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AKTIVITETSBERETNING 2015 

Udvikling i DACs Partnerskab 
Som konsekvens af folketingsvalget den 18. juni gennemførtes en markant ressortomlægning, der betød en 
forskydning i DACs ministerielle forankring med tilsvarende afledt forskydning af økonomien i DACs 

Partnerskab. DAC blev i august forankret i Erhvervs- og Vækstministeriet, Kulturministeriet og det 
nyetablerede Transport- og Bygningsministerium. Ultimo 4. kvartal blev det endelig bekræftet, at 
Partnerskabet fremadrettet fastholdeler sit engagement i DAC på et uændret økonomisk niveau i en 
forlænget rammeaftale for 2016 og 2017.  
 
Økonomisk resultat 
Det lykkedes i 2015 ikke DAC at realisere det planlagte økonomiske aktivitetsniveau i henhold til budget. Den 

samlede omsætning faldt svagt og projektomsætningen faldt markant, hvilket medførte at DAC fik et 
negativt økonomisk resultat på 2,4 mio. kr., der overordnet set begrundes i tre forhold; nedsat 
salgskapacitet, forskudt projektopstart og gennemløb samt begrænset kapacitets- og omkostningsreduktion. 
DAC havde budgetteret projektomsætningen 2015 som en blanding af dels det generelle salg og gennemløb, 
dels større udviklingsprojekter med henblik på opbygning til åbningsåret 2018 i BLOX, samt endeligt af salg 
og gennemløb af større projekter med nye samarbejdspartnere i form af fonde og udviklingsdrivende 
sektorvirksomheder.  

 
Nedsat salgskapacitet 
I henhold til DACs strategi er der i 2015 arbejdet indgående med projektsalg til især nye samarbejdspartnere 
som Industriens Fond, Grøn Omstillingsfond og Veluxfondene inkl. Schweiziske Velux Stiftung. Det kan 
konstateres, at det lykkedes at gennemføre samtlige de planlagte salg med positivt resultat, hvorved DAC i 
2015 realiserede strategiens fordring om at åbne nye fondssamarbejder i millionklassen. Direktionen måtte 

dog også erkende, at det krævede dybere gensidig forventningsafstemning af forretningsmetoder, 

samarbejdsprocesser og leveranceindhold end først antaget. Forsinket rekruttering af programchef for BUILD 
i 2. kvartal betød svag salgskapacitet inden for byggeriområdet, hvorfor væsentlige projekter som 
Sustainable Build og Velux Award helt overvejende forblev under salg og partnering og dermed ikke som 
planlagt også blev opstartet til gennemløb i 2015. Programchefen for CITIES opsagde i foråret sin stilling, 
ligesom programchef for LIFE forblev vakant gennem hele året. Salgsorganisationen manglede således 
generel kompetence og kapacitet til salg af såvel de sektororienterede projekter som de mere 

publikumsrettede projekter. 
 
Forskudt projektopstart og gennemløb 
Evnen til hurtig igangsætning af projekter efter kontraktindgåelse og godkendelse af bevilling er vigtig ift. at 
realisere det planlagte gennemløb af projektomsætning ikke mindst under hensyntagen til optimal 
kapacitetsudnyttelse.  
 

Igangsætning samt lukning af supplerende finansiering og mersalg oven på grundfinansiering af kendte 
projekter, er ikke realiseret som forventet.  
 
Start af væsentlige udviklingsprojekter blev, efter ønske fra samarbejdspartnere, rykket ud af 2015 og 
forskudt til 2016, 2017 og 2018 eksempelvis Fremtiden Bolig og Dreyers Galleri. Ligeledes blev Pilot-HUB 
projekter flyttet til opstart i 2016 under ny HUB organisation og ikke i DAC regi. 

 
Begrænset kapacitets- og omkostningstilpasning 
Omfanget af nedgang i projektomsætning blev først fuldt erkendt ultimo 2. kvartal.  
Idet direktionen har forventning om fortsat vækst i 2016, blev det vurderet, at en egentlig 
kapacitetsreduktion i efteråret ikke kunne levere den ønskede omkostningsreduktion i 2015 og derfor ikke 
bragt i anvendelse iht. en økonomisk helhedsbetragtning. Direktionen reducerede følgeligt kraftigt DACs 
variable eksterne omkostninger, herunder antallet af timeansatte ligesom direktionen, gennem udsættelse af 

allerede planlagte fastansættelser, tillige reducerede de budgetterede faste omkostninger i 2015. Direktionen 
må på trods heraf erkende, at de anvendte tiltag ikke har være tilstrækkeligt til at inddæmme den 
økonomiske konsekvens af de reducerede projektaktiviteter. 
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2015 rummer dog også lovende udviklinger set ift. DACs udvikling frem mod BLOX i 2018.  
 
Således har der været en vækst i den publikumsrelaterede omsætning på 34% inden for bl.a. ture, 
familieaktiviteter, udstillingsentré mv. Ligeledes er det lykkedes at lande nye finansieringskilder med et stort 

udviklingspotentiale inden for især BUILD og CITIES. Derudover bevidner NPS-målingerne, at LIFE 
publikummet værdsætter DACs aktiviteter, at B2B segmentet for alvor er begyndt at købe ind på BUILD og 
CITIES projekterne og at FMG præ-hubben og samarbejdet med de andre lejere kører. 
 
Som eksekvering af DACs strategi gennemførte DAC i 2015 en række projekter og aktiviteter til gavn for 
samfundet, de involverede samarbejdspartnere og de målgrupper projekterne retter sig imod. 
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PUBLIC SERVICE AKTIVITETER  

 

Besøg i DAC  
I alt besøgte 89.988 personer DACs lokaler i Strandgade og FMG i 2015, hvilket var en svag vækst i forhold 

til året før. Væksten skete primært inden for områderne udstillingsgæster og øvrige aktiviteter, som dækker 
over ture, arrangementer, undervisningsaktiviteter, netværksmøder m.m. Antallet af udstillingsgæster er dog 
stadig et godt stykke under 2013, som var et rekordår for udstillinger. Den mest besøgte udstilling i 2015 
var Snøhetta, der endte med et besøgstal på 11.266 plus 1.112 deltagere i de tilknyttede arrangementer. 
 

 
 
Besøg uden for DAC 
Der har ikke været visninger af DAC-udstillinger på andre lokationer i 2015. 
 
Digitale aktiviteter 
På det digitale område havde DAC 1.897.879 webbesøg i 2015. Samlet set er det en stigning på 3% i antal 

besøgende, mens antallet af besøg ligger 4% lavere end sidste år. Det vil sige flere nye brugere, men færre 
genbesøg. Sociale medier fortsætter den positive udvikling. Væksten ligger især på Instagram, hvor DAC nu 
med knap 50.000 følgere sandsynligvis er Danmarks største kulturinstitution. 
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Websites 
Dac.dk ligger i 2015 6% højere ift. antal besøg og besøgende end i 2014. Kigger man alene på 3. kvartal 
sammenlignet med sidste år, er besøgstallet 21% højere. Stigningen skyldes især en digital 
markedsføringskampagne i forbindelse med Snøhetta-udstillingen, hvor der blandt andet blev annonceret på 

Google Adwords og Facebook samt udsendt flere nyhedsbreve. Dac-bookshop.dk er steget med 24% flere 
besøg og 25% flere besøgende sammenlignet med sidste år, hvilket blandt andet skyldes annoncering på 
Google Adwords og i DACs nyhedsbrev. Der har været i alt 567 transaktioner med en omsætning på  
227.308 kr. på dac-bookshop.dk. Da der ikke har været konverteringssporing på webshoppen før maj 2014, 
kan der ikke sammenlignes med hele det foregående år, men sammenligner man maj-december 2015 med 
samme periode året før, er transaktionerne steget med 5% og omsætningen med 17%.  

 
 
PÅ DACs andet store website - arcspace.com - er der publiceret lidt færre artikler end sidste år, og 

besøgstallet faldet med 4%, mens antallet af besøgende er steget med 1%. Når antallet af webbesøg samlet 
set ligger 4% lavere end sidste år, så skyldes det et markant fald på Innosite.dk, der har nået slutningen på 
projektets femårige projektperiode, samt at Byens Netværk, modsat sidste år, ikke længere er en del af 
DAC. (Kilde: Google Analytics).  

 
Note: Et webbesøg defineres som en brugers besøg på et website. Besøget kan indebære visninger af flere 
forskellige sider og evt. køb på sitet. En besøgende kan foretage flere besøg. Antallet af besøgende fortæller 
hvor mange forskellige mennesker, der besøger et website, mens antallet af besøg fortæller hvor ofte de 

kommer.  
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Apps 
Der har i 2015 været 3.170 downloads og 167 opdateringer af DACs tre apps, Podruns, Podwalks og den nye 
generelle DAC app, der er udviklet til brug i forbindelse med udstillinger, hvor indhold kan tages med hjem 
på mobilen. Dette er samlet stigning på 172% sammenlignet med samme periode sidste år, det skyldes især 

et enkelt peak på 1.640 downloads af Podwalks den 15. juli, hvilket ser ud til at være en afledt effekt af 
nyheden om, at arkitekturløbet genopstår som DAC Urban Trail. 
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Sociale medier 
DAC er til stede på en række sociale medier, herunder Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram og YouTube. 
Samlet set havde DAC ultimo december 2015 113.437 ”fans” eller følgere på alle de forskellige sociale 
profiler, dog antageligt med et betydeligt overlap af brugere, som følger flere af profilerne. Det er en stigning 

på 63% siden ultimo 2014. Den markante stigning skyldes især, at DAC endnu en gang har været 
fremhævet af Instagram som en profil, andre brugere anbefales at følge, hvilket betød at DAC fik ca. 30.000 
nye følgere på Instagram. Tal for Pinterest og YouTube er for små til at fremgå af søjlerne. 

 
 
 

Nyhedsbreve 
DAC havde ultimo december 2015 i alt 22.935 abonnenter fordelt på forskellige nyhedsbreve, heraf 14.765 
på DACs hovednyhedsbrev, som udsendes hver måned. Derudover er der DACs engelske nyhedsbrev og 
nyhedsbreve og mailinglister for bl.a. arcspace, Sprout og BYG netværket. Antallet af abonnenter er samlet 

set steget 13% sammenlignet med årsskiftet. 
 

Kommunikation og markedsføring 
DAC arbejder til stadighed med at effektivisere sin kommunikations- og markedsføringsindsats, så der sikres 
maksimal effekt af de investerede midler. Den koordinerede markedsføringsindsats har i 2015 bl.a. haft 
fokus på partnerkanaler og samarbejder. Af nye markedsføringspartnere kan nævnes Øresundsbron og Sund 
& Bælts medlemsklubber. Der blev indgået aftaler med begge i forbindelse med udstillingen Banebrydende 
Byggeri. Sidstnævnte gav stor eksponering og heraf følgende øget kendskab til DAC – til gengæld gav det få 
konverteringer til salg. Samarbejdet med Øresundsbron resulterede i, at 15% af salget af de markedsførte 

produkter (især søndagsture – havneture) kom fra denne kilde. Generelt har projekternes 
samarbejdspartnere været i fokus, og der er blevet arbejdet med at udvikle processer og redskaber, der gør 
det let for samarbejdspartnere at tage ejerskab til markedsføringen af projekterne (primært udstillinger) i 
deres kanaler. Det gav sig udslag i, at Banebrydende Byggeri fik over 3 millioner eksponeringer i 
partnerkanalerne til en anslået værdi af 800.000 kr., samt at såkaldt refferal trafik (eks. fra partnernes 

digitale kanaler) var den største kilde til besøgende til udstillingssiden på dac.dk og også var en af de digitale 
kanaler, der konverterede bedst til køb af udstillingsbillet eller andre DAC produkter.  
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Der har igennem 2015 været fokus på digital markedsføring, som en voksende del af 
markedsføringsbudgettet er gået til. Bl.a. er der som noget nyt afprøvet annoncering på LinkedIn og 
Instagram, ligesom der er kørt Google Adwords og Facebook-kampagner på alle udstillinger. Facebook har 
givet gode konverteringer til salg (for Snøhetta kampagnen stod Facebook for 29% af de samlede 

konverteringer), mens Adwords mest har stået for at drive trafik til sitet, hvilket som nævnt ovenfor var en 
væsentlig årsag til væksten i besøg på dac.dk. ROMI (return of marketing investment – dvs. i hvilken grad 
bidrager marketing til at skabe profit) har været positiv på de udstillinger, vi hidtil har målt på – for Snøhetta 
var den omkring +30.000 kr. og for Banebrydende Byggeri +90.000 kr.  
 
Note: ROMI udregnes pt. ved at opgøre omsætningen skabt gennem digitale kanaler og så fratrække de 

midler (timer og eksterne omkostninger), vi har brugt til digital markedsføring. Der arbejdes på at skabe en 
ROMI for hele markedsføringsindsatsen samt at kunne sammenligne dette tal fra projekt til projekt.   
 

Presse 
DAC har i 2015 oplevet en fin fremgang i antallet af medieomtaler. I 2015 var der i alt 507 omtaler, mens 
der i 2014 var 441 og i 2012 var 438 (i 2013 var der dog flere omtaler, 623 i alt, grundet bl.a. Byg det op 
projektet med DR). Udstillingerne har klaret sig godt i år – med en del omtaler af især Regnen kommer, 

Snøhetta og Banebrydende byggeri. Derudover er der en række TV og radioindslag der ikke er dækket af 
nedenstående medieovervågning. Af TV-indslag i 2015 kan nævnes 4 indslag i TV2 Lorry (Regnen kommer, 
Leg LEGO arkitekt- 2 indslag, Vinterbyen) samt 2 indslag i Go’ Morgen Danmark (Regnen kommer og 
Banebrydende byggeri) og dertil kommer en række indslag i P4 København (Regnen kommer, Banebrydende 
byggeri, Fællesskab din by, Et lille hus i byen samt Leg LEGO arkitekt) samt i P1 (Regnen kommer, Talent 
Week, Fællesskab din by). 
 

 
Note: Skemaet rummer ikke internationale presseklip og en række tv- og radioindslag der ikke er opgjort 
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Arrangementer 
Det har i 2015 fortsat været prioriteret at opretholde kontinuitet og momentum for et udviklingsorienteret 

arbejde med DACs arrangementer mhp. at skærpe tilrettelæggelsen af tilbud til LIFE, BUILD og CITIES.  
 
BUILD arrangementer 2015 
BUILD arrangementer programlagde og gennemførte følgende arrangementer målrettet de professionelle 
aktører inden for byggeriet: 
 

Behind the Scenes 
Arrangementsserien Behind the Scenes fortsatte i 2015 men blev afsluttet ved årets udgang. Formatet vil 
fremover eventuelt kunne implementeres i de arrangementer som afvikles i BYG netværket. Serien har 

gennem de seneste tre år medvirket til at skabe opmærksomhed, opbygge samt pleje netværksrelationer i 
BUILD målgruppen. 
 
Behind The Scenes havde Danske Ark og DI, Esbensen Ingeniører, Arup Copenhagen, Vandkunsten og Gehl 

Architects på programmet. 
 
Lokation: Som ovenfor. Deltagere: ca. 600. Sendeflade: LIFE. 
 
Tilbage til Fremtiden 
Arrangementsserien Tilbage til Fremtiden fortsatte i 2015, men blev ligesom Behind The Scenes afsluttet ved 
årets udgang. Denne type arrangementer kan fremover eventuelt indgå i Tours, da der har været et 

målgruppemæssigt sammenfald mellem ‘Tilbage til fremtiden’ og eksempelvis ‘På Stedet’ arrangementer i 
Tours regi. 

 
Serien har sat fokus på renovering og transformation. Programmet havde i 2015 syv arrangementer, alle 
sites med aktuelle renovering cases. Tilbage til Fremtiden understøttede ved samtlige aktiviteter og formål 
initiativet Renoverprisen og dermed indsatsen for at sætte renovering på dagsordenen. Arrangementsrækken 

blev til i samarbejde med Dansk Bygningsarv. 
 
Lokation: Som ovenfor. Deltagere: ca. 600. Sendeflade: LIFE. 
 
LIFE arrangementer 2015 
LIFE arrangementer programlagde og gennemførte følgende arrangementer målrettet kulturforbrugere: 
 

Copenhagen Architecture Festival x Film 
Copenhagen Architecture Festival x Film blev afholdt over fire dage i marts. DAC medvirkede på festivalens 
sidste dag, som venue for tre filmvisninger og debatter. Aktiviteterne blev realiseret i samarbejde med DAC 

Arrangementer og CAF. Endvidere i tæt samarbejde med DAC café og DAC Book/shop. 
 
Filmvisningerne var pakket ind i en række arrangementer, som genererede ca. 600 publikummer i DAC og 
ude i byen med Tours, som havde grønne ture, der var tilrettelagt i tråd med temaet med alt fra brunch, 

afternoon tea, aftensmad, BookShop Sale, debatter mm. 

Lokation: Som ovenfor. Deltagere: ca. 600. Sendeflade: LIFE. 
 
DAC Midweek 
DAC lancerede en ny serie DAC Midweek, som inviterer LIFE publikummet indenfor til en anderledes 
vidensoplevelse med bl.a. SMK Fridays som inspiration. Arrangementerne tænkes afholdt på onsdage, hvor 

huset har længe åbent og vil sætte fokus på et dagsaktuelt tema.  

Det første arrangement Ustyrlige byoplevelser satte fokus på alle de festivaler som året rundt indtager, 
overtager, præger, udvikler, brander byens rum. Arrangementet var udsolgt med 140 gæster. Det 
efterfølgende arrangement Når et samfund rives itu havde fokus på hvilken rolle arkitektur og byplanlægning 
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spiller, når krigen eller katastrofen rammer. Arrangementet blev aflyst grundet for få tilmeldte. 

Lokation: Som ovenfor. Deltagere: ca. 600. Sendeflade: LIFE. 
 
DAC TOURS 

Parallelt med driften af DAC Tours’ forskellige formater, har 2015 været dedikeret en fortsat optimering af 
økonomistyring, planlægning og udvikling af det samlede forretningsområde. Derved er der skabt et 
fundament, der fremadrettet understøtter DAC Tours som indtægtsdækket virksomhed i DAC. 

DAC Tours’ firdeling: 
Core: kerneydelserne, der retter sig mod et kulturpublikum (fx søndagsture og På Stedet) 
Pakketure: salg af gruppeture via Tourbooking 

Indhold for andre: særture for delegationer, studieture til udlandet og Mit Realdania 
Arkitekturrejser: rejser til ind- og udland tilrettelagt af DAC   

Core (Offentligt udbudte ture): 
Søndagsture 15.3. - 4.10.: 30 ture (2014: 30 ture) 
Havnetur mod syd, gåtur i Ørestad Syd, cykeltur i Nordhavn 
Deltagere i alt: 1062, Belægningsprocent (BP): 54 (2014: 1550 delt. BP: 63%).  
Et fald i belægningsprocent på 14% 

Faldet i belægningsprocenten skyldes en lav belægning på bådturene som har en kapacitet på 140 mod en 
kapacitet på hhv. 25 og 35 på gå- og cykelturene. 

På Stedet (feb.-nov.): 9 arrangementer (2014: 6 arrangementer).  
Enghaveparken, Kvæsthusprojektet X 2, Israels Plads/Nørreport St., Bellahøjhusene, Havnetur med Jens 

Kramer, Sydhavnsskole, Jens Kramer i Ørestad Syd, Mærsk bygningen. 
Deltagere i alt: 369 (2014: 190).  

Antallet af deltagere pr. arrangement er steget fra 32 til 44 i 2015.  

 
Sunday Walks (7.6.-27.9.): 17 ture 
90 minutes of new architecture in central Copenhagen  
Fra turistinformationen via Vester Voldgade og BLOX, for at ende på Christiansborgs Slotsplads. 
Deltagere i alt: 269 BP: 31 (2014: 141 delt., BP: 15%).  

Ture relateret til udstillinger: 

Regnen kommer: Søndagsture (18.1.-5.4.). Bæredygtige Indre By. 12 ture. 
Deltagere i alt: 128 

Fællesskab din by: Søndagsture (9.4.-7.6.). Slotsholmen. 8 ture. 
Deltagere i alt: 43 

Banebrydende Arkitektur: På Stedet arr. (22.10.-17.11.). Besøg på DTU, DOKK1, Storebælt, MS Søfart 
Deltagere i alt: 111 

Et lille hus i byen: På Stedet arr. (4.10.) Kartoffelrækkerne. 

Deltagere i alt: 33 

Ift. udstillingsturene har særligt På Stedet konceptet vist sig succesfuldt ift. traditionelle ture i 2015.  

Generelt: Det er særligt udstillingsturene som har en lav deltagelse, hvorimod På Stedet og de engelske ture 
er i vækst.  
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Pakketure (solgt via Tourbooking): 
Antal ture solgt, DK: 118 
Antal deltagere, DK: 4478 
Antal ture solgt, UK: 92 

Antal deltagere, UK: 2035 
 
Pakketure i alt: 210 (2014: 140, 2013: 164) 
Deltagere i alt: 6513 (2014: 3654, 2013: 5033) 

En stigning på mere end 30%.  

Indhold for andre 

Særture for udenlandske grupper: 
Antal ture solgt: 20 (2013: 33, 2014: 29) 
Antal deltagere: 493 (2013: 780, 2014: 741) 

Studieture: 
Tre studieture til Barcelona for Billund og Brøndby Kommune 

Mit Realdania: 
11 arrangementer (jan.-nov.):  

Den Blå Planet, Heart, DAC, Porten til Lolland, Væksthusene i Aarhus, Musicon, Royal Arena, Faaborg 
Museum, Gården på Bornholm, DOKK1 og Guldagergaard. Deltagere i alt: 457. 

Arkitekturrejser: 
Snøhettas Oslo (3.-5. 9.) 

Deltagere i alt: 25 

Desuden blev to arkitekturrejser til hhv. Amsterdam og Berlin udviklet specifikt til Politiken Plus. 
Pga. manglende tilmeldinger blev begge rejser udskudt til afvikling på et senere tidspunkt (turen til Berlin er 

programsat til at skulle afvikles ultimo november 2016). 

Samlet resultat af kunder der har været gennem DAC Tours i 2015: 9.539. 

TOURS samarbejder: 

 Copenhagen Capacity ifm. CBC v./ YANG Leis besøg i København og efterfølgende indgåelse af 
samarbejdskontrakt mellem CBC og DAC. 

 11. september var Kent Martinussen guide for en havnetur med i alt 19 ambassader repræsenteret. 

Arrangementet blev indledt med en præsentation af DAC ved Kent i udstillingen. 

 Havneringen: TOURS er med i ekspertpanelet tilknyttet lanceringen af Havneringen, den 29.maj 
2016. 

 FOF NORD – DAC program i efterårskataloget  

 HORESTA samarbejde omkring udendørs oplevelsespakketure i København 

 Samarbejdsaftale med Ældresagen indgået – effekt fra andet halvår af 2016 

 Markedsføringssamarbejde med Realdania BY & BYG 

 Markedsføringssamarbejde med Øresundsbron  
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LEARNING  
For at fremme læring om arkitektur og byer hos børn og unge og samtidig højne elevernes kompetencer i en 
række fag i både grundskolen og på ungdomsuddannelser, driver DAC LEARNING et permanent program af 
undervisningsaktiviteter og –projekter. PSA-midlerne suppleres med Tips- og lottomidler (kundeprojekter) 

fra Kulturministeriet. 
 
I 2015 har bl.a. en række strategiske samarbejder med kommuner bidraget til en markant stigning i elev- og 
lærerforløb i 2015. Undervisningsforløb i hhv. Bæredygtige byer til både udskoling og mellemtrin samt 
matematikforløb i forbindelse med Matematikkens dag og temaet arkitektur var de mest bookede forløb. Der 
har været en overvægt af elever fra folkeskolen, hvor interessen for arkitekturundervisning er forøget med 

den nye skolereform og fokus som f.eks. ’Åben skole’ og ’anvendelsesorienteret undervisning’. På lærersiden 
var især konferencen Undervisning i COP 21 (september 2015) velbesøgt med ca. 300 deltagere. 
 

Antal deltagende elever på undervisningsforløb i 2015: 7.000 (2014: 4.400) 
Antal deltagende lærere/ pædagoger på lærerkurser, inspirationsaftener og lign. i 1. halvår: 700 (2014: 400) 
 

Øvrige 

  
Folkemødet 2015 
Formålet med DACs tilstedeværelse på Folkemødet 2015 var at skabe et telt, der kunne være med til at 
fremme debatter om fremtidens byer og byggerier. Dette gjorde DAC i samarbejde med relevante 

samarbejdspartnere, der bidrog med viden og netværk inden for følgende dagsordener: 
  

 DK2050 – Fremtidens muligheder, nutidens handlinger 
 Fra Big data til et intelligent samfund 
 Fremtidens byggeri, arkitektur og design  

 
Samarbejdspartnerne bestod bl.a. af organisationer fra den innovations- og væksthub, som blev etableret i 

2014 i Fæstningens Materialgård. Folkemødet havde således også en underliggende dagsorden om at styrke 
samarbejdet og videndeling blandt pilothubbens partnere. Partnerskabet bestod af Kraks Fond Byforskning, 
Dansk Design Center, Copenhagen Solutions Lab og Bolius. Derudover var følgende organisationer 
repræsenteret i teltet: Arkitektforeningen, Danske Ark, FAOD, Bornholms Regionskommune og Vandplus. 
 
I alt blev der afholdt 15 faglige arrangementer, en familieworkshop samt et netværksarrangement på tværs 
af samarbejdspartnerne. Af de 15 arrangementer afholdte DAC syv debatter og en familieworkshop. I løbet 

af de fire dage var 1680 publikummer i teltet til arrangementer. Blandt de 65 adspurgte publikummer på 
tværs af DACs arrangementer var der en høj anbefalelsesgrad (NPS) til teltets aktiviteter. 
 
Byguide 2015/16 

Byguiden Guide til ny arkitektur i Hovedstaden (DK og UK) blev opdateret i 2015 med nye, aktuelle projekter 
og nye vinkler på byudviklingen i Hovedstaden. Formålet med byguiden er at profilere ny dansk arkitektur og 

byplanlægning i Danmark og internationalt. Målgruppen er både primært LIFE og dermed både danske og 
især internationale arkitekturinteresserede inkl. turister.  

Den nye version af Byguiden blev støttet økonomisk af By & Havn og Frederiksberg Kommune. Byguiden er 
trykt i 8.000 eksemplarer fordelt på 3.000 danske og 5.000 engelske.  

BYG netværk for byggeriets professionelle 
BYG netværket er støttet af Realdania med midler til udvikling, men driftes i dag som et betalingsnetværk. 
BYG netværket drives primo 2016 i partnerskab med COWI, DTU Campus Service, Årstiderne Arkitekter og 

Züblin. Det et år gamle netværk har i 2015 afholdt tre netværksarrangementer, et morgenarrangement, 
debatter på Folkemødet og Building Green. Derudover drevet en temagruppe og søsat en ny samt oprettet 

en LinkedIn profil med mere end 100 følgere og har 206 abonnenter af BYGs nyhedsbrev. 

I overgangen fra 2015 til 2016 har BYG netværket haft fokus på udelukkende at finansiere driften af 
netværket via medlems- og partnerskabsfinansiering. Som forventet i betalingsnetværk var der et dyk i 
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medlemsgentegningen fra 55 medlemmer i efteråret 2015 til 39 medlemmer primo 2016. Der er pt. flere 
rekrutteringsindsatser i gang for at nå målsætningen om i alt 100 BYG medlemmer i 2016. 

Samlet NPS for BYGs netværksarrangementer i 2015 er 33, som svarer til ”godt”. Ambitionen er at sikre en 
løbende positiv udvikling i NPS. På baggrund af input fra evalueringer har DAC sammensat et ambitiøst og 

alsidigt program for BYG aktiviteter i 2016. 

Building Green 2015 
DAC åbnede hovedscenen på årets BG messe med en paneldebat om, hvordan nye tværgående samarbejder 
kan styrke sammenhængen mellem vækst, innovation og grønne løsninger – og dermed den danske 
byggebranche. Paneldebatten blev faciliteret af Kent Martinussen og talte følgende paneldeltagere: 

 Gyrithe Saltorp, direktør, Bygningsstyrelsen 

 Bjarne Hammer, stiftende partner, schmidt hammer lassen architects 
 Signe Kongebro, partner, Henning Larsen Architects 
 Steffen Gøth, direktør i Byggeri og Drift, COWI 

 
Herudover havde DAC en stand på messen, hvor Sustainable Build, BYG netværket og Sprout netværket blev 
profileret. Endelig afholdt BYG netværkets temagruppe #1 et seminar med titlen ’Fletværk i netværk – kan vi 
sammen styrke bæredygtighed i byggeriet’. 
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HANDLINGSPLANSAKTIVITETER 

Den resiliente og bæredygtige by  
Den 6. februar afholdt DAC et internationalt symposium med titlen The Resilient and Sustainable City. 
Formålet var at sætte ’den resiliente by’ på dagsordenen og udbrede forståelsen af en langsigtet, robust og 

helhedsorienteret tilgang til byudvikling og planlægning, der baserer sig på at tilpasse og forebygge byen og 
samfundet over for fremtidens økonomiske, sociale, miljø-, ressource- og klimamæssige udfordringer. 
Oplægsholdere på symposiet var fra såvel Danmark som fra internationale spydspidsprojekter, bl.a. Holland 
og USA. Der var ti talere på programmet herunder Senior Advisor Henk Ovink fra det amerikanske Secretary 
of Urban Housing and Planning, lektor i bioetik Micky Gjerris, direktør Matthijs Bouw fra One Architecture og 
Managing Director Amy Chester fra Rebuild by Design. Symposiet var opbygget som et todelt event, hvor 
begge dele blev indledt med en række korte oplæg og afrundet med en fælles paneldebat. 

Målgruppen var professionelle, særligt inden for byplanlægning og byudvikling, herunder planlæggere i 
kommuner landet over. Arrangementet var udsolgt med 100 deltagere samt venteliste. Parter i initiativet var 
Realdania, Naturstyrelsen og Rebuild by Design. 

DK2050 – Folkemøde 2015 
Som del af DACs samlede indsats og faglige arrangementer på Folkemødet 2015 afviklede DAC fire 
arrangementer med afsæt i DK2050: 
 

 Kul på den grønne omstilling? fremtidens energi- & klimapolitik 
 Fællesskab fremtidens by - generation 2050 i fremtidens byer (udviklet i samarbejde med 12 Byer og 

Netværk af Ungdomsråd) 
 Fremtidens Danmarkskort – balance mellem by og land? 

 Hvem smeder lykken i 2050? Livskvalitet i fremtidens Danmark 

De fire arrangementer trak mere end 400 publikummer og debattører til at indgå i debat om Danmarks 

fremtid i et miljø-, demografisk- og samfundsmæssigt perspektiv.  
 
Følgende organisationer var repræsenteret i arrangementerne: Dansk Industri, CEPOS, Concito, 
Enhedslisten, Klimarådet, Project Zero, Roskilde Universitet, Aalborg Universitet, MUTOPIA, Dansk 
Byplanlaboratorium, Region Hovedstaden, Arkitektforeningen, Inst. for Lykkeforskning, Netværk af 
Ungdomsråd og Rambøll. 
 

Genanvendelse af byggematerialer 
Initiativet havde til formål at fremme et tværgående fokus på problemstillingen omkring genanvendelse af 
byggematerialer, hvor perspektiver fra teknik, design, lovgivning, distribution og organisering af byggeriet 
bringes i spil gennem en drøftelse af, hvordan genbrug og genanvendelse af byggematerialer kan løftes til et 

nyt niveau.  
 
Initiativet blev tænkt synergetisk med DACs materialedage Bæredygtige Byggematerialer samt projektet 

Sustainable Build. Der blev desuden trukket tråde til den byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i 
Danmark, som udkom i november 2014.  
 
Genanvendelse af byggematerialer blev gennemført den 26. marts som en heldagskonference under titlen 
Genanvendelse af byggematerialer – upcycling, take back systemer og design for adskillelse. 
En opsamling i form af en artikel, som kan ses på: http://www.dac.dk/da/dac- 

build/arrangementer/genanvendelse-af-byggematerialer/ 
 
Konferencen havde ca. 65 deltagere og blev gennemført i dialog med Realdania og Energistyrelsen.  
 
Fra big data til et intelligent samfund 

Formålet med initiativet er at fremme en tværgående debat i de professionelle miljøer om, hvordan vi i 
Danmark bedst forløser potentialet i Smart City-løsninger til at skabe bedre byer med mere livskvalitet uden 

at byerne derved bliver sårbare. Der blev således fokuseret på hvilke kompetencemæssige udfordringer de 
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professionelle miljøer står overfor, samt hvad der kræves på strategisk og organisatorisk niveau i danske 
byer. 
 
Fra big data til et intelligent samfund blev gennemført som en konference 24. november med titlen Det 

intelligent samfund for borgerne. Konferencen foregik på engelsk og var rettet mod professionelle, der 
arbejder med byudvikling og smart city-løsninger i den offentlige sektor. Konferencen satte fokus på livet i 
en smart city, hvor deltagerne oplevede en faglig debat og blev klogere på smart city-løsninger – med 
mennesket i centrum. Der var oplæg fra bl.a. Meik Wiking, CEO for Lykkeforskningsinstituttet, Liselott 
Stenfeldt fra Alexandtra Instituttet og Riccardo Marini, Director hos Gehl Architects i København.  
 

Konferencen blev efterfulgt af en workshop 25. november, Danske dogmer for smart cities. Workshoppen 
havde til formål at udarbejde danske dogmer og strategiske pejlemærker, der kan bruges af danske byer og 
kommuner i udviklingen og implementeringen af smart city-løsninger i Danmark. Martin Brynskov, lektor fra 

Aarhus Universitet var facilitator på workshoppen. 
 
Fra big data til et intelligent samfund – Folkemøde  
Som del af DACs samlede indsats og faglige arrangementer på Folkemødet 2015 afviklede DAC et 

arrangement med afsæt i HP-initiativet fra Big data til det intelligente samfund. 
 

 Er fremtidens intelligente byer også for borgerne? 

Arrangementet blev udviklet i tæt samarbejde med Copenhagen Solutions Lab og tiltrak 100 publikummer.   
 

Følgende organisationer var repræsenteret i arrangementet: Københavns Kommune, Vejle Kommune, IBM og 
DTU Cities.  
 

Bryghusprojektet som innovations- og væksthub  
Det tværgående initiativ havde til formål at indhente viden, som kan lede til konkrete erfaringer med at drive 
en hub i mindre skala i Fæstningens Materialgård og som på sigt kan bidrage til udviklingen af en 

innovations- og væksthub i Bryghusprojektet. Initiativet blev afsluttet ultimo maj 2015.  
 
DAC gennemførte i foråret en fælles arbejdsdag i pilothubben, hvor hele lejerkredsen på tværs drøftede 
fælles indsatser, der skal fremme tværfaglig innovation i pilothubben. Dette arbejde har fx ført til 
etableringen af et aktivitetsudvalg, som skal igangsætte og koordinere udviklingsfremmende hub-aktiviteter. 
Henover foråret udarbejdede DAC en plan for indsatser, som har til formål at styrke erfaringer med at drive 
en pilothub i Fæstningens Materialgård. Indsatserne er beskrevet i notater, som hub-koordineringsgruppen 

løbende har drøftet på møder i foråret. Notaterne indeholder konkrete forslag til: 
 

 Mentor- og medlemsmodeller med inspiration fra internationale erfaringer 
 Fællesformater og individuelle aktivitetsformater for pilothubbens lejere 

 Interne og eksterne kommunikationselementer til pilothubben (web og sociale medier) 
 Et pilothub-sekretariat (et sæt af funktioner), som kan sikre sammenhængskraft og fremdrift 
 Et bookingsystem, som effektivt gør lejerkredsen i stand til at booke lokaler og eventfaciliteter 

 Praktik og økonomi for eventlokale, som kan stimulere ibrugtagningen af det fælles mødested  
 Pilothubbens lanceringsevent 
 En studietur til London for pilothubbens direktører og nøglemedarbejdere 
 Et tværfagligt kursustilbud for ph.d.-studerende i Bryghusprojektet 

Projektet og dets resultater er overdraget til den nu etablerede hubfunktion, ved Torben Klitgaard. 
 
Bryghusprojektet som HUB – FMG 
Projektet havde til formål at afprøve muligeden for et fagligt samarbejde omkring design, arkitektur- og 
byudvikling i pilothubben, for derigennem at samle erfaringer med hubsamarbejde forud for BLOX. 

Samarbejdet tog form af tre morgen- og tre eftermiddagsmøder under titlen Design & Architecture 
AM/PM, rettet mod professionelle, der arbejder med byggeri, byudvikling, arkitektur og design. I 

arrangementerne udforskede DAC og DDC hvordan der bliver skabt vækst og udvikling i de kreative og 
tekniske erhverv inden for byggeri og design. Katalyseret af danske og internationale oplægsholdere afsøgte 
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deltagerne de områder, hvor et stærkt samspil mellem arkitekter og designere er påkrævet, og hvor de to 
fag udfordrer og inspirerer hinanden. 
DAC og DDC udviklede og afviklede arrangementerne i fællesskab. Andre hub-partnere og virksomheder 
bidrog som oplægsholdere. Arrangementerne blev afholdt i eventlokalet på FMG, og der var ca. 30-50 

deltagere pr. arrangement.  
 
DK2050 – 2015 
I løbet af 2015 har DAC afholdt otte DK2050 arrangementer. For at understøtte det overordnede formål om 
udbredelse til projektets metode og indhold har DAC udviklet arrangementerne i tæt samarbejde med 
projektets rådgivere og samarbejdspartnere herunder Rambøll, MUTOPIA og DAMVAD.  

 
Følgende arrangementer har været særligt interessante for projektets udbredelse til beslutningstagere, 
embedsværk og ungemålgruppen: 

 
 Marts: Afholdt workshop for 30 unge i Sønderborg Kommune i samarbejde med EUC Syd, Project 

Zero og Sønderborg Kommunes planafdeling med det formål at få input til deres planstrategiske 
arbejde  

 Marts + september: DK2050 oplæg for Odense Kommunes interne forvaltninger samt 
byrådsmedlemmer 

 Juni: DK2050 debatter på Folkemødet, herunder en særskilt Generation2050 debat   
 September: Stort DK2050-telt på årets Byplanmøde med 600 deltagere fra landets kommuner. 

Særskilt DK2050 workshop med deltagelse fra 45 repræsentanter fra danske kommuner  
 November: Oplæg om DK2050 på Byregion Fyn med deltagelse fra ni kommuner fra Fyn inkl. MF’ere 

i alt 100 deltagere 

 
I løbet af året har der været afholdt 10 øvrige gearingsarrangementer med afsæt i DK2050 herunder 

repræsentation af DK2050 på Christiansborg ifm. Kulturnatten, oplæg ved Metroselskabet, Region 
Hovedstaden og KTC.  
 
Innovation i borgerinvolvering 

I forbindelse med udstillingen Fællesskab din by afholdtes i foråret en stribe faglige arrangementer om 
innovation i borgerinvolvering med særlig fokus på digitale platforme. Arrangementerne byggede videre på 
aktiviteterne i 2014, der ligeledes satte fokus på emnet via workshops og afprøvning af nye koncepter.  

I perioden april – juni blev følgende arrangementer afviklet: Fagligt seminar i forbindelse med 
udstillingsåbningen om digital borgerinvolvering med seks oplægsholdere og 60 deltagere. 
Heldagskonference om borgerinvolvering i den ’smarte by’ med otte oplægsholdere og 45 deltagere. Et 
eftermiddagsarrangement om planloven, borgere og demokratiet med 60 deltagere. Tre 

morgenarrangementer om digitale platforme som værktøjer til at engagere borgerne i byudviklingen med ca. 

40 - 50 deltagere ved hvert arrangement. Deltagerne var især kommunale byplanlæggere og professionelle, 
der arbejder med byudvikling.  

Afslutningsvis afholdtes et VIP-arrangement d. 26. november, der satte fokus på, hvordan digitale platforme 
skaber grobund for nye former for fællesskaber og erhvervsudvikling. Blandt oplægsholderne var den 
internationale toprådgiver April Rinne (US) og Airbnb’s direktør for civile partnerskaber Stephanie Hodges 
(GB). I alt samledes ca. 85 beslutningstagere og professionelle fra stat, kommuner og private virksomheder.  

Kystturisme 
DAC gennemførte d. 10. november et fagligt arrangement i Middelfart, der satte fokus på, hvordan man som 
myndighed kan fremme kystturismen ved at styrke kvaliteterne i det byggede miljø i samspil med naturen 
og de stedbundne kvaliteter. Formålet med arrangementet er at inspirere professionelle og beslutningstagere 
i danske kommuner til at hæve ambitionsniveauet for arbejdet med turisme i forhold til at skabe attraktive 
områder, der appellerer til den moderne turist. 

Professor Terry Stevens (GB) gav internationale perspektiver på kystnær turismeudvikling og Trine Kanter 
Zerwekh fra Norske Turistveger delte sine erfaringer vedrørende samspillet mellem arkitektur, natur og 
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turisme. Derudover var der seks danske oplægsholdere, som repræsenterede stat, erhverv, rådgivere og 
forskere.  

I alt var der ca. 85 deltagere fra hele landet, der beskæftiger sig med udvikling af de kystnære områder 
offentligt og privat. 

Nationale aktiviteter 2015 
Som en del af DACs arbejde som nationalt arkitekturcenter ligger en forpligtelse til aktivt at opsøge, 
vidensdele og sparre med de øvrige, lokale arkitekturcentre og stille viden og rådgivning til rådighed samt at 
koordinere og skabe synergi i forhold til tematiske fokusområder i det omfang det er muligt. I 2015 havde 
denne indsats et særligt fokus på at udvikle og udbrede digitale formidlingsredskaber og –platforme som en 
særlig effektfuld måde at engagere børn og unge i arkitekturens felt.  

 
DAC& LEARNING har tilrettelagt et undervisningsforløb og –materiale til digital arkitekturtegning (Digital 
arkitekturtegning – Rum til at lære). Desuden er et samarbejde indledt med DM i Tegning/ Horsens 
Kunstmuseum bl.a. om et kursus i digital arkitekturtegning for formidlere og lærere, som er afviklet i 
Horsens og i marts 2016 gentages det i København. Som en del af konceptet har elever eksperimenteret 
med deling af digitale arkitekturtegninger på sociale medier. 
 

Internationale aktiviteter 
DAC har i 2015 deltaget i IKPs arbejde ved deltagelse i møder og udvalg, særligt med fokus på temaerne i 
IKPs strategiske handlingsplan. Herunder arbejder DAC aktivt for, at erfaringer fra internationale 
satsningsprojekter indgår i IKPs arbejde og planlægning af nye aktiviteter.  
 
Brasilien-landegruppen har i høj grad arbejdet frem mod OL i 2016, i et godt samarbejde mellem 
Kulturstyrelsen, DKI, ambassaden og Visit Denmark. DAC har været central ift. at tilrettelægge et større 

kulturelt indhold i den danske pavillon på Ipanema stranden, og sidst på året blev DAC af VisitDenmark 
tildelt opgaven med at kuratere det kulturelle indhold inden for rammen af en overliggende Danmarks-
fortælling. 
 
DAC har tovholderfunktion i Indien-landegruppen, hvor etableringen af et Kulturinstitut i Delhi udgør én 
hjørnesten i landegruppens fokus, restaureringen af den danske handelsstation i Serampor en anden. I 

relation til DACs udstilling Studio Mumbai er der givet forhåndstilsagn om IKP-midler, hvis det lykkes at finde 
et tidspunkt i marts måned, hvor tegnestuens grundlægger Bijoy Jain kan gennemføre et 
arrangementsprogram i Danmark. Ved årets udgang var det endnu usikkert, om et sådant besøg lod sig 
realisere.  
 
Mellemøstgruppen har haft et bredt fokus på landene i regionen, dog er det på seneste landegruppemøde 
besluttet, at der ikke vil være et særligt fokus på Golfen. Det Danske Kulturinstitut arbejder på at åbne et 

institut i Istanbul, som med byens opblomstring for arkitektur og design kan blive en relevant 
samarbejdspartner for DAC 
 
Kulturpanelet har besluttet at udpege to projekter som strategiske begivenheder i arbejdsplanperioden, som 
DAC i 2015 besluttede at engagere sig i. For det første en fælles nordisk kultursatsning i 2017 på Southbank 
Centre i London: DAC deltager i det forberedende arbejde af fremstødet bl.a. mhp at kunne præsentere 
dansk arkitektur og design samt BLOX og tilhørende HUB på et fremstød i efteråret 2017. For det andet 

markering af 150-året for de diplomatiske forbindelser mellem Danmark og Japan i 2017. DAC deltager bl.a. 
sammen med Slots- og Kulturstyrelsen i det forberedende arbejde af markeringen og ønsker at præsentere 
den japanske arkitekt Hiroshi Sambuichi i en udstilling i Strandgade i 2017. 
 
Slotsholmen som international kulturdestination  
Det tværgående handlingsplansinitiativ Slotsholmen som international kulturdestination er ikke blevet 

igangsat, da etableringen af Slotsholmsalliancen og arbejdet inden for rammerne heraf ikke er så 

fremskreden som tidligere forventet. I stedet har DAC prioriteret at anvende midlerne til at sikre en stærkere 
kobling og synergi mellem det tværgående handlingsplansinitiativ Innovation i borgerinvolvering og 
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udstillingen Fællesskab din By (tidligere Arkitektur og Demokrati). Ved at investere midlerne her, er det 
lykkedes at afvikle et mere omfattende arrangementsprogram, end det der oprindeligt var planlagt.  
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KUNDEPROJEKTER  

BUILD 
 
Bygningskomponentprisen 

DAC deltog i 2015 i Bygningskomponentprisens nominatorgruppe i samarbejde med Veluxfondene. 
 
Bygningskomponentprisen uddeles til personer, som har gjort en særlig indsats til forståelse af 
bygningskomponenters værdi og betydning - herunder den praktiske anvendelse i dagliglivet. 
Bygningskomponentprisen uddeles for at belønne ’den gode idé’ og gives enten til enkeltpersoner eller små 
grupper, der har ydet en særlige ’praktisk indsats’ vedrørende industrielt fremstillede bygningskomponenters 
værdi, betydning og praktiske anvendelse i dagliglivet. Prisen er på 100.000 kr. 

 
Bygningskomponentprisen tilfaldt i 2015 arkitekt og designer Claus Dyre, der har opfundet en innovativ 
løsning af gulvafløbet i en bruseniche. Claus Dyre modtog den 5. november prisen ved en festlighed i VILLUM 
Window Collection. 
 
Sustainable Build  
Innovationsprojektet Sustainable Build har til formål at fremme vækst inden for bæredygtigt byggeri. Det 

skal ske ved øget innovation, vidensdeling og forbedrede samarbejdsrelationer, som skal styrke den danske 
byggebranches konkurrenceevne på et stigende globalt marked for bæredygtigt byggeri.  
Sustainable Build skal som minimum løbe i to år 2015-2016 og 2016-2017. Hvert årshjul er inddelt i tre 
kronologiske faser: en identifikationsfase, en løsningsfase og en accelerationsfase. 
 
Sustainable Build er iværksat i et samarbejde mellem Industriens Fond og Dansk Arkitektur Center, samt 

Erhvervsstyrelsens Grøn Omstillingsfond og Leaderlab, for at fremme vækst inden for bæredygtigt byggeri. 

Innovationsprojektet realiseres i et partnerskab med byggebranchens leverandører, virksomheder og 
organisationer, herunder Henning Larsen Architects, NCC, Pension Danmark, Region Midt, Tarkett / The 
Architecture Project, Derbigum, Ege tæpper, Flügger, Frøslev træ, Junckers, Kebony, Outrup, Rheinzink, 
Wienerberger, Xella / Abeo, Advance Nonwoven, AY Arcgency, Bips, Connovate, Dakofa, Geniebelt, Green 
Building Council Denmark, Henrik-Innovation ApS, KALK, Lendager Arkitekter, Eksportrådet, Vugge til Vugge 
ApS, m.fl. 

 
Sustainable Builds første arrangement Build Up fandt sted 18.11.2015, hvor 45 udvalgte repræsentanter fra 
branchen blev introduceret til projektets mål og i en struktureret og faciliteret proces sammen identificerede 
de væsentligste udfordringer og muligheder for at fremme vækst inden for bæredygtigt byggeri. Disse 
udfordringer blev efterfølgende bearbejdet i dialog med projektets partnere og omsat til årets 
innovationsudfordring og temaerne for tre Industry Task Forces, som lanceres på projektets topmøde 
Summit, i januar 2016. 

 
Build Up lokation: Danske Advokater. Publikumsantal: 45 (pr. 18.11.2015). Sendeflade: BUILD.  
 
Åben innovation i byggeriet – erhvervs Ph.d. 
I Ph.d.-projektet centrerer hovedspørgsmålet sig om, hvordan og i hvilket omfang digitalt organiserede 
crowds bidrager til innovationskulturen og –niveauet i den danske byggebranche. Projektet tog 

udgangspunkt i Innosite-platformen og undersøger specifikt hvordan crowdsourcing som konkurrenceform 
fungerer: Hvordan værdi skabes og kompleksitet reduceres i et samspil af forskellige 
kurateringsmekanismer. Stipendiaten har i efterårssemestret besøgt Stanford University i Californien. 
Projektet forventes færdigt ultimo 2016. 
 
RENOVER Prisen 2015 
Grundejernes Investeringsfond (GI) og Realdania uddelte den 3. september 2015 RENOVER Prisen for tredje 

år i træk.  
 
Projektet har bygget videre på erfaringerne fra de to tidligere år og havde til formål fortsat at inspirere til 
bedre renovering og skabe mere stolthed omkring renovering som fagfelt. DAC var ansvarlig for indstillings- 
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og nomineringsprocessen, prisoverrækkelsesarrangementet samt orientering og koordinering af leverancer 
som del af RENOVER Prisen sekretariatet.  
 
I indstillingsperioden fra januar til marts blev der indstillet 167 til prisen som blev overrakt af Lars Christian 

Lilleholdt, minister for energi, forsyning og klima. Vinderen blev Herning bibliotek, en omdannelse af et 
gammelt supermarked i Herning bymidte. Endvidere valgte GI og Realdania dette år at give mulighed for at 
tildele et projekt der har udvist vedholdenhed og mod til at gøre noget anderledes med Specialprisen. 
Vinderen blev Egebjerg Mølle på Sydfyn. I prisarrangementet deltog mere end 200 repræsentanter fra hele 
byggebranchen.  
 

Bæredygtige byggematerialer 
Formålet med projektet var, med omdrejningspunkt i to netværks- og videndelingsarrangementer, at teste, 
udvikle og sluttelig konsolidere partnerskabsbaserede samarbejder med bæredygtige byggematerialer som 

tematisk omdrejningspunkt. 

Første materialedag blev afviklet i forbindelse med Building Green messen i Forum den 29.-30. oktober 
2014. DACs stand på Building Green messen blev omdannet til en workshop, hvor udvalgte profiler 
debatterede de største udfordringer for branchen i udviklingen af bæredygtige byggematerialer og pegede på 

løsningsmodeller i et åbent innovationsformat skræddersyet til messen.  

Erfaringerne fra 1. materialedag samt mulighed for synergi med handlingsplanaktiviteterne for 2015 blev 
samlet op i programmet for 2. materialedag, som blev afviklet i DAC den 26. marts 2015 som et 
heldagsarrangement med titlen ’Genanvendelse af byggematerialer’. Dagen havde fokus på ny viden, nye 
redskaber og konkrete nye produkter og samarbejdsformer, der kan fremme genbrug og genanvendelse af 
materialer og komponenter i byggeriet. Oplægsholdere var Marie Kring fra Energistyrelsen, Mie Wittenburg 
fra Smith Innovation og Henrik Grüttner fra Rethink Ressources. 

DAC indgik samarbejde med virksomheden LeaderLab, som bidrog med in kind timer. Building Green bidrog 
med standplads og seminarlokale. DAC indgik sponsoraftaler med Kebony, Rheinzink og Saint Gobain Isover. 

Open Innovation (Innosite) 
Projektet Innosite har siden 2011 haft som formål at skabe et aktivt innovationsmiljø i byggesektoren i 
Danmark og øge dialogen på tværs af fagligheder og brancher. Projektet er et initiativ fra Realdania i 
partnerskab med Energistyrelsen (opr. Erhvervs- og Byggestyrelsen) og med DAC som operatør.  

 
Innosite bygger på idéen om åben innovation som metode, hvor virksomheder inddrager eksterne aktører og 
viden i deres udviklingsprocesser gennem afholdelse af åbne idékonkurrencer på den digitale 
innovationsplatform Innosite.dk. Konkurrencerne efterspørger gode, innovative idéer til en udfordring, der 
ofte relaterer sig til en konkret case et sted i Danmark. 

I 2015 er der gennemført følgende idékonkurrencer, hvorefter Innosite lukkede ned sommeren 2015: 
 

 On Our Way (Foreningen Hovedstadens Forskønnelse, CRAMO og Frederiksberg Forsyning) 
 Stage Your Mind (Hvidovre Kommune og GivRum) 
 Community space (Grundejerforeningen Ørestad City, By & Havn og Ministeriet for By, Bolig og 

Landdistrikter) 
 
CITIES 
 

IFHP 
DAC har i 2015 udviklet og eksekveret otte forskellige aktiviteter for IFHP, som har bidraget med at afsøge 
nye potentielle forretnings- og vidensområder samt skabe forbindelse til nye potentielle samarbejdspartnere 
og medlemmer for IFHP. Aktiviteterne har fundet sted i henholdsvis New York, København, Indien, Korea, 
Holland og Berlin. Temaerne har centreret sig om følgende dagsordner: Affordable housing, The walkable 

city, Climate changes in Bangalore, Multidisciplinary collaboration, Housing and refugees in Europe, Unlocking 

the potential of vacant space for affordable housing. 
 



 

 
 

 

 
26 

Aktivitetsberetning 2015 
 

 

I alt har over 300 personer (fagfolk, eksperter, embedsmænd, beslutningstagere, studerende, IFHP Council 
medlemmer) deltaget aktivt i de forskellige typer af aktiviteter, herunder Workshops, LABs, roundtables og 
talks. Derudover har DAC udarbejdet en række formidlingsformater som er blevet distribueret til medlemmer 
af IFHP og øvrige interesserede. DAC har udarbejdet fem rapporter, en video og bistået IFHP med at 

udarbejde en række nye templates herunder flyers, postkort, brochurer, baggrundsmateriale om IFHP, 
PowerPoint skabeloner og skabeloner for det nye format ’Ones’ og roll-ups. 
 
Digitale-Fysiske byrumsinstalationer  
DAC har i 2015 igangsat projektet Digitale-Fysiske byrumsinstalationer i Vester Voldgade i samarbejde med 
Alexandra instituttet, Gehl Architects og øvrige partnere lokaliseret i Fæstningens Materialgård. Projektet 

blev igangsat i efteråret 2015 med det formål at medvirke til udvikling af et innovationsmiljø for digital-
fysiske byløsninger, nye analyse- og evalueringsmetoder, der gør brug af teknologi og smart cities i pilot-
hubben og udvikle en spændende og inspirerende bydel for københavnere, hvor der er mulighed for at 

afprøve nye teknologier og digitale løsninger med byens borgere i centrum. 
 
DAC vil i 2016 gennemføre en række formidlingsaktiviteter knyttet til projektet. 
 

Cities for People Summit  
Cities for People Summit forprojektet skal undersøge muligheden for at skabe en tilbagevendende global 
bybegivenhed i København med fokus på hvordan man skaber ’liveability’ i praksis. Dette tematiske fokus 
indfanger både grønne systemløsninger og designløsninger inden for byrum, mobilitet, boliger o.a., men også 
de demokratiske- og velfærdsmæssige strukturer og processer, der driver en ’liveable city’. 
 
Forprojektet skal danne grundlag for at skabe et globalt Cities for People Summit, der hvert andet år fra 

2018 og frem over 4-5 dage tiltrækker talenter, innovatører, erhvervsfolk og beslutningstagere fra hele 
verden. København, herunder BLOX, bliver centrum for aktiviteter og byen skal anvendes som en levende 

showcase. Cities for People Summit skal også fungere som en samlet platform for danske virksomheder, byer 
og aktører inden for eksportfremme. Cities for People Summit skal styrke Danmarks globalt førende position 
inden for byudvikling, arkitektur og innovation.  
 

Realdania, Københavns Kommune, Udenrigsministeriet, Rambøll og DAC står bag forprojektet.  
 
Forprojektet, tager afsæt i en interesse- og behovsafdækning blandt 25-30 private og offentlige nøgleaktører 
i Danmark, præciserer de strategiske rammer for Cities for People Summit. Herunder målgrupper, unik profil, 
formater og omfang samt organiserings- og finansieringsbehov. Der vil ligeledes blive udarbejdet et 
realiseringsscenarie og udarbejdet en feasibility for dette. Rambøll udarbejder feasibility-studie på det valgte 
realiseringsscenarie.  

 
I 2015 blev det strategiske grundlag, koncept og nøgleaktørliste til interviews konsolideret og godkendt af 
styregruppen. Forprojektet blev igangsat i juni 2015 og har deadline medio juni 2016. 

 
Deleby  
DAC har brugt 2. halvår af 2015 på at konsolidere partnerskabet omkring Deleby. Dette har betydet en 
intensiv salgsindsats for at sikre geografisk spredning samt deltagelse fra mindre – mellem – og store danske 

kommuner. Det har resulteret i at syv danske kommuner er blevet en del af partnerskabet. DAC har ligeledes 
afsøgt markedet for rådgivere, der ville kunne bidrage til at realisere de beskrevne formål om hhv. 
acceleration af eksempelprojekter samt formidling af viden omkring deleøkonomi og dets barrier og 
muligheder i en dansk kontekst. Det har resulteret i samarbejdsaftaler med hhv. Rainmaking Innovation og 
Rambøll Management Consulting. For at understøtte videns- og formidlingsarbejdet har DAC nedsat et 
videnspanel bestående af hhv. prof. Mark Lorenzen, prof. Bent Greve og jur. Martin von Haller, der med hver 

deres fagkompetencer vil bidrage med at nuancere perspektiverne omkring den deleøkonomiske dagsorden. 
I forlængelse heraf har DAC i efteråret anvendt ressourcer på at sikre (nationale) mediepartnere i Deleby. 
Dette har resulteret i en samarbejdsaftale med bl.a. Politiken og Kommunen/Dk-nyt. 
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Daylight Award  
Prisoverrækkelsen Daylight Award har til formål at hædre og stimulere dagslysforskning og -arkitektur med 
fokus på samspillet mellem teori og praksis til gavn for mennesker, deres trivsel og sundhed og miljøet 
omkring dem. Bag initiativet står de tre non-profit fonde: VELUX FONDEN, VILLUM FONDEN and VELUX 

STIFTUNG. DAC er ansvarlig for at udvikle, drive og eksekverer projektet i dialog med fondene, hvilke bl.a. 
inkluderer formidlingen omkring projektet, facilitering af juryprocessen og afviklingen af prisoverrækkelses-
arrangementet. Projektet er 3-årigt i løbet af hvilke der skal afvikles to prisoverrækkelser (efterår 2016, 
efterår 2018). I 2015 blev konceptet for projektet udviklet og kontrakt og økonomi fastlagt.  
 
Strategisk Byledelse for direktører – hold 2 

Der har i alt været gennemført tre aktiviteter for hold 2 i 2015, som var tredje og sidste kursusår for dette 
hold. Forløbet blev afrundet med et afslutningsseminar i september. 
 

Seminar 7 d. 5. marts havde fokus på kommunernes nye mindset i forhold til at anvende borgernes 
potentiale bedst muligt. Hvilke ledelsesmæssige og organisatoriske behov kræver borgernær byudvikling? Og 
hvordan kan kommunerne arbejde bedre med borgerinddragelse, forandringsprocesser samt skabe lokalt 
engagement? Den konkrete værdi af deltagelse og dialog var til debat. Seminaret blev afholdt i fælleskab 

med seminar 5, hold 3 og fandt sted i Køge. 13 fra hold 2 deltog i dette seminar. 
 
Studietur 3 d. 17. -23. maj gik til Chicago. Formålet med turen var at se og opleve Chicagos byplanlægning 
og møde centrale personer fra bl.a. byens administration og MPC og MAF for at forstå den strategiske 
byledelse samt de processer, magtforhold og investeringer, der ligger bag byens byudviklingsprojekter. Hold 
2 mødtes med personer, der har en væsentlig indflydelse på Chicagos strategiske satsninger inden for nye 
erhvervsområder, bl.a. digitale iværksættere. De innovative byudviklingsværktøjer, som Chicago i de senere 

år er blevet kendt for, bl.a. TIF-distrikter, blev ligeledes præsenteret på turen. 16 deltog i studieturen. 
 

Afslutningsseminar d. 8. september tog afsæt i et oplæg om den strategiske byudvikling i Carlsberg Byen og 
en guidet tour på Carlsberg som optakt til, hvordan deltagerne hver især arbejder med strategisk byledelse i 
egen kommune. Seminaret blev brugt til at stille skarpt på begrebet ’Strategisk Byledelse’ såvel gennem 
oplæg omkring forskning og praksis inden for feltet som gennem deltagernes egne erfaringer og læring, 

opbygget gennem de tre års seminarer og studieture. Seminaret blev ligeledes anvendt til at fastlægge en 
model for et fortsat netværk, hvor DAC tilknyttes som sekretariat. 14 deltog i dette seminar. 
 
Strategisk Byledelse for direktører – hold 3 
I 2015 har der været gennemført tre aktiviteter for hold 3. 
 
Seminar 5 d. 5. marts blev afholdt i fællesskab med hold 2 – se beskrivelse under hold 2. 15 fra hold 3 

deltog i dette seminar. 
 
Studietur og seminar 6 fra d. 16.-23.maj havde fokus på hvordan Singapores ekstremt hurtige 

transformation er sket siden 1960’erne til i dag, hvor Singapore er en global metropol med en stærk 
økonomi, høj levestandard og med nogle af de mest avancerede løsninger i forhold til byudvikling, 
infrastruktur, transport, boliger og vand. Studietur og seminar koncentrerede sig især om Singapores 
ledelsesfilosofi, organisering og de finansieringsmodeller, der lægger bag de resultater, som er opnået de 

seneste årtier. Turen bestod både af oplæg og site visits. 19 deltog i studieturen. 
 
Seminar 7 d. 18. november havde fokus på investeringer og erhvervsudvikling i danske kommuner og på, 
hvordan man i kommunerne kan etablere stærke partnerskaber på tværs af sektorer, der understøtter 
vækst. På seminaret blev bl.a. Viborgs Kommune arbejde med at tiltrække den amerikanske gigant Apple 
berørt samt Aalborgs Kommunes arbejde med at transformere byen fra industri til en moderne storby. På 

seminaret bidrog REGLAB, Invest in Denmark, Aalborg og Viborg Kommune med oplæg. 12 deltog i dette 
seminar. 
 

Strategisk Byledelse for direktører – hold 4 
Det fjerde hold for direktører havde opstartsseminar i august 2015. Holdet har 23 deltagere. I alt har der 
været gennemført to aktiviteter i 2015. 
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Opstartsseminar d. 25. og 26. august indledtes første dag med en hilse på-runde og fælles middag med 
henblik på at skabe det bedst mulige afsæt for netværksdannelse i løbet ad de kommende tre år. 
 

Den efterfølgende seminardag gav et 360 graders overblik over de mest markante megatrends og drivere i 
Danmark og internationalt, som skaber udviklingsbetingelserne for danske byer, kommuner og regioner. 
Fokus var på såvel økonomiske og sociale som miljømæssige udfordringer og muligheder, herunder presset 
på velfærdsstaten, storbyvækst vs. yderområdernes affolkning, grøn omstilling og den digitale revolution. 
Gennem en indledende omverdensanalyse eksemplificeredes behovet for strategisk byledelse på baggrund af 
forskning og best practice, og der blev fulgt op med en diskussion om, hvilke krav der stilles til topcheferne i 

kommunerne. 20 deltog i dette seminar. 
 
Seminar 2 d. 25. november blev afholdt i Aalborg og satte fokus på forudsætningerne for at skabe et 

vedholdende og langvarigt strategisk bylederskab, fastholdelse af en vision for strategiske 
byudviklingsprojekter trods udfordringer, som eksempelvis skiftende politisk ledelse, ændrede økonomiske 
prioriteringer og modstand hos borgere. Seminaret tog udgangspunkt i Aalborg og Region Nordjylland og 
fokuserede på strategiske partnerskaber og organisering i byomdannelsesprocesser. En række oplægsholdere 

– med bred erfaring inden for orkestrering af partnerskaber i relation til byudviklingsprojekter – lagde op til 
diskussion af de krav, som forskellige situationer stiller til den kommunale direktion, og hvordan man kan 
drive komplekse processer med mange aktører. 18 deltog i dette seminar. 
 
Strategisk Byledelse for fagchefer – hold 1 
Strategisk Byledelse for fagchefer er et nyt skræddersyet forløb til kommunale chefer, der opererer lige 
under den kommunale topledelse. Målet er at klæde fagchefer bedre på til at agere i en kommunal praksis 

præget af nye virkeligheder, nye roller og relationer. Forløbet skal bidrage med lære om strategiske alliancer 
og give værktøjer til at kunne samle tværpolitiske områder til én overordnet strategi for by og kommune. 

 
Udvikling af program samt rekruttering af deltagere har fundet sted i sidste halvår af 2015. Interessen for 
forløbet har været stor, og første hold af fagchefer med 28 deltagere er netop skudt i gang d. 3. februar 
2016.  På baggrund af den store interesse for deltagelse på hold 1 har styregruppen bag SBL godkendt, at 

hold 2 for fagchefer sættes i gang allerede i august 2016. Der er pt. 8 interesserede på venteliste.  
 
Strategisk Byledelse for politikere og direktører 
Strategisk Byledelse for politikere og direktører er et nyt skræddersyet forløb med fokus på den politiske 
dimension i byledelse. Forløbet forventes lanceret ultimo 2016, eller når der er 24 deltagere tilmeldt. 
Hovedformålet er at politikere og direktører sammen får et visionært løft, og at samspillet mellem det 
administrative og politiske niveau styrkes.  

 
I løbet af efteråret har DAC udviklet et program, som bruges til markedsføring af forløbet. DAC har været i 
dialog med mulige oplægsholdere i Danmark og Malmø samt planlagt møder med strategiske 

samarbejdspartnere i Bristol, som er den planlagte studietursdestination.  
 
DAC har i efteråret gennemført en målrettet markedsføringsindsat mod de kommunale direktører, som 
allerede har deltaget i Strategisk Byledelse (hold 1 og 2). 

 
LIFE - Learning 
 
Kulturrygsæk – Faaborg-Midtfyn Kommune 
Den Kulturelle Rygsæk er obligatorisk for alle folkeskoler i Faaborg Midtfyn Kommune og har til formål at 
sikre børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv og styrke børn og unges kulturelle ballast.  

I den forbindelse har Faaborg-Midtfyn Kommune indledt et 3-årigt samarbejde med DAC& LEARNING (2015, 
2016, 2017). Under overskriften Digital arkitekturtegning – Rum til at lære vil DAC levere lærerkurser, 
undervisningsmateriale og ca. 30 undervisningsforløb pr. år til 4. til 6. klassetrin på 27 skoler i kommunen 

(folkeskoler og friskoler). Undervisningen afvikles lokalt på skolerne i Faaborg-Midtfyn Kommune over 1 1/2 
uge i forlængelse af efterårsferien. Samarbejdet blev lanceret i 2015 med kursus for lærere og de første 30 
elevforløb. 
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Kreative børn – undervisningsforløb 
DAC& LEARNING bidrog som konsulent i forbindelse med et pilotprojekt under Kreative Børn. Formålet var at 
kvalificere og kvalitetssikre et undervisningsforløb og –materiale til det nye fag, håndværk & design, som 

lærere i de 12 involverede kommuner selv kan afvikle. DAC bidrog i den forbindelse med oplæg og 
workshops i forbindelse med et lærerkursus for ca. 30 kommende håndværk- & designlærere. 
 
Projektet var finansieret af KulturMetropolØresund. 
 
Undervisning Malmö 

Som en del af Malmö Stads årlige julemarked, tilrettelagde DAC& LEARNING i december en workshopaktivitet 
for familier med Kaplaklodser som omdrejningspunkt for Malmö Stad. Opgaven var, at etablere et koncept 
der kunne fungere som drop-in aktivitet på Gustav Adolfs Torg i Malmö i løbet af en uge i december. 

Workshopområdet var bemandet med DACs guider på udvalgte dage og blev besøgt af ca. 100 
deltagere/timen/dag. Der er pt. dialog om et lignende samarbejde i forbindelse med Malmöfestivalen i august 
2016. 

Unge talenter 

Gå til arkitektur og Gå til Minecraft er ugentlige fritidshold, hvor børn og unge undervises i arkitekturens 
redskaber og bygger egne studieprojekter. 
  
I 2015 var undervisningen delt op på to semestre med hver tre hold og der afholdtes en udstilling unge 
talenter på plan 2 fra 4. dec. til 14. dec. der viste efterårssemesterets projekter. Udstillingen havde til formål 
at vise hvordan arkitektur og byudvikling ser ud i børnehøjde, og fremvise alternative bud på hvordan 
fremtidens Danmark kunne se ud med børnene ved roret. Derudover havde udstillingen til formål at dyrke de 

unge talenter i DAC, og give dem en platform, hvor de får muligheden for at dele deres projekter med et 

større publikum.  
 
Der var 250 deltagere ved åbningen af udstillingen. 
 
BL Workshops Bibliotek 

Som en videreudvikling af projektet Jagten på Fællesskabet har DAC& LEARNING i samarbejde med BL – 
Danmarks Almene Boliger og folkebibliotekernes digitale univers, Palles Gavebod, sat fokus på demokrati og 
digital dannelse med Minecraft workshops i hele landet. Formålet har været at formidle de muligheder det 
lokale demokrati tilbyder unge fra udsatte boligområder samt udfolde hvordan folkebibliotekerne kan 
anvende det digitale aspekt i praksis – herunder bibliotekernes eget Minecraft univers, Palleland.  

DAC& LEARNING har i den forbindelse tilpasset undervisningskonceptet Jagten på Fællesskabet til 
målgruppen tweens (8 – 13 år) i deres fritid samt tilrettelagt og afholdt 2 bibliotekarkurser og 10 workshops 

for tweens på biblioteker i hele Danmark. 

Projektet var finansieret af BL – Danmarks Almene Boliger. 

Undervisning i bæredygtig byudvikling 
I samarbejde med Utzon Center, og finansieret af det Obelske Familiefond, er i alt fire lærerkurser med fokus 
på social- og miljømæssig bæredygtighed afholdt. Målgruppen for kurserne har været ungdomsuddannelser 
og lærere i udskolingen samt hele fagpakken (samfundsfaglige, humanistiske, naturvidenskabelige). I 
forbindelse med projektet er der også tilrettelagt et permanent undervisningstilbud, der stiller skarpt på 

bæredygtig byudvikling med afsæt i aktuelle cases i København. 
 
Der er indgået aftaler om fripladser til lærere i Københavns Kommune (finansieret via Åben Skole) og Grønt 
Flags medlemmer (finansieret af Friluftsrådet). 
 

Utzon Center og DAC fortsætter dialogen om lignende projektsamarbejde, hvor fokus er på 

innovationsundervisning. 
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Kreative Børn 
Kreative Børn var et 5-årigt projektsamarbejde mellem 12 kommuner i hovedstaden (2012-2015). Projektet 
havde til formål at styrke børns kreative, innovative og sociale kompetencer bl.a. ved at tilbyde børn at 
møde forskellige kunstarter, så de kan få pirret deres fantasi og lyst til at udfolde sig. I den forbindelse 

bestilte Kreative Børn i alt 44 undervisningsforløb samt to lærerkurser til afvikling lokalt på folkeskoler i de 
12 kommuner i efteråret 2015.  
 
Projektet var finansieret af KulturMetropolØresund. 
 
Undervisningsforløb – Er det bæredygtigt 

DAC& LEARNING har bidraget som konsulent på udarbejdelsen af et undervisningskoncept om 
bæredygtighed til Utzon Center i Aalborg. Formålet var at kvalificere og kvalitetssikre et undervisningsforløb 
og –materiale inspireret af det DAC tilbyder ungdomsuddannelser i Københavns indre by under titlen Er det 

bæredygtigt? Forløbet indgår i dag i Utzon Centers permanente undervisningsprogram. 
 
Konceptet er lanceret i Aalborg i efteråret 2015 og er finansieret af Utzon Center via Det Obelske 
Familiefond. 

 
Byg en by 
Astra (tidl. Danish Science Factory) stod bag projektet Byg en by som var et fagligt brobygningsforløb 
mellem grundskolernes 7. - 8. klasser og erhvervsuddannelserne. Projektet blev afviklet som en 
konkurrence, hvor grundskoleelever og erhvervsskoleelever dannede et team, der arbejdede tæt sammen 
om at bygge en model af en bæredygtig by. Astra bad DAC& LEARNING levere inspiration til lærernes 
arbejde med konkurrencen ved at bidrage med oplæg og workshops om Bæredygtige Byer i forbindelse med 

Byg en By workshopdage i hhv. Næstved, Roskilde og Aarhus. Herefter deltog leder af DAC& LEARNING som 
dommer i juryen. 

Projektet var finansieret af Nordea Fonden. 
 
BUILD / CITIES 
 

Summer Camp 2015 for byggebranchens vækstlag 
Formålet med projektet er at fremme tværfaglig dialog blandt vækstlaget inden for arkitektur, byggeri, 
byudvikling og design samt beslægtede erhverv. For at skabe grobund for innovation og samarbejde på 
tværs af fagligheder og således skabe grundlag for en mere innovativ og samarbejdende byggesektor i 
Danmark.   

Summer Campen fik navnet Sprout Talent Week 2015 og blev realiseret i samarbejde med Realdania og 
pilothubbens lejere i Fæstningens Materialgård ved Copenhagen Solutions Lab, Kraks Fond Byforskning, IFHP 

og DDC; Delta/IdemoLab og Alexandra Instituttet; samt uddannelsesinstitutionerne: KEA, AAU, AU, DTU-
Byg, KADK, CBS og IT-Universitetet. 

Det samlende tema for ugen var Big Data & Smart Cities. Ugen bestod af to Labs: Hacking the City og 
Sensing the City. Sideløbende blev der afholdt syv Open Talks som inspirationsoplæg i tråd med temaet.  

Talent Week blev afholdt i FMG og Dome of Visions i perioden 17.-21. august 2015.  

Der var en samlet deltagelse i Sprout Talent Week 2015´s Labs og Talks på 510 personer.  

Deltagerne repræsenterede syv forskellige nationaliteter og 13 forskellige fagligheder: arkitektur, geografi, 

fotografi, softwareudvikling, digital innovation, programmering, urban design, filosofi, computer science, 
industrielt design, europæiske bystudier, sociologi og service systems design. 

LIFE – Udstillinger 
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Fang din by (Canon)  
Fang din by var et fotoprojekt udviklet af Canon, Politiken og Dansk Arkitektur Center i samarbejde med 
Copenhagen Photo Festival. Fotokonkurrencen blev lanceret den 5. juni i forbindelse med Copenhagen Photo 
Festival og løb frem til den 20. august. Formålet med Fang din by var at engagere danskerne i at reflektere 

over arkitektonisk kvalitet og byrum gennem en arkitekturfotokonkurrence og nå ud til nye målgrupper, bl.a. 
ved at inddrage det sociale billedmedie Instagram.  
 
Fotoudstillingen med alle deltagernes billeder åbnede på Plan 2 den 7. oktober og lukkede den 30. 
november. Der var i alt flere end 3000 billeder i Fang din by, heraf 673 fotos af høj opløsning i hoved-
konkurrencen og omkring 2000 i de tre del-konkurrencer på Instagram. Der anslås at have været flere end 

500 deltagere i alt, heraf 265 i hovedkonkurrencen og flere end 250 Instagrambrugere. Foruden konkur-
rencen og udstillingen blev der afholdt tre fototure, to i København og en i Århus. Der måles normalt ikke 
NPS for Plan 2-udstillinger, men udstillingsåbningen havde en NPS på 46, hvilket betegnes som ’godt’. Det 

samlede besøgstal for udstillingen estimeres til 6100, svarende til 100 pr. dag. Projektet finansieredes af 
Realdania, Canon og Politiken. 
 
Arkitektur og Demokrati – UDS.-l 

Fællesskab din By (tidligere Arkitektur og Demokrati) udstilling og arrangementsrække fandt sted i DAC i 
perioden den 16. april–5. juni.  

Formålet var at vise, hvordan man som borger kan få indflydelse på udviklingen af sin by og styrke 
motivationen til at indgå i de beslutningsprocesser der former byerne, samt at give nye redskaber til, 
hvordan man som professionel kan skabe rammerne for initiativ og stimulere lokal fællesskabsdannelse. 
Herudover at udbrede viden om nye metoder til kvalitativ involvering af såvel borgere, foreninger og andre 
aktører i nye former for samskabelse i byudviklingen.    

Udstillingen havde 3.657 besøgende og blev anmeldt i Politiken med 4 hjerter. 

Arrangementsrækken udgjorde en betydelig del af projektets volumen, og der blev afholdt i alt 16 
arrangementer i forbindelse med udstillingen. Det samlede besøgstal til arrangementerne var 1.229. 
Arrangementsrækken Take Over lod andre aktører rykke ind i udstillingslokalet, og selve udstillingen blev 
herved en arena for debat og videndeling. Denne form bidrog med en gearing af projektets økonomi. 

Mind the Earth 

Udstillingen blev vist i perioden den 20. november 2014 til 31. januar 2015 på plan 2.  
Ved åbningsarrangementet deltog kurator Kasper Brejnholt Bak, Carsten Thau og Morten Søndergaard. 
Udstillingen Mind the Earth har fået en betydelig opmærksomhed i både trykte og digitale medier og er 
blevet omtalt 10 gange i den danske presse og 27 gange i den udenlandske presse. Herhjemme var Mind the 
Earth bl.a. i Smagsdommerne på DR2, Weekendavisen, Cover, Costume og Euroman. Mind the Earth blev 

efter visningen i DAC udstillet i Rambøll, Købehavn. Udstillingen var finansieret af Realdania med yderligere 
støtte fra Damgaard Jensen og Rambøll. 

 
Lokation: DAC. Besøgstal: Ingen særskilte besøgstal (plan 2). Sendeflade: LIFE. NPS: Ingen særskilt NPS 
(plan 2). 
 
Reprogramming the City 
Udstillingen Reprogramming the City — nye muligheder for byens rum åbnede på Arkitektturens Dag den 
1. oktober 2014 og blev vist frem til den 4. januar 2015. Kulturminister Marianne Jelved og direktør for 

Realdania, Jesper Nygård, talte begge til den officielle åbning. 
 
Udstillingen var en re-kurateret version af udstillingen vist i Boston i 2013. Udstillingen i DAC blev tilpasset 
DACs udstillingslokaler og et primært dansk publikum med særligt fokus på publikums interaktion. I 
udstillingsperioden afholdtes en række guidede ture til relevante projekter i København og to aften-

arrangementer med oplæg og diskussioner med relevante aktører og projektudviklere i en dansk kontekst. 

Udstillingen var finansieret af Realdania. Metroselskabet, som var repræsenteret i udstillingen med Byens 
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Hegn, har ydet støtte til projektet ved at finansiere reklameplads i byen til en værdi af 100.000 kr. Yderligere 
sponsorater er opnået hos virksomheden Juliana og AFA Decaux. 
 
Lokation: DAC. Besøgstal: 4.921. Sendeflade: LIFE, BUILD, CITIES. NPS: 33. 

 
Rebuild by Design 
Rebuild by Design var en udstilling af konkurrenceforslagene fra konkurrencen af samme navn, som blev 
udskrevet af det amerikanske by- og bolig ministerium som en konsekvens af ødelæggelserne efter orkanen 
Sandy. Udstillingen er tidligere vist på Rotterdam Biennalen sommer 2014. Udstillingen blev vist på plan 2 i 
perioden 5. februar–19. april. Udstillingen blev vist i samme periode som udstillingen Regnen Kommer. I 

forbindelse med udstillingen blev der afholdt et internationalt symposium The Resilient and Sustainable City 
med oplæg af bl.a. Amy Chester (Rebuild by design) og Andreas Klok Pedersen (BIG Architects). 
Arrangementet blev udsolgt (100 deltagere). 

 
Lokation: DAC. Besøgstal: Ingen særskilte besøgstal (plan 2). Sendeflade: LIFE/CITIES. NPS: Ingen særskilt 
NPS (plan 2). 
 

Regnen kommer – hvordan klimatilpasning giver os bedre byer (tidl. Byer i Klimaforandring) 
Udstillingen Regnen Kommer – hvordan klimatilpasning giver os bedre byer blev vist på plan 1 i perioden 
16. januar–6. april. I forbindelse med udstillingen blev der afholdt fem arrangementer for et fagligt 
publikum: To debatarrangementer med deltagelse af bl.a. Morten Kabell (KK) og Mette Mogensen (COWI), 
en bustur med projektchef Jan Rasmussen (KK), samt to arrangementer for vækstlaget (Sprout), 17 
familieworkshops samt en inspirationsaften for undervisere. Endvidere 13 offentlige byvandringer med 
bæredygtighed og klimatilpasning som tema. Projektet blev udviklet i tæt samarbejde med Realdania og 

sekretariaterne bag de eksisterende Realdania-projekter VANDPLUS og Klimaspring. Arbejdsgruppen bestod 
af Carlberg Christensen (sekretariat bag Vandplus), Smith Innovation (Sekretariat bag Klimaspring) og DAC. 

Projektet havde tilkoblet en styregruppe, bestående af Realdania, Københavns Kommune, Naturstyrelsen og 
DAC. Herudover bidrog COWI og Københavns Universitet også til projektet. 
Udstillingen blev anmeldt i Politiken og fik fire hjerter. 
 

Lokation: DAC. Besøgstal: 6.936. Sendeflade: LIFE (BUILD, CITIES arrangementer). NPS: 27. 
 
The Good Cause 
Udstillingen blev vist i perioden 24. april-16. juni. Udstillingsåbningen var velbesøgt, og Archis, som har 
udviklet projektet, deltog i åbningen. I forbindelse med udstillingsåbningen afvikledes workshoppen War and 
Architecture over to dage. Workshoppens første dag fandt sted i DAC og kulminerede i åbning af udstillingen. 
Workshoppen blev realiseret i samarbejde med KADK, Arkitekter uden Grænser og Emergency 

Architecture & Human Rights. KADK bidrog til projektets åbning med arbejdstimer og markedsføring til en 
værdi af 30.000 kr. Den hollandske ambassade bidrog til projektet med arbejdstimer og dækning af 
rejseomkostninger, værdi 32.000 kr. 

 
Lokation: DAC. Besøgstal: Ingen særskilte besøgstal (plan 2). Sendeflade: LIFE. NPS: Ingen særskilt NPS 
(plan 2). 
 

World Architecture - Snøhetta 
Udstillingen World Architecture Snøhetta åbnede den 18. juni med deltagelse af partner Kjetil Trædal 
Thorsen og Craig Dykers fra Snøhetta samt den norske ambassadør Ingvar Havnen. Udstillingen, som 
fordelte sig over plan 1 og plan 2, kunne ses frem til den 27. september. En faglig arrangementsrække fandt 
derudover også sted i perioden slut august til slut september. 
 

Udstillingen var finansieret af Realdania, Kvadrat, Den Norske Ambassade og har yderligere fået støtte og 
sponsorater fra Det Kongelige Danske Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, 
Statens Kunstfond, DFDS, Nøgne Ø, Vink, Innovasjon Norge, Alucoil, Riedl, Larson og Massiv Lust AS. 

Snøhettas bidrag i form af timer og ressourcer er vurderet til en værdi af 1.600.000 kr. Øvrige gearing i form 
af ressourcer og materialer er vurderet til 1.210.000 kr. Projektet har således opnået en betydelig in-kind 
gearing. 
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Udstillingen er bl.a. blev anmeldt i Politiken med seks hjerter og har pr. 28. august haft 9.030 besøgende, 
svarende til et gennemsnit på 127 pr. dag, hvilket placerer den lige under Zaha Hadid og Yes is 
More. Ligeledes vurderes projektet højt af de besøgende (se anbefalingsgrad/NPS nedenfor). 

 
Lokation: DAC. Besøgstal: 13.000. Sendeflade: LIFE (BUILD+CITIES arrangementer). NPS: 54. 
 
Udstillingen blev dyrere end forventet. Primært på grund af timer til orkestrering af Snøhettas intensive in-
kind investering i udstillingen, men også forøgede eksterne omkostninger til opbygning af selve udstillingen. 
Dermed ender projektet med en dækningsgrad på ca. 10 %, hvilket er en afvigelse fra DACs 

forretningsmodel. 
 
Byggeforeninger  

I anledning af at Arbejdernes Byggeforening i 2015 fejrede 150-års jubilæum, udviklede Byggeforeningernes 
Fællesudvalg med Jørgen Nue som konsulent i samarbejde med DAC og Dansk Bygningsarv et 
formidlingsprojekt, der satte fokus på byggeforeningshusene og deres fortsatte betydning for dansk 
boligbyggeri. 

 
Projektet blev formidlet via en udstilling, en arrangementsrække og en antologi, som alt sammen blev 
lanceret den 4. september 2015 i Dome of Visions på Søren Kierkegaards Plads. 
 
Lokation: Dome of Visions. Besøgstal: Ikke tilgængeligt. Sendeflade: LIFE NPS: på arrangement: 50 
 
Banebrydende Byggeri 

Udstillingen Banebrydende Byggeri blev vist i DAC i perioden 9. oktober 2015 til 3. januar 2016. 
Udstillingsprojektet viste eksempler på fascinerende bygningskunst, tværgående samarbejde og nyskabende 

metoder inden for byggeriet. Udstillingen blev finansieret af Realdania og udviklet i samarbejde med Sund og 
Bælt, Dissing+Weitling, Schmidt Hammer Lassen, DTU og Rambøll. Disse bidrog med økonomiske 
sponsorater såvel som in-kind bidrag i form af tid og materialer.   
 

Lokation: Plan 1. Besøgstal: 9200 (eks. besøgende til åbningsarrangementet) NPS: 45 (den højst målt på 
udstillinger i DAC) Sendeflade: LIFE.  
 
Vinterbyer 
Udstillingen Vinterbyer blev vist på plan 2 i DAC i perioden 18. december 2015 – 21. februar 2016. 
Udstillingen er udviklet i samarbejdet med arkitektvirksomheden Platant og satte fokus på udnyttelsen af 
vinterens potentialer til udvikling af levende vinterbyer, hvor udendørsaktiviteter også kan finde sted.  

Udstillingsåbning d. 18. december, en vintersolhvervsfest på pladsen uden for DAC, blev udviklet og afviklet i 
samarbejde med Kulturhavn 365. Carl Christian Ebbesen (Borgmester, Kultur og Fritid Københavns 
Kommune), Niels Olsen (Projektchef Kultur, Nordea-fonden) og Rasmus Rune Nielsen (DAC) åbnede festen 

og udstillingen med taler. Der deltog 500 til åbningen. Udstillingen pegede på en vinterrute i Nordvest/ 
Frederiksberg samt søndagsture om havnen. To Sprout-arrangementer er afholdt: et i forbindelse med 
åbningen og et i forbindelse med Vinterruten i Nordvest/Frederiksberg. 
 

Udstillingen blev bl.a. anmeldt i TV2 Lorry, Børsen, Berlingske og P1. 
 
Projektet indgik under rammen for små udstillinger (400.000) og opnåede følgende gearing: Platant (in-kind 
200.000), Kvadrat (materialer 50.000), Kulturhavn 365 (in-kind 50.000), Nordeafonden (120.000), 
Christianshavns Lokaludvalg (5.000), Områdefornyelse Fuglekvarteret (byrumsinstallation 400.000), 
Områdefornyelse Nodre Fasanvej (byrumsinstallation 200.000). 

 
Lokation: DAC. Besøgstal: Ingen særskilte besøgstal (plan 2). Sendeflade: LIFE. NPS: Ingen særskilt NPS 
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Indsatser under arkitekturpolitikken 
 
Børn, bevægelse og sundhed 

Materialet idræt i gaden – bevæg dig hvor du bor har til formål at gøre undervisere i folkeskolen i stand til at 
inddrage den lokale by i undervisning særligt i forbindelse med idræt og bevægelse. Indsatsen tager 
udgangspunkt i aktuel forskning og DACs erfaring med skoletjeneste og arkitektur.  

Undervisningsmaterialet Idræt i gaden – bevæg dig hvor du bor er lanceret på dac.dk og er gratis til 
download. Der er afholdt møder med DGI bl.a. med henblik på at sprede materialet via deres kanaler.   

Målet er, at 10 byer benytter materialet til undervisning i idræt på mellemtrinet.       

Der pågår arbejde med fundraising til afholdelse af lærerkurser på Sjælland i samarbejde med 
gadeidrætsorganisationer på Sjælland og i Jylland.  

Projektet er støttet af kulturministeriet og forankret i DAC& Learning.   

Ungdomsuddannelse 
For at bidrage til at arkitektur kan indgå i en tværfaglig undervisning og opfylde læringsmål for relevante fag 
i ungdomsuddannelserne har DAC& LEARNING i samarbejde med Akademisk Arkitektforening tilrettelagt 
undervisningskonceptet Arkitektens innovative arbejdsproces. Konceptet kobler innovativ metode med en 

konkret problemstilling, der relaterer sig til cykelparkering. Det består i et undervisningsmateriale og en 
undervisningsaktivitet og kan afvikles lokalt på uddannelsesinstitutionen eller i DAC, typisk til fagene 
innovation og Almen Studieforberedelse (AT). Konceptet blev lanceret i marts 2015. 
 

Undervisningspakker til børn 
Der er udviklet fire undervisningspakker om arkitektur, som er tilgængelige på Undervisningsministeriets 
portal Ny EMU. Initiativet skal sikre, at lærere får mulighed for at hente et materiale og inspiration til 

undervisningsforløb om arkitektur til brug i folkeskolen, som dels formidler den samfundsmæssige og 
æstetiske betydning af arkitektur for børn, dels forholder sig til øvrige læringsmål for folkeskolen. Pakkerne 
er tilrettelagt til fagene billedkunst, historie, håndværk/design og matematik.  
 
Læringsmaterialet er udviklet af DAC i samarbejde med Akademisk Arkitektforening. 
Undervisningsministeriet har bidraget med faglig sparring via ministeriets læringskonsulenter for at sikre en 

stærk kobling til Fælles Mål og folkeskolereformen. 

DK 2050 demonstrationskatalog 
Hvordan kan kommunale arkitekturpolitikker være med til at forme morgendagens samfund samt sætte grøn 

omstilling på dagsordenen og hvordan kan kommunale arkitekturpolitikker understøtte langsigtede løsninger, 
der rækker ud over kortsigtede politiske valgløfter?  
 
Disse spørgsmål besvares i demonstrationskataloget Arkitekturpolitiske erfaringer, hvis formål er at inspirere 

de danske kommuner til, hvordan de kan gøre deres arkitekturpolitikker mere langsigtede og mere grønne. 
Kataloget inddrager DK2050 projektets kommuner via interviews for at synliggøre, hvordan langsigtet grøn 
omstilling og arkitekturpolitik kan kobles værdifuldt sammen. 
 
Kataloget blev lanceret på Kulturministerens konference Arkitektur og demokrati, som blev afholdt den 26. 
marts i Kulturstyrelsen. 
 

Bæredygtige byer 
Der er udviklet et undervisningsforløb i Bæredygtige byer for grundskolens 4. til 6. klassetrin, bestående af 

et undervisningsforløb af to timer, som inkluderer en praktisk workshop, samt et før-, under-, eftermateriale. 
Eleverne opnår via undervisningen kompetencer til at agere og begå sig bæredygtigt og innovativt. 

Projektet er en udvidelse af et eksisterende undervisningskoncept om bæredygtige byer med 
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ungdomsuddannelser som primær målgruppe og inddrager databasen Bæredygtigebyer.dk. 

Projektet er forankret i DAC i samarbejde med Kulturministeriet. Undervisningsministeriet har bidraget med 
faglig sparring med ministeriets læringskonsulenter (tidl. fagkonsulenter) med fokus på at sikre stærk 
kobling til Fælles Mål og folkeskolereformen. Undervisningsforløbet blev sat til salg pr. 1. maj. 

Sommerskole 
Formålet med projektet var at skitsere et koncept for en sommerskole for vækstlaget inden for byggeri og 
byudvikling. Det lykkedes ikke blot at udvikle konceptet, men også at afprøve det i ramme af projektet 
Summer Camp 2015 for byggebranchens vækstlag. 

Konceptet for sommer skolen blev bl.a. udviklet i samarbejde med det nu nedlagte Ministerium for By, Bolig 

og Landdistrikter og Kulturministeriet (KUM), som bidrog med sparring og videndeling. 

Sommerskolen fik navnet Sprout Talent Week 2015 og fungerede som et pilotprojekt for fremtidige 
vidensfestivaler og sommerskoleforløb, hvor erhverv, uddannelse og vækstlag bindes sammen og sikrer 
innovation og samarbejde på tværs af branchen. Projektet gav viden om, hvordan en tværfaglig 
erhvervsrettet sommerskole fremadrettet kan organiseres.   

Pilotprojektet gjorde det også muligt at teste formater for videnformidling og praksisorienteret tværfaglig 
undervisning. Dette gav nye erfaringer til, hvordan tværfaglig videndeling og samarbejder på tværs af 
branchen kan styrkes.  

Sprout Talent Week blev afholdt i FMG og Dome of Visions i perioden 17.-21. august 2015. Der var en samlet 
deltagelse i Talent Weeks Labs og Talks på 510 personer. 

Ambassader 
Formålet har været at skabe et værktøj, som gør medarbejdere på danske ambassader og repræsentationer i 
stand til på bedst mulig vis at promovere dansk arkitektur og danske byløsninger. Resultatet er en 
rejseudstilling med titlen Architecture with People og en platform danishsolutions.dac.dk, hvor ambassader 
kan downloade kvalificeret materiale (udstillinger) om dansk arkitektur og byudvikling. Udstillingen 

Copenhagen Solutions er, efter aftale med Københavns Kommune, også blevet tilgængelig på platformen. 
Projektet er udviklet i dialog og samarbejde med UM (Eksportrådet), Arkitektforeningen og Danske Ark. Som 
en del af projektet udvikler DAC en digital portal, hvorfra danske ambassader kan downloade udstillingen (og 
øvrige rejseudstillinger) i det sprog og det format, som matcher deres individuelle behov. 
 
Copenhagen Solution Brazil 

Opgaven har været at lave en portugisisk version af de to udstillinger som er tilgængelig for ambassaderne 
på danishsolutions.dac.dk. Opgaven er løst og overdraget til Ambassaden i Brasilien. Dato og lokation for 

visning af udstillinger er ikke endnu ikke modtaget. 
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PRÆDRIFT  

Indsatsområde 1: Det NYE DAC 

 

Udviklingsspor 1.1/Ny forretningsmodel 

 
Personaer 

Projektet har til formål at færdiggøre og implementere personaer i DAC, i første omgang personaer for LIFE 
og BUILD. Produktet bliver et konkret målgruppeværktøj, hvor personaerne anvendes som redskab i hele 
værdikæden i DAC og således sikre målgruppen en stemme i produktudvikling og markedsføring.  

LIFE personaerne er færdigudviklet i version 1 og er i brug. BUILD personaerne mangler grafisk opsætning. I 
2016 er der yderligere behov for en udspecificering af BUILD personaerne, herunder tættere kobling til 
publikumsmåling. Endvidere skal implementeringen af LIFE personaer intensiveres, samt udvikles yderligere 
med markedsdata og løbende justering ift. publikumsmåling. Endelig vil personaerne for CITIES blive 

udviklet og implementeret ultimo 2016.  

Projektfinansiering og forretningsudvikling 
Funding-funktionen har i 2015 været central i udformningen af DACs nye markedsstrategier og disses 
integrering i DACs langtidsbudget for 2016-2020. Koordineringen af DACs projektsalg er styrket bl.a. i kraft 
af en ny risikobaseret opstilling af hvert projekt i en rullende omsætningsprognose for året. Salgsforum er 

tillige etableret som del af direktionsforum med fast opfølgning på projektsalget. 

Ift. BLOX er der udarbejdet forslag til bærende principper for virksomhedsprogrammer som primo 2016 

følges op af prissætning og salgsplan for indgåelse af sponsoraftaler. 

Hvad angår projektsalget har fundingfunktionen stået for aftaler om gearing (kroner og in-kind) af projekter 
som Banebrydende Byggeri, Snøhetta, Sprout Meet, Et Lille Hus i Byen, Update m.m. Nye projekter er 
udviklet fra bunden såsom København Klima X, OL Pavillonen i Rio 2016, Fang din By m.m. Indsatsen 
ift. BYG Netværk har drejet sig om at få fastlagt partnerskabsmodel og prissat samme, med efterfølgende 

salg af disse partnerskaber til Unicon, COWI, Aarstiderne Arktitekter og DTU Campus Service.  

Mht. DACs forretningsudvikling stod fundingfunktionen for lanceringen af DAC Urban Trail med 1300 tilfredse 
deltagere til pilot-løbet i København. Der var markant positiv respons på sociale medier og god 
forhåndsomtale i medier som Børsen, Politiken, AOK m.m. Derfor foreligger der nu principaftaler om løbe-
events med Roskilde, Helsingør og København, hvilket muliggør en målsætning i 2016 om samlet 5.000 
løbere og dækningsbidrag på de i alt tre DAC Urban Trails.  

Udviklingsspor 1.2/Ny identitet og nye produkter 
 
Tour operatør BLOX  
I efteråret 2015 påbegyndte DAC i regi af DAC Tours at udarbejde en plan for, hvordan DAC fra 2016 og 
fremefter i stigende grad kan tilbyde ture til BLOX og Slotsholmen. Formålet med at tage hul på disse ture er 
at give både professionelle og kulturpublikummet mulighed for at følge byggeriet på tæt hold i takt med 

markante milepæle på projektet opnås. Dette skal sikre en øget forståelse og interesse for BLOX, hvilket skal 
medføre øget efterspørgsel på lignende produkter fremover. En særlig målgruppe er internationale turister 
og krydstogtsturister, som skal tilgodeses med særlige formater i forhold til den tid, de typisk har til 
rådighed. 

DAC forventer i 2016 at tage hul på de første guidede tours til BLOX og Slotsholmen for både LIFE og 
BUILD/CITIES målgrupper. 

 



 

 
 

 

 
37 

Aktivitetsberetning 2015 
 

 

DAC strategi 
Forretningsstrategien for Det nye DAC er i 2015 blevet omsat til konkrete markedsplaner for DACs produkter 
ift. målgrupperne LIFE, BUILD og CITIES. Markedsplanerne er præsenteret på bestyrelsesmøde i september 
og på bestyrelsesmøde i december, hvor de dannede grundlag for en genberegning af omsætningssiden af 

forretningsplanen fra 2011. Der ligger således nu konkrete planer for hvad der skal udvikles og præsenteres 
ift. de tre målgrupper, på de enkelte produkter og hvad de relevante projektfinansieringspartnere er.  
 
Frem mod bestyrelsesmøde i september 2016 skal der bl.a. gennemføres en revurdering af 
publikumstrafikken i og omkring BLOX, ligesom huslejekontraktens omkostningsmæssige betydning skal 
vurderes. Med afsæt heri vil der kunne udarbejdes en samlet genberegnet forretningsplan for DAC i BLOX. 

Digital strategi 
Projektet har til formål at udarbejde en plan for en grundlæggende digitalisering af DAC frem mod BLOX – 

det vil sige både DACs produkter, processer og kompetencer. Strategiprocessen har i løbet af 2015 udpeget 
en række områder, hvor DAC har behov for at udvikle sig for at kunne udnytte digitale redskaber og 
platforme til at tiltrække nye brugere, understøtte deres oplevelse digitalt og opbygge en tættere relation og 
loyalitet hos de vigtigste målgrupper. Strategiprocessen blev gennemført med konsulentbistand fra In2Media 
som eksterne konsulenter og rummede eksempelvis casestudy af relevante internationale aktører og interne 

og eksterne interviews med kunder og interessenter. Den endelige strategi foreligger primo 2016. 

Publikumsmåling 
Projektet skal styrke DACs markedsindsigt og kundeforståelse samt skaffe datagrundlag, som kan honorere 
finansieringskilders behov for dokumentation af den aftalte effekt af projekter i forhold til målgrupperne.  

Der måles systematisk på produkter inden for LIFE-segmentet. Fokus har været på at optimere 
brugergrænsefladen, udvikle 3-ugersevaluering af udstillinger samt på analyse af publikumssammensætning. 

Projektledere og ledere med ansvar for LIFE-produkter får løbende afrapporteringer på deres produkter. 

Input bruges til produktjustering, -udvikling og markedsføring.  

En betydelig del af publikumsmåling er overgået til drift, finansieret inden for DACs driftsøkonomi. Der 
udvikles forsat på optimering af det eksisterende, herunder øget detaljeringsgrad og kategorisering af data, 
ligesom der i 2016 vil være fokus på at inkludere BUILD og CITIES segmenterne i målingerne. 

Kendskabsundersøgelse 
Projektet har til formål at udvikle et analyse-apparat der løbende kan måle udviklingen i kendskabet til DAC i 

de primære målgrupper (LIFE, BUILD, CITIES). Der er i 2015 udviklet et set-up til en pilotundersøgelse. 
Projektet vil i 2016 smelte sammen med publikumsmåling og blive et fælles analyse-apparat for både 
brugere og ikke-brugere af DAC. 

Corporate salgsmateriale 
Projektet er sat på pause og afventer den endelige udvikling af DACs markedsstrategier, hvorefter det vil 
blive taget op til fornyet overvejelse. 

Indsatsområde 2: DAC i BLOX  

 
Udviklingsspor 2.1/BLOX som innovations- og erhvervshub  
Fæstningens Materialgård  
Primo april var samtlige af pilothubbens lejere flyttet ind i Fæstningens Materialgård. Pilothubben består nu 
af: CSL, DAC, DAFI, DDC, INDEX; Design to Improve Life, IFHP, KRAKS Fonds Byforskning og LinKS.  
 
DAC har således i første halvdel af 2015 medvirket til og gennemført følgende: 

 
 Udarbejdelse af og indgåelse af lejekontrakter med DDC, DAFI og INDEX; Design to Improve Life  

 Etablering af yderligere to møderum således at der i alt er seks møderum; herunder fælles 

bookingsystem, eventrum til større arrangementer, fælles frokostordning som også gælder 
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projekthotellet med ca. 120 daglige spisende samt indretning af gårdrummet med bordbænke som 

yderligere mødefaciliteter. Desuden er der etableret et fælles skilte/wayfinding system 

 Etablering af et forum for pilot-hubbens direktører, der mødes månedligt 

 Gennemførelse af en række projekter på tværs af hubbens lejere, herunder event på folkemødet i 

juni (beskrevet tidligere). 

I slutningen af året ansatte Realdania Torben Klitgaard som ny hubdirektør der fremadrettet har ansvaret for 

at drive hubaktiviteter i BLOX og FMG. 
 
HUB studietur 
DAC organiserede i foråret 2015 en studietur til London for pilothubbens beboere repræsenteret ved 
direktører og ledende medarbejdere samt repræsentanter for Erhvervs- og vækstministeriet, Københavns 

Kommune og Realdania. Studieturen rummede besøg hos forskellige innovationsmiljøer / hubs og havde til 

formål at tilvejebringe inspiration til arbejdet med at etablere en pilothub i Fæstningens Materialgård.   
 
Innovations- og væksthub i BLOX 
På baggrund af forundersøgelsen i 2014 med henblik på at styrke vidensgrundlaget om dannelse af en hub, 
afholdt Realdania og DAC 20.11 2015 et udviklingsmøde om Innovations- og Væksthub i BLOX. 
Viden fra forprojektet, den internationale kortlægning og studieturen til London i 2014 dannede et videns- og 
erfaringsgrundlag for et møde, som samlede aktører på tværs af arkitektur, byggeri, byudvikling og design.  

 
Udviklingsmødet satte fokus på potentialet i en hub, som skal understøtte innovation og samarbejde mellem 
brancher og virksomheder i værdikæden omkring arkitektur, byggeri, byudvikling og design. Hubben skal 
være for professionelle, som arbejder inden for disse brancher, og er udviklingsorienterede, 
samarbejdsorienterede såvel som internationalt orienterede. Målgruppen var særligt virksomheder, som 

ønsker enten at flytte (delvist) ind i hubben eller være medlemmer uden at bo der. Desuden videns- 
/forskningsmiljøer, som ønsker at tage ekstra skridt med henblik på, at bringe forskning i kontakt med 

praksis. Samt institutioner og organisationer som virker inden for disse brancher. 
 
Udviklingsmødet centrerede sig om fire bordsamtaler med afsæt i konkrete ideer:  
 

 Erhvervs-PhD’er som bindeled, faciliteret af Innovationsfonden  

 Tværfaglige kursustilbud, faciliteret af Kraks Fond Byforskning  

 Vidensbaseret iværksætteri, faciliteret af Innovationsfonden  

 Brobyggende formidlings- og netværksplatform, faciliteret af DDC 
 

Der deltog ca. 50 direktører på mødet.  
Realdania inviterer i starten af 2016 ind til den videre proces, hvor der skal arbejdes mere med de faglige 

tematikker og dermed også på selve innovationshubbens arbejdsfelt og afgrænsning. 
 
Indsatsområde 3: DACs fysiske og tekniske rammer 
 
Udviklingsspor 3.1/Byggeproces – kvalificering og kvalitetssikring  
 
Kvalificering af de fysiske og tekniske rammer 

DAC har i første halvdel af 2015 endeligt kvalificeret det scenografiske loft med Bygherre og Hold Showtech, 
som er den leverandør der leverer det scenografiske loft.  
DAC har endvidere kvalificeret indretningsprojektet fra 2012 med det formål at sikre, at antal og placering af 
stikstationer og krav hertil er i overensstemmelse med DACs krav og forventede brug af arealerne.  
 
I efteråret påbegyndte Bygherre og DAC sammen med Gottlieb og Paludan udarbejdelsen af en 

Brugsmanual. Manualen beskriver i ord og illustrationer de tekniske løsninger, som DACs lejemål i BLOX 

indrettes med. Manualen kan dels bruges til at forberede og planlægge DACs indflytning i BLOX, dels indgår 
den som led i udarbejdelsen af DACs lejekontrakt. Brugsmanualen forventes vedtaget ultimo februar 2016.  
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DAC har siden efteråret været i dialog med Realdania Byg om udarbejdelse af lejeaftale. DAC og Realdania 
Byg har i fællesskab identificeret omfanget af DACs arealer samt drøftet forventede driftsomkostninger ved 
lejemålet.  
 

Bryghusprojektet har i sommeren 2015 skiftet navn til BLOX. Navnet er udtryk for den arkitektoniske idé, der 
kendetegner byggeriet og de mange forskellige funktioner bygningen skal rumme. Bygningsmæssigt sluttede 
2015 med at råhuset stod færdigt og man kan nu gå rundt i det der bliver DACs arealer i BLOX. 
Byggeprocessen forløber som planlagt og med overdragelse primo 2018 
 
Udviklingsspor 3.2 /servicedesign 

 
Digital udstillingsmodel Bryghuset 
Projektet resulterede i etableringen af digital model af BLOX. Eneste tilbageværende del af projektet er at 

investere i VR briller og en computer til afvikling af VR delen af modellen. Projektet forventes endeligt 
afsluttet maj 2016. 
 
DACs udstillingsarealer i BLOX 

Projektet ligger i forlængelse af det tidligere udstillingsscenarier-projekt og skal kortlægge de tekniske 
muligheder og behov for etablering af udstillinger i DACs arealer både dem der er dedikeret til udstillinger 
(exh 1 og exh 2) men også øvrige udenomsarealer, passagen, boghandlen, cafeen mv. For derigennem at 
kortlægge og styrke DACs mulighed for at etablere flere udstillinger end oprindeligt forventet og dermed 
styrke DACs forretningsmodel. Projektet starter op i august 2016 og forventes afsluttet ultimo 2016. 
 
Indsatsområde 4: Kompetence-, organisations- og forretningsudvikling 

 
Udviklingsspor 4.1 / Kompetence-, organisations- og forretningsudvikling 

 
Trivsel 
Forankret i DACs samarbejdsudvalg er der i 2015 gennemført et projekt involverende DACs medarbejdere 
med det formål at sætte fokus på trivsel og stress. Dette med ambitionen at etablere et beredskab til tidligt 

at indfange eventuelle stressymptomer hos sig selv eller kollegaerne. 
 
Projektet er afsluttet med etablering af fælles værktøjskasse til stresshåndtering samt en plan med en række 
aktiviteter der gennemføres i 4. kvartal 2015 og første halvår 2016. Planen rummer aktiviteter rettet mod 
god ledelse, forenklede beslutningsprocesser, forbedrede ressourcestyringsværktøjer og løbende styrket 
trivselsdialog. 
 

Ledelsesudvikling 
Der er i 2015 gennemført et fælles ledelsesudviklingsforløb for ledere i DAC med det formål at udvikle den 
enkelte leder samt ledelsesgruppen samlet. I alt fem moduler er gennemført under overskrifterne ”God 

ledelse i DAC”x2, ”Personligt engagement og motivation” og ”Ledelse af andre”, ”Ledelse af forandring”. 
Sideløbende er ”God ledelse i DAC” udarbejdet og annonceret for medarbejderne og der er udviklet materiale 
til understøttelse af ledelsesudviklingssamtaler, der afspejler de ledelsestemaer der har været i fokus i 
forløbet. Der vil tre gange i 2016 blive fortaget måling af medarbejdernes vurdering af niveauet af God 

ledelse.  
 
DACAPO 
Der er gennemført et opsamlingsforløb i henholdsvis grundlæggende projektledelse samt facilitering. 
Deltagere har været nye medarbejdere og medarbejdere, der ikke tidligere har været på dette kursus, med 
henblik på at øge projektkompetencen i organisationen og hos den enkelte medarbejder. 

 
CRM 
CRM-projektet har til formål at støtte op om mål for vækst og lønsomhed i DAC ved at anvende data og 

kundeindsigt til at tiltrække flere besøgende og dermed øge omsætningen. DAC fandt i løbet af 2015 et 
manglende datagrundlag og en svag evne til opsamling af kundeadfærd i DACs eksisterende billetsystem, 
samt behov for et mere bæredygtigt datafundament imod kundeindsigt.  
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CRM projektets prioritering er derfor ændret, fra 2016 og frem, til først at have fokus på nyt billet- og 
bookingsystem, derefter database til opsamling af kundedata og først til sidst etablering af en egentlig CRM 
platform med henblik på automatisering af markedsføring mod relevante kundesegmenter. 
DAC indgik ultimo 2015 aftale med en ekstern rådgiver, One Marketing, med opgaven at støtte både system-

leverandørudbud, implementering og integreret IT-arkitektur og der var ved udgangen af 2015 udpeget et 
felt af leverandører som vil indgå i udbudsrunde for nyt billet- og bookingsystem. 
 
Produktionsproces i udstillinger 
Produktionsproces i udstillinger er som projekt en videreførelse af det tideligere udviklingsprojekt, 
Effektivisering af udstillinger, der var næsten afsluttet da DAC foretog en strukturændring. Mange af 

erkendelserne fra det tideligere projekt er bragt med over i den nye organisering, og bliver i dette projekt 
omformuleret i forhold til den nye struktur. Projektets proceskortlægning i forhold til den nye 
organisationsstruktur giver en bedre mulighed for at etablere en mere langsigtet ressourceplanlægning og 

bedre budgetstyrring. Projektet afsluttes i juni 2016. 
 
Kulturkommerciel forretningsudvikling  
Den kulturkommercielle forretningsudviklingsindsats har til formål at bidrage til DACs økonomiske motor 

gennem øget salg og lønsomhed. Målet er, at porteføljen af kulturkommercielle aktiviteter, dvs. aktiviteter 
hvor publikum og deltagere betaler for at være med, bidrager til DACs økonomi jfr. forretningsplanen for 
DAC i BLOX.  
 
Indsatsområder - salg: 

 Krydssalg på tværs af DAC husets indsatser 

 Marketing og salgspartnere 

 Etablere og fastholde nye kunderelationer 
 
Indsatsområder - forretningsudvikling: 

 Lønsomhed og produktportefølje indsigt og styring  

 Forretningsopfølgning Optimering af salg/marketing 

 Nye forretningsmodeller  
 
I løbet af 2015 er der blevet grundlagt en ny forretningsmæssig indsigt på TOURS området med tilhørende 

salgsstyring og forretningsopfølgningssystem. På udstillingsområdet er der i løbet af året samlet besøgstal og 
besøgsmønstre der giver indsigt i entre-omsætningen og effekten af markedsføringspartnere. På den 
baggrund er der fx i forbindelse med udstillingen Banebrydende Byggerier gjort vigtige positive erfaringer i 
en intensiv aktivering af udstillings-partnere i salg- og markedsføringsmæssig sammenhæng. Ligesom der er 
iværksat en indsats ift. at fin-tune og udvide kredsen af marketingpartnere. 
 

I salgsmæssigsammenhæng er der i 2015 indgået pakke-samarbejde med bl.a. FOF og Ældresagen, som 

forventes at få stor betydning for den fremtidige vækst i omsætning for både omvisninger, tours og 
krydssalg. 
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KOMMERCIELLE AKTIVITETER 

DAC& MEETING 
2015 har vist tegn på en ny udvikling i mødemarkedet - prisfald. I en stor del af mødeindustrien forventes 
øget konkurrence at føre til prisfald (parallelt til flyindustrien). Meget tyder på, at køberne i fremtidens 

mødemarked forventer faldende priser men uændret eller endog marginalt forbedret kvalitet og service.  
 
DAC& METTING ligger jf. listepriser nogenlunde i midten af markedet som generelt byder på priser +/- Kr. 
100 ift. DAC. DAC& MEETING har herudover et antal samarbejdsaftaler som er meget konkurrencedygtige. 
Ultimo december blev indgået endnu en samarbejdsaftale med Danske Bank/Mærsk via en online portal 
(Meeting Manager). For at imødekomme ikke kun prispres men også en forbedret og unik service, arbejdede 
DAC& MEETING i hele 2015 med at forbedre kundeoplevelsen. Fokus på især de personlige relationer, 

fremtidens teknik hen imod BLOX, maden og mødelokalerne. Alle er områder som DAC& MEETING fortsætter 
arbejdet med i 2016.  
 
Meget tyder på, at vinderne i fremtidens mødemarked skal møde kunderne på nettet og her præsentere en 
enkel og overskuelig vej til ønskede ydelser samt markedsføre de forskellige aktiviteter og tilbud her. 
  
DAC& MEETING oplevede i 2015 en meget fin respons og konvertering til arrangementer med en 

bryllupskampagne. Ift. mødemarkedet online samarbejder vi nu med Kursuslex, DKBS (Danske 
Konferencecentre) samt Meeting Manager, alle med store online portaler.  
Gennemsnitlig forventer køberne en budgetvækst på 3% mens udbydere forventer en budgetvækst på 5% 
frem mod 2016. I 2015 var 25% villige til at betale kr. 1000 pr. person for en dagspakke.  
 
Samlet set en positiv udvikling. Som udbyder ser der ud til at være to markante spillere: konferencekæder 

som den ene og mindre, specialiserede udbydere som den anden spiller. Her kan DAC& MEETING gøre brug 

af sine uformelle rammer og mange muligheder for at differencerne sig.   
 
DAC& CAFÉ 
I oktober 2015 blev der påbegyndt udvikling af nyt koncept som der arbejdes videre med ind i 2016. 
Forventningen er, at der i Q2 2016 kommer en feedback-rapport som genereres løbende via NPS-målinger. 
Disse målinger foretages ligeledes i BOOKS/SHOP og DAC& MEETING. Forud for konceptet er der foretaget 

en analyse som ses herunder. 
 
Analyse 

 Der er behov for kvalificering af indhold, retning samt præsentation af caféens produkter formålet er 
at sikre kvalitet og præsentation. Vi skal konstant udfordre vores produktionsformer og indkøb  
 

Mapping 

 Tilgængelige råvarer (fokus på økologi, årstid og danske varer samt økonomistyring) 
 Værdikæde, daglig produktion og kvalitet af denne skaber øget interesse og effekt ift. andre 

produkter – Books/Shop, udstilling, selskabsaktiviteter m.m. 
 

Strategi 
 At skabe relationer, kendskab og tilhørsforhold til DAC via gastronomi 

 At skabe unikke gastronomiske produkter - arkitektur på tallerkenen 
 Målgruppe LIFE publikum  

 
Koncept 

 Konceptet opbygges med udgangspunkt i det nuværende antal personale 
 I konceptet skal tænkes ind, at personaleressourcer øges i det omfang at det skaber bundlinje og 

øget kvalitet  

 
Indhold 

  Menuer 
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Marketing 
 Markedsføringsplan 2015/16 

 
Daglig organisation og kontrol 

 Køkkenchef i samarbejde med ansvarlig for restaurant og café 
 

Træning 
 Træning og information af personale sker løbende   
 Evaluering – skal altid ske ved ændringer og optimering 

 

Kvalitet 
 Slutproduktet er et koncept der giver sammenhæng mellem møde, selskab og café 
 Målsætning med slutproduktet/ at skabe væsentlig økonomisk vækst på de 3 ovennævnte områder. 

 Sikring/ produkterne skal bidrage til, at DAC fremadrettet via gastronomi skaber værdi for DACs 
målgrupper og kunder 

 
DAC& BOOKS/SHOP 

Books/Shop besøgte designmessen Top Drawer London i januar 2015. Formålet var at opsamle nyheder og 
trends 2015 samt forsat at udvikle Books/Shop. Merchandise, salgstiltag og en målrettet indsats hen imod 
tematiske indkøb  
 
DAC BOOKS/SHOP og Information er det første husets gæster og kunder møder på deres vej til de mange 
forskellige aktiviteter i DAC. Derfor har der været arbejdet målrettet med DACs fysiske butik som er i 
konstant bevægelse på rejsen mod BLOX. Det har i hele 2015 været et mål og en opgave at understøtte 

rejsen mod BLOX og opnå en mere synlig position på markedet inden for design og arkitektur.  
 

BOOKS/SHOP har i 2015 understøttet salget med øget markedsføring af højtider, events (bl.a. Kulturnatten) 
og udstillinger. Til kulturnatten blev der bygget et mørkerum så besøgende børn kunne lave skyggespil med 
nyudviklet DAC-merchandise LED-lys og bog med silhuetter fra byen. Begge produkter blev ligeledes centralt 
placeret i butikken.  

 
For at understøtte julesalget blev der igen i 2015 udsendt ca. 800 julebreve til danske tegnestuer og byplan-
afdelinger i kommunerne. Online blev der sendt to nyhedsbreve ud med julegaveidéer, et i november og et 
primo december. Som en nyhed forsøgte BOOKS/SHOP med gavekalendere og adventsgave-pakker. 
Annonceret på dac.dk, på ’flyers’ i butik, café og i mødelokaler på plan 4. Det blev en stor succes (udsolgt) 
og bidrog med erfaring og idéer til videreudvikling i 2016. Salget forgik primært online. 
 

Gennem hele 2015 har BOOKS/SHOP annonceret på Google vha. ’Google Ad Words’ annoncer. Budgettet er 
gradvist blevet øget i takt med at konverteringsraten er steget og salget er steget. Hver anden måned er der 
blevet forfattet en baggrundsartikel om en ny bog som er kommet i DACs nyhedsbrev og på dac.dk.  

 
I 2015 var der seks boglanceringer i BOOKS/SHOP som alle var velbesøgte, med gennemsnitlig 60 – 65 
deltagende. 
 


