
Byens Netværk zoomer på dette års heldagskonference ind på 

selve netværket. Hvad er det, hvordan virker det, og hvordan kan 

vi bruge det allerbedst? 

Byens Netværksdag afholdes i et af byens mest pulserende byrum – Copenhagen Street Food på 

PapirØen – der med sine rå haller og livlige gadekøkkener udfolder en fælles idé om netværk, 

iværksætteri og samarbejde.  

Med disse rammer ønsker vi at aktivere og afspejle værdien af vores eget netværk. Netværk vil 

være omdrejningspunktet i både indhold og form, og vi lover, at du når dagen er omme vil have 

hovedet fuldt af nye indsigter, værdifulde kontakter og viden om de nyeste trends inden for 

netværk.  

Dagen byder på en aktiv vekslen mellem oplæg og faglige indspark på den fælles scene og 

involverende netværksaktiviteter rundt om i hallen, hvor du kan cirkulere frit alt efter hvilke emner, 

der optager dig mest. Du kan bl.a. opleve  

 Mads Steffensen fra ’Mads og Monopolet’ med et panel af ledende aktører fra 

byggebranchen. Sammen tager de pulsen på aktuelle dilemmaer i forbindelse med byggeri 

og samarbejde. 

 Torben Klitgaard, direktør for Realdanias nye Innovations- og væksthub: Om 

byggebranchen her og nu - de globale udfordringer og fremtidens krav til netværk. 

 Christian Stadil, forfatter og netværksekspert: Om den netværkskompetente virksomhed og 

hvordan netværket praktiseres. 

 Ønskevæg, speed meetings og andre netværksskabende aktiviteter. 

 Byens mini-saloner med fokus på netværk, debat og byggefagligt indhold. 

At netværke handler om at give og tage – og om at skabe frugtbare menneskelige relationer. Derfor  

er dagen også 'din egen' forstået på den måde, at hvad du giver, får du også tilbage – nogle gange 

mangefold!  

 

Så sæt kryds ved den 2. marts og giv dig selv chancen for at blive del af denne mangfoldighed af viden, 

indsigter og værdifulde kontakter, som dagen igennem aktiveres og stilles til skue. Du vil forlade 

PapirØen et stort netværk rigere og med den nyeste viden om - og redskaber til det at netværke. 

Byens Netværksdag  

den 2. marts på PapirØen 



 
 

 

Netværkskonference den 2. marts 2016  

på PapirØen  

 
09.00 - 09.30  Ankomst, kaffe og brød 

09.30 - 09.50   Velkomst v. Byens Netværk  

09.50 - 10.00 Intro til dagens program v. konferencier Christian Stadil, Enso Consult  

10.00 - 10.10 Hvor er vi i dag? PapirØen og Cph Street Food v. Dan Husted 

10.10 - 10.40 Hvilken fremtid står byggebranchen overfor?  

Oplæg v. Torben Klitgaard, direktør for Realdania Hub  

10.40 - 11.10 Den netværkskompetente virksomhed 

Oplæg v. Christian Stadil, forfatter og netværksekspert 

11.15 - 12.00  Speed meetings  

12.00 – 13.00  Frokost i Cph Street Food 

13.00 – 14.30 Dilemma med Mads Steffensen. I panelet Henriette Cajar, markedsdirektør i 

Orbicon, Christian Molt Wengel, direktør i Molt Wengel Advokatpartnerskab, 

Frederik Spanning, divisionschef i Adserballe & Knudsen, Hanne Moe, 

projektchef i Diakonissestiftelsen samt Tina Saaby, Stadsarkitekt i København.   

14.30 – 15.00  Kaffe og kage – networking 

15.00 – 15.15  Introduktion til Byens mini-saloner – vælg mellem 2 spor  

15.15 – 16.20 Byens mini-saloner med aktuelle temaer, se separat program 

16.30 – 16.50  Fejring af byens mangfoldighed og tak for i dag 

17.00 – 18.00  Baren er åben – musik og networking 

En hel dag med fokus på netværk  

– dit, mit, vores og fremtidens! 



Spor 1: 15.15 - 15.45 
 

Netværk - virker de, eller værker de blot? 

Netværk kan være ligeså tidsrøvende som de kan 
være ressourcefulde. Hør hvornår sidstnævnte 

bliver mest sandsynligt. Oplæg og diskussion v. 
Kristian Kreiner, professor på Institut for 

Organisation, CBS. 
 

Bliv mentor og skab forandring 

Hvad kan vi bruge mentorordninger til, og hvordan 
kan mentorordninger være med til at skabe 

merværdi for byggebranchens virksomheder? 
Oplæg og diskussion v. Jakob Matzen, Teknik og 

Miljøforvaltningen og Georg Raiser, byplanlægger 
fra Berlin. 

 

Byens netværksgrupper 

Tag del i den vigtige dialog på tværs af faggrupper i 
byggebranchen. Byens Netværk faciliterer en 

række faglige netværksgrupper og lige nu åbner vi 
op for nye. Oplæg v. Lisbet Fibiger, Byens 

Netværk, samt repræsentanter fra eksisterende 
netværksgrupper. 

 

I krydsfeltet mellem forskning og erhverv 

Hvad er værdien af netværk mellem forskning og 
erhvervsliv - og hvad får netop byggebranchens 

virksomheder ud af at ansætte erhvervs-ph.d.’er  
i projektudviklingen? Oplæg v. ph.d. stud. Pelle 

Munch-Petersen, Henning Larsen Architects samt 
ph.d. stud. Mathilde Landgren, JJW arkitekter. 

 

Spor 2: 15.55 - 16.20 
 
Fra nedslidt papirlager til urban darling 

Hvad kendetegner et af Københavns lige nu mest 
pulserende byrum, og hvad er fremtidsvisionerne?  
Oplæg v. ejendomsudvikler Klaus Kastbjerg og arkitekt 
Dan Stubbergaard fra tegnestuen COBE, der står bag 
vinderforslaget om PapirØens fremtid.  
 

Når bygherren sætter rammen  

Hvordan kan bygherren være med til at sikre rammerne 
for det gode samarbejde? Om visioner og strategier for 
udbud og kontraktformer i det offentlige byggeri. 
Oplæg og diskussion v. Rasmus Brandt Lassen, 
byggechef i Københavns Kommune og Signe Primdal 
Kæregaard, kontorchef i Bygningsstyrelsen. 
 

Samarbejde og netværk i det globale marked 

Hvad betyder netværket, når man skal opbygge 
forretning i nye territorier? Og hvordan kan arbejdet 
med udviklingen af både kompetencer og geografisk 
forretningsudvidelse styrke hinanden?  Oplæg og 
diskussion v. Signe Kongebro, leder af Bæredygtig-
hedsafdelingen og partner i Henning Larsen Architects. 
 

Minimér konflikten med mediation  

Hør hvordan strategisk konflikthåndtering og  
mediation kan være med til at sikre et godt samarbejde. 
Oplæg og diskussion v. Louise Lerche-Gredal, adm. 
direktør i Mediationsinstituttet. 

 

 

BYENS mini-saloner 

8 aktuelle debatter - vælg selv blandt emnerne i 

spor 1 og 2 og find vej ved hjælp af tårnet. 


