


Hvad indeholder 

den gode case?

- Dokumenterbare og målbare effekter
- En god historie med klare pointer

Udfordringen er at finde dokumentation 
for projekternes værdiskabelse. Ofte er 
den gode case sammensat af flere 
dokumentationstyper…



(A) Forskningsrapporter 

(B) Miljømæssig performance
(C) Brugerevalueringer

(D) Brugertællinger
(E) Personlige fortællinger og udsagn

Typer:



Evalueringer af arkitekturens brug, som 
vidner om styrket tilfredshed, 
vidensdeling, arbejdsglæde, tryghed, 
sundhed, velvære, m.m.

Kvantitative før-/efter-målinger 
indsamlet gennem forskellige former for 
tællinger, som vidner om en 
adfærdsændring, eksempelvis besøgs-, 
medieopslags-, trafiktællinger, m.m.

Målinger af miljømæssige performance, 
som vidner om et mindsket energi-
forbrug eller CO2-aftryk, om procent-
andelen af genbrugte materialer eller 
optimerede ressourcer, specifikationer 
omkring storm- eller regnvandssikring.

Subjektive fortællinger, som beretter om 
projektets værdiskabelse, eksempelvis 
formidlet gennem udsagn fra bygherre 
eller fra en anden relevant aktør, som har 
hånd i hanke med arkitekturens 
hverdagsbrug.



Evalueringer af arkitekturens brug, som 
vidner om styrket tilfredshed, 
vidensdeling, arbejdsglæde, tryghed, 
sundhed, velvære, m.m.

 
DGI-husets brugere oplever miljøet som både positivt og inspirerende med 
optimale fysiske rammer for deres idrætsudøvelse, og det er den primære 
årsag til at ny brugertyper har indtaget stedet. Før husets åbning havde op 
imod 50% af brugerne ikke dyrket regelmæssig idræt i et sportscenter før. 
DGI-Huset, Aarhus, Schmidt Hammer Lassen Architects, 3XN

 
Evalueringen viser, at husets åbenhed, gode akustikforhold og markante 
farve- og lysdesign er faktorer, der har stor betydning for, at brugerne 
oplever øget arbejdsglæde og engagement. Især modtagelsen i bygningens 
centrerede atrium fremhæves, som et definerende rum for husets stemning 
og identitet. 
Danske Handicaporganisationers Hus, Høje Taastrup, Gottlieb Paludan 

Architects, mtre, Force4 Architects, Cubo Arkitekter

https://www.danskeark.dk/content/dgi-huset-aarhus
https://www.danskeark.dk/content/danske-handicaporganisationers-hus


Målinger af miljømæssige performance, 
som vidner om et mindsket energi-
forbrug eller CO2-aftryk, om procent-
andelen af genbrugte materialer eller 
optimerede ressourcer, specifikationer 
omkring storm- eller regnvandssikring.

 
Le Mur sikrer Lemvig mod højvande op til 210 cm over 
dagligt vande, forårsaget af storme, som f.eks. 'Bodil', 'Egon' 
og 'Dagmar', der i 2013 og 2014 sendte enorme vandmasser 
ind over byen. Højvandsmøblet har ifølge Lemvig Kommune 
vist sit værd under alle stormene og har sparet byen for 
skadeomkostninger på mange millioner kroner.

Le Mur, Lemvig, Hasløv & Kjærsgaard Arkitekter

 
Det innovative facadedesign på Damesalens nye etage giver 
5% mere nettoareal sammenlignet med en konventionelt 
isoleret facade. Det svarer til en økonomisk merværdi på 
omkring 1 million kroner, når man beregner byggeriets 
kvadratmeterpris.

Damesalen, København, MIKKELSEN arkitekter

https://www.danskeark.dk/content/le-mur
https://www.danskeark.dk/content/damesalen-kobenhavns-universitet


Kvantitative før-/efter-målinger 
indsamlet gennem forskellige former for 
tællinger, som vidner om en 
adfærdsændring, eksempelvis besøgs-, 
medieopslags-, trafiktællinger, m.m.

 
Efter indvielsen af museet er besøgstallet syvdoblet det 
første år. Publikumssuccesen har økonomisk betydning for 
Aarhus, da det bidrager til en øget omsætning for hotel- og 
restaurationsbranchen, når museet er med til at trække flere 
besøgende og turister til byen. 
Moesgaard Museum, Aarhus, Henning Larsen Architects

 
En medieanalyse viser 121 positive omtaler af PLUG N 
PLAY i Ørestad Syd fordelt på trykte medier og elektroniske 
medier. Dette har genereret en medieværdi på omkring 2,6 
mio. kr.”

PLUG N PLAY, Ørestad,  Kragh & Berglund 

Landskabsarkitekter

https://www.danskeark.dk/content/moesgaard-museum
https://www.danskeark.dk/content/plug-n-play


Subjektive fortællinger, som beretter om 
projektets værdiskabelse, eksempelvis 
formidlet gennem udsagn fra bygherre 
eller fra en anden relevant aktør, som har 
hånd i hanke med arkitekturens 
hverdagsbrug.

 
Per M. Jensen, formand for Egebjerg Møllelaug, beretter i 
laugets årlige nyhedsbrev for 2017 om møllens succes:
“Chile, Tjekkiet, Kina, New Zealand, Tønder, Lyngby, USA eller 
Søborg er blot få blandt mange steder, som besøgende kommer 
fra” […] “Vi har allerede nu haft Naturrummet i tre år og haft 
rigtig mange besøgende, ca. 15.000 i snit pr. år – et tal vi alle 
kan være stolte af.”

Egebjerg Mølle, Stenstrup, Praksis Arkitekter

 
SEB Bank & Pension’s overflytning til SEB domicilet på Kalvebod 
Brygge har skabt mærkbar økonomisk værdi for virksomheden. 
Bygning og brand er med virksomhedens egne ord ’fusioneret’. 
SEB oplever, hvordan domicilets arkitektur og placering har øget 
kendskabet til virksomheden, hvilket ifølge SEB bl.a. kommer til 
udtryk gennem en øget kundetilgang.

SEB, København, Lundgaard & Tranberg Arkitekter

https://danskeark.dk/content/egebjerg-molle
https://www.danskeark.dk/content/seb-domicilet


Rubrik:

Catch-phrase om projektet (max. 40 tegn m. mellemrum).

Underrubrik:

Enkelt sætning om projektets værdiskabelse (max. 140 tegn 
m. mellemrum). 

Tema-tags (vælg en eller flere af følgende):

Sammenhængskraft, Produktivitet & Læring, Sundhed, Byliv, 
Klima, Bygbarhed, Ressourcer, Økonomi  

Teaser (tekst vises i caseoversigt): 

Kort opsummering af projektets værdiskabelse (max. 100 
tegn m. mellemrum). 

Case introduktion (max. 400 ord): 

Citat/udtalelse:

Relevant citat fra brugere og bygherrer, eller en sammenfattet 
udtalelse fra jer, der understreger og opsummerer projektets 
værdiskabelse (max. 400 tegn m. mellemrum). 



To-tre stærke pointer om projektets 

værdiskabelse:

Uddyb i to-tre afsnit, hvordan jeres 
projekt har skabt dokumenterbar 
merværdi – kort og præcist. Husk 
kilder i teksten.

1)

2)

3)

Projektbeskrivelse:

Brug gerne tekst fra jeres hjemmeside 
(max. 1300 ord).

Kilder:

”Afsender (årstal) ”Titel”, Udgiver, Land

Projektnavn:

Projektets titel.



Fakta:

1) Lokation
2) Type
3) Funktion
4) Fuldført
5) Størrelse
6) Anlægssum
7) Arkitekt
8) Bygherre
9) Entreprenør
10) Ingeniør
11) Videnspartnere
12) Fondsstøtte

Udmærkelser:

1) Priser
2) Nomineringer
3) Omtaler

Link til hjemmeside:



Rubrik

Underrubrik

To-tre stærke 

pointer om 

projektets

værdiskabelse

Projekt-

beskrivelse

Link

Projekttitel

Introduktion

Citat/

Udtalelse
Fakta

Kilder

Udmærkelser




