
Ud fra klassiske betragtninger handler arkitektonisk værdi om æstetik. Om facaderytmer, proportioner og 
samspillet mellem form, materialer og funktioner. I Freja vil vi også gerne tale om arkitekturens økonomiske 
værdi. Om arkitekturens mulighed for at generere en økonomisk positiv udvikling for en by, en bygning og 
for investorer og bygherrer. Kan det betale sig at investere i (god) arkitektur? Kan det bevises, og hvem kan 
i givet fald føre bevis herfor?

Freja inviterer venner, rådgivere, kollegaer og samarbejdspartenere til en faglig eftermiddag. Arrangementer finder sted d. 3. oktober 
2012 fra kl.14-17:30 på Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, København V. Det er gratis at deltage, dog er der et be-
grænset antal pladser, så tilmelding er nødvendig. Tilmelding (og afbud) skal ske senest onsdag d. 26. september 2012 på lf@freja.biz. 

kl.14:00 – 14:15  Velkommen ved Freja 

kl.14:15 – 14:45  Stephen Willacy, stadsarkitekt i Aarhus pr. 1. aug. 2012. Stephen Willacy er arkitektuddannet i England,  
   og har i de sidste 28 år været bosat i Aarhus. De første 12 år i Danmark var han ansat hos Kjaer og Richter  
   senere blev han direktør for business development hos schmidt hammer lassen architects. Han har i  
   perioder undervist og forsket på Arkitektskolen i Aarhus.  Herudover har Stephen Willacy været forfatter til  
   adskillige artikler om arkitektur, og han har gennem en årrække været aktiv i Akademisk Arkitektforening.

   Stephen kommer og fortæller om, hvilken betydning arkitektonisk kvalitet har for en by. Om god arkitek- 
   tur kan skabe et positivt ”brand” for en by, og hvilken betydning arkitektonisk kvalitet har for de men- 
   nesker, der færdes og bor i byen. Kan man tale om, at arkitektonisk kvalitet genererer en positiv økono- 
   misk værdi for en by, eller er der udelukkende tale om kvalitative værdier.

kl.14:45 – 15:00  Key-question ved Tina Saaby, stadsarkitekt Københavns Kommune, samt sprøgsmål fra salen.

kl.15:00 – 15:30  Rune Thorbjørn Clausen er i dag ansat på Aarhus Universitet ved Institut for Marketing og Organisation,  
   hvor han bl.a. forsker i innovationsledelse og værdiskabelse med fokus på bruger- og praksisfællesskaber.  
   Han er uddannet cand.merc. i kommunikation og designledelse fra Copenhagen Business School (CBS). I et  
   samarbejde med PLH Arkitekter A/S og CBS færdiggjorde han i 2011 en ErhvervsPhD med titlen ”Værdifuld  
   arkitektur: et eksplorativt studie af bygningers rolle i virksomheders værdiskabelse”.

   Rune kommer og fortæller om sin ph.d. Med afsæt i Aller Medias flytning fra et nedslidt domicil i Valby  
   til et nyt moderne hoveddomicil på Havneholmen, vil Rune fortælle om, hvordan bygninger og virksom- 
   heder sammen skaber værdifulde arkitektoniske effekter over tid. Svaret er, at arkitektur GØR en forskel!  
   Men har vi den bevisførelse, der skal til for at overbevise investor, bygherre og udviklere om, at de skal  
   investere i (god) arkitektur? Er bevisførelse overhovedet den rigtige vej at gå? Og hvordan kan vi i så  
   fald italesætte arkitekturens værdi? 

kl.15:30 – 15:45  Key-question ved Steen Enrico Andersen fra PLH Arkitekter samt spørgsmål fra salen.

kl.15:45 – 16:15  Niels Erik Borgbo statsautoriseret revisor fra KPMG.
   KPMG har ved udgangen af 2011 færdiggjort et på alle måder ambitiøst domicil på Frederiksberg. 
   Projektet er tegnet af en af Danmarks største og dygtigste tegnestuer, 3XN, og er certificeret med  
   en sølvmedalje i DGNB Denmark. 

   Niels Erik kommer og fortæller om, hvorfor KPMG, som er et af landets førende revisions- og rådgivnings 
                 firmaer, vælger at investere så meget tid og ikke mindst så mange penge i deres kontordomicil. Ligger  
   der en forventning om en økonomisk effekt og/eller er der tale om branding og medarbejderpleje?

kl.16:15 – 16:30  Key-question ved Bo Boye Larsen fra 3xN samt sprørgsmål fra salen.
 
kl.16:30 – 17:30  Debat, bar og smalltalk 

hvad er ARKITEKTONISK VÆRDI


