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Til rette vedkommende. 

 
Indledningsvist vil jeg gerne benytte denne lejlighed til at sige tusind tak for den giv-

ne støtte. Et praktikophold i Dubai er en oplevelse med store udgifter tilknyttet om 
end praktikstedet har valgt at yde et økonomisk tilskud. 

 
Motivationen bag mit ønske om at rejse til Dubai i praktik skal findes i intentionerne 

om at afprøve de faglige kompetencer, jeg har opnået så langt i mine studier. Det er i 
mine øjne vigtigt at få testet sine færdigheder i ”virkeligheden” og derigennem tilegne 

sig værdifulde erfaringer indenfor faget.  
 

Dubai er en by med en hastig vækst og et stort behov for fagkyndige indenfor plan-
lægning og design. Min baggrund som civilingeniør studerende i urban design fra 

Aalborg Universitet har derfor føltes helt rigtig i denne kontekst. Mit praktiksted, WS 
Atkins & Partners Overseas, har givet mig muligheden for at snuse til en brøkdel af 

den udvikling, Dubai er i – en mulighed for at være en del af den og påvirke den i den 
retning, jeg har fundet mest hensigtsmæssig.  

 
Jeg har igennem de sidste knap 4 måneder deltaget i primært tre projekter: 

- Al Kifaf, District 49: En 13 hektar bebyggelse med boliger, kontorer, handel 
og hoteller. 

- Al Badrah: En bæredygtigheds vurdering af et stort nyplanlagt område (desig-
net af et andet firma) ved Dubais kyst. 

- Bawadi: Et enormt område, der skal indeholde både boliger, kontorer, hoteller, 
handel og et stort leisure center. 

 
Disse tre projekter har hver især bidraget til, at jeg har fået testet mine færdigheder i 

forskellig skala, i forskellig kontekst og i forskellige arbejdsmetoder. Jeg har tilegnet 
mig nye metodiske tilgange til designprocessen, som jeg finder meget relevante for 

min kommende afgangsopgave. Foruden metoder, har jeg stiftet bekendtskab med en 

række nye design tilgange, som vinder mere og mere indpas i Dubai og med tiden 

sandsynligvis også i Europa og Danmark. 
 

Endvidere har mit praktikophold tilbudt mig indsigt i flere tilknyttede fagligheder end 
urban design. Med en sammensætning af arkitekter, urban designere, byplanlæggere, 

transport planlæggere, GIS specialister og landskabsarkitekter har perspektivet i de 
enkelte projekter været bredt, og alle felter er søgt kombineret i en flerfaglig arbejds-

metodik, der ser uoverensstemmelser som positive udfordringer snarere end bloke-
rende problemer. Samarbejdet mellem disse fagligheder har givet mig uvurderlig vi-

den, jeg kan trække på i min fremtid som udøvende urban designer og derigennem 



kan udarbejde forslag, der forholder sig til virkelighedens dilemmaer på en mere gen-
nemtænkt og levedygtig måde. 

 
Da jeg ankom til Dubai, var jeg naturligvis spændt på, om den viden og de kompeten-

cer jeg har tilegnet mig gennem fire års studier var tilstrækkelig for at deltage lige-
værdigt i ”virkelige” projekter. Den usikkerhed og bekymring er dog i løbet af prak-

tikperioden blevet forvandlet til en faglig sikkerhed, der gør mig i stand til at udarbej-
de min afgangsopgave på et langt mere kvalificeret grundlag. Mine kompetencer har 

ikke blot vist sig tilstrækkelige, Atkins har været særdeles tilfreds med min indsats, og 
jeg har med tiden selv følt mig kompetent nok til at deltage aktivt i projekterne. Gen-

nem samarbejde med ligesindede og erfarne kollegaer er mine kompetencer også for-
bedret både i forhold til formgivning og analyse.  

 
Atkins har som praktiksted været utrolig imødekommende. Foruden den faglige do-

kumentation krævet af Aalborg Universitet har firmaet stillet op til utallige spørgsmål, 
været behjælpelige med at arrangere bolig og transport og givet mig muligheden for at 

tage en forbløffende og inspirerende faglig udfordring op. Bredden af de projekter, 
jeg har deltaget i, har været stor, og jeg har på intet tidspunkt følt mig som en hindring 

for firmaets ønsker, snarere tværtimod er mine idéer og forslag blevet taget seriøst og 
ofte taget til efterretning. Atkins har været en fantastisk faglig kulisse for mit praktik-

ophold, og jeg nærer ingen betænkelighed ved at vende begge tommelfingre op og 
anbefale andre at tage imod den samme udfordring. 

 
Reflekterende over de forgangne fire måneder kan jeg opsummere, at jeg har haft en 

uforglemmelig oplevelse. Jeg har stiftet bekendtskab med en helt anderledes kultur, 
en overvældende kontekst at designe i både i forhold til hastighed og skala, og en 

række mennesker, der har bidraget til at gøre mig til en bedre urban designer. Mit 
praktikophold har levet fuldt op til alle mine forventninger både fagligt og socialt, og 

jeg har fået et værdifuldt indblik i ”virkelighedens verden”, der ikke alene kan styrke 
min forestående afgangsopgave på Aalborg Universitet, men også mine generelle 

færdigheder, når jeg træder ud på det ”rigtige” arbejdsmarked.  
 

Med venlig hilsen 
 

Line Morsing Nielsen. 


