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Fokus på designmetoder er genvej til bedre projekter 

Anlægs- og miljøingeniører og arkitekter, som arbejder med at designe anlægsprojekter, 

bliver i de kommende årtier mødt med nye udfordringer pga. klimaændringerne. Vi skal 

dels have tilpasset eksisterende infrastruktur, men vi skal også have etableret nye 

løsninger. F.eks. skal vi have etableret sikring af vores byer og landskaber i forhold til 

havstigninger og vi skal have indpasset nye former for energiproduktion i by og landskab.  

Det kræver, at vi designer de store anlægsprojekter med så højt et vidensniveau som 

muligt. Det kræver, at vi har fokus på designmetoderne, og hvordan man kan integrere så 

høj en teknisk-videnskabelig viden i designet som muligt. Samtidigt skal projekterne 

stadigt være smukke og meningsfyldte i vores kulturlandskab. Designmetoden er helt 

central for, om vi kommer i mål i forhold til de udfordringer vi har. Designmetoderne 

glemmes ofte, fordi selve produktet overskygger vejen hen til det.  

Derfor mødes arkitekter, ingeniører og undervisere fra hele verden omkring en 2-dages 

workshop med fokus på det ofte oversete - designmetoder. Workshoppen er den 3. i 

rækken. Den første var i Sydkorea i 2011. Den anden blev afholdt i USA i 2013 og i 2014 

er Danmarks Tekniske Universitet vært, og det er dette arrangement COWIfonden støtter. 

DTU har i de sidste 15 år forsket i emnet på forskellige institutter, og med vidt forskellig 

indgangsvinkel til designmetode som forskningsemne. 

Workshoppen afholdes d. 22.-23. august 2014 på Danmarks Tekniske Universitet. Der er 

også tilknyttet et ph.d. kursus med separat program d. 21. august, med undervisning i 2 

designmetoder: IED og Axiomatic Design Method. 

http://www.conferencemanager.dk/DCEE3 (først tilgængelig fra 1 februar 2014) 

Under workshoppen vil der blive præsenteret artikler og diskuteret designmetoder – både 

som designmetodeteori og som praktiske cases. 

København er European Green Capital 2014, og i workshoppen indgår en ekskursion, 

hvor en række anlægsprojekter i København er målet. 

På workshoppens sidste dag udvikles en fælles tekst, som konkluderer på udviklingen fra 

de 2 forrige workshops og resultaterne fra Workshoppen i Danmark. Denne tekst samt de 

artikler, som er blevet præsenteret efter en peer review proces, publiceres efterfølgende i 

en trykt publikation. 

 

 


