virksomhederne gør mere end det! Ved at tilslutte sig FNs verdensomspændende initiativ, Global Com-
pact, forpligter de sig gennem den daglige ledelse til at støtte 10 internationalt anerkendte principper for 
menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, bekæmpelse af korruption og miljømæssig bæredygtighed. 
Ikke alene giver disse virksomheder mennesker verden over bedre livsbetingelser. De insisterer på at drive 
forretning på en social ansvarlig måde. 
 
De 5 kategorier afspejler ikke blot projektporteføljerne hos de 21 virksomheder. De sigter også efter at 
imødekomme den globale efterspørgsel på bæredygtige samfund. For at bygge levedygtige og meningsfyld-
te lokale samfund, foreslår Dansk Arkitektur Center 5 visioner for bedre livsbetingelser: 
 
LIVING - Hvad, hvis boliger var designede til at skabe menneskelig værdighed? 
WORKING - Hvad, hvis arbejdspladser var fremmende for innovation, vækst og velstand? 
KNOWLEDGE - Hvad, hvis sundhedssystemer, uddannelse og information var designet til alle? 
PUBLIC - Hvad, hvis offentlige rum var fremmende for borgeres deltagelse og trygge sameksistens? 
CULTURE - Hvad, hvis arkitektur og planlægning gennem global bevidsthed var fremmende for kulturel ud-
vikling? 
 
Dansk Arkitektur Center ønsker at takke Realdania for financiel støtte til realiseringen af denne udstilling. 
Tak til George Kell, generalsekretær i Global Compacts hovedkontor i New York, til Mads Øvlisen, bestyrel-
sesmedlem i Global Compact og til Global Compacts repræsentanter i UNDPs kontor i København for kon-
sekvent opbakning og fremragende samarbejde. Dansk Arkitektur Center ønsker også at takke deltagerne i 
dette omfattende og globalt intervenerende initiativ. Gennem deres deltagelse beviser de danske arkitekt- 
og ingeniørvirksomheder, at social ansvarlig forretning kan forbedre verden – og samtidig er den eneste 
bæredygtige forretningsstrategi i det 21’ende århundrede. 
 
Kent Martinussen,  
Adm. direktør, Dansk Arkitektur Center 
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ET EKSEMPEL PÅ ET PROJEKT FRA HVER AF DE FEM KATEGORIER  

Link til billeder: www.dac.dk/presse 
På www.dac.dk/presse ligger eksempler fra alle de udstillende virksomheder.  
På www.dac.dk/bsc ligger et udvalg af film fra de fem forskellige kategorier 

 

CULTURE - Hvad, hvis arkitektur og planlægning gennem global bevidsthed var fremmende for kulturel ud-
vikling?  
 
Udstillingseksempel: Massar Children’s Discovery Centre, Syrien 
Arkitektvirksomhed: Henning Larsen Architects 
Projekt: Massar Oplevelses Center 
Sted: Damaskus, Syrien  

Massar Children’s Discovery Centre er et opdagelsescenter for børn. Centret i Damaskus skal stimulere sy-
riske børn og unge til at uddanne sig. 40 pct. af befolkningen i Syrien er under 15 år. Læringsprocessen er 
trukket helt ind i projektet, og et tæt samarbejde med det syriske arkitektmiljø er etableret. Der arbejdes 
bl.a. på at arrangere en sommerskole i Syrien for arkitektstuderende fra Danmark, Tyskland og Syrien. 
Bygningen har fundet sin form i en søgen efter et design, der var miljøvenligt. Formen er inspireret af en 
rose og skaber skygge, naturlig ventilation og mindsker energiforbruget. Den er bygget af lokale materialer.  

  
KNOWLEDGE - Hvad, hvis sundhedssystemer, uddannelse og information var designet til alle? 
 
Udstillingseksempel: Moving School 
Arkitektvirksomhed: Mette Lange Arkitekter 
Projekt: Moving School 
Sted: Goa, Indien 

Idéen med Moving School er at give indiske børn af nomade-familier mulighed for at gå i skole, selvom de-
res familier hele tiden må flytte sig efter arbejde.  

Arkitekt Mette Lange har skabt nogle bevægelige skoler, der kan drives i de sandgraversamfund langs Tira-
col flod i Goa, hvor børnene bor. Uden skolegang får børnene aldrig mulighed for at bryde den sociale arv. 
Udgangspunktet for projektet har været, at skolen kommer til børnene og ikke omvendt. Da sandgraver-
samfundene flytter sig konstant fra det ene sandgravssted til det næste, har de behov for bevægelige sko-
ler, som rykker med. Mette Lange har derfor byget skolerne som flydende helheder, der nemt kan flyttes 
rundt. 
Den flydende platform laves af glasfiberrør, hvorpå monteres trærammer med selve byggekonstruktionen 
af bambus. Taget laves af blade fra kokosnøddepalmer, lagt i dobbelt lag i horisontale rækker; en teknik 
der har oprindelse fra Kerala i syd Indien. De bevægelige skoler er også rullende skoler. 
Den rullende skole følger typisk børn fra samme samfundsgruppe, men arbejdet kan være at bygge veje, 
hugge sten i miner, eller arbejde på større byggepladser. Den rullende skole er bygget op på en ramme i 
lighed med en landbrugstrailer. Gulv og vægge kan foldes ud, så arealet forøges til over det dobbelte. 
Et solpanel giver elektricitet til to lamper, der muliggør aftenundervisning – også for de voksne. 
Skolen står typisk på samme sted i 6-12 måneder. Skolen er lavet så enkelt at enhver smed og tømrer i en 
større indisk provinsby kan lave skolen efter tegninger, der frit kan hentes på Moving School´s website. 
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WORKING - Hvad, hvis arbejdspladser var fremmende for innovation, vækst og velstand? 
 
Udstillingseksempel: World Trade Centre, Bahrain 
Ingeniørvirksomhed: Rambøll & Norwin 
Arkitekt: Atkins Architects 
Sted: Manama, Bahrain 
 
Tre af ingeniørvirksomhederne Rambølls og Norwins vindmøller står nu som de første indbyggede vindmøl-
ler nogensinde og tilfører 11-15 % af energiforbruget til det nye World Trade Centre i Bahrain. De to tårne - 
med en højde på 240 meter og 50 etagers kontor, hotel og shopping mall - fungerer som vindkanaler, der 
sikrer maksimum vind-gennemstrømning til vindmøllerne. Bygningen, som er tegnet af Atkins Architects 
har modtaget flere priser for bæredygtighed, bl.a. LEAF prisen for ‘bedste brug af teknologi i stort format’ i 
2006. 
 
PUBLIC - Hvad, hvis offentlige rum var fremmende for borgeres deltagelse og trygge sameksistens? 
 
Udstillingseksempel: NEW ROAD 
Arkitekt: Gehl Architects 
Sted: Brighton, England 

Gehl Architects’ socialt bæredygtige design af New Road i Brighton er baseret på en detaljeret analytisk 
forståelse af, hvordan lige præcis dette sted anvendes af de lokale indbyggere.  

Det har haft betydning, at New Road ligger i historiske omgivelser omkring Brightons Royal Pavillion og de 
dertil hørende haver. Visionerne for det nye urbane liv på New Road blev skabt ud fra menneskeorienteret 
byrumsprogrammering samt en grundig borgerinddragelse, hvor de eksisterende brugere af gaden blev in-
volveret. I dag indeholder New Road aktiviteter for alle brugergrupper og opfordrer mennesker til at både 
cykle, sidde, stå og gå. Biler er tilladte i gaden på alle tider af døgnet, men gadens karakter signalerer, at 
de gående har den højeste prioritet. 
 
English Partnership har valgt projektet som et eksemplarisk ’best practise eksempel’ i deres udgivelse ’Ur-
ban Design Compendium’ i England. 
 
 
LIVING - Hvad, hvis boliger var designede til at skabe menneskelig værdighed? 
 
Udstillingseksempel: Tianjin Green CBD 
Arkitekt: COBE 
Sted: Tianjin, Kina 
 
COBEs koncept for en masterplan for Tianjins nye grønne forretningskvarter er en bæredygtig kompakt 
bystruktur, der lægger op til et fællesskabsbaseret samfund.  
 
Den kompakte bystruktur rejser og fortætter sig omkring en central park. Et parkbælte med boligområder, 
kultur og institutioner lægger sig omkring byen som en grøn rekreativ buffer mellem vand og by. 
Masterplanen indeholder karakteristiske elementer som tidevand, øer, forskelligartet natur og urbane 
dæmninger, så vel som naturlige vandfronter. I alt udgør grønne områder 50 % af det samlede areal. Et 
netværk af kanaler og mindre små vandfunktioner forbindes med den centrale vandplads – det blå hjerte. 
Ved at tilføje et delta koncept skabes der fem gange flere havnefronter end ville have været muligt med en 
omfattende landudtørring. 
 
Offentlig transport er godt implementeret på alle skala, og det er med til at opnå en mere engageret lokal 
kultur. Kombinationen af forskellige kvarterer i det centrale område, som eksempelvis forretnings-, bolig- 
og erhvervskvarteret, er forbedret ved et netværk af grønne områder og offentlige pladser.  
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     Moving School, Mette Lange Architects                                                                     Tianjin Green CBD, COBE 
 

 

                                       
New Road, Gehl Architects                         World Trade Centre, Barain. Rambøll  

 
 

 
Massar Discovery Centre, Hening Larsen Architects  
 
 

Illustrationerne kan downloades fra www.dac.dk/presse  
På www.dac.dk/presse ligger eksempler fra alle de udstillende virksomheder.  
 
For yderligere oplysninger kontakt presseansvarlig Line Juul Greisen, +45 26 23 24 70 ljg@dac.dk  
 
 
 


