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Byens Netværksdag ‘17  løb af stablen den 16. november 
i det nedlagte B&W’s Pladeværksted for enden af 
Refshaleøen. Her samledes knap 150 aktører fra 
byggebranchen for at debattere nye samarbejdsformer i 
byggeriet. Formålet var bl.a. at se nærmere på nogle af 
de samarbejdsmodeller, der for tiden udfordrer og 
skaber innovation på tværs af branchen.

I Pladeværkstedets rå, æstetiske rammer diskuterede vi 
konsekvenserne af stærke tendenser som globalisering,
digitalisering og grønne dagsordner, der netop nu 
præger byggebranchen. 

Med oplagte debattører i panelet og blandt publikum fik 
vi vendt og drejet scenarier og syspunkter. Hele dagen 
blev vi forplejet på bedste vis med en masse godt til 
ganen. 

Tag med på en fotorejse til en dag med inspirerende 
oplæg fra branchens nøgleaktører, god faglig debat og 
hyggelig networking i vores branche under ombygning.





Vi startede 
blødt ud 
med lune 
croissanter, 
frugt, te og 
kaffe. 



Byens Netværks to 
Henrietter -
sekretariatschef 
Henriette Sofie 
Larsen og bestyr-
elsesformand
Henriette Cajar
bød velkommen til 
Byens Netværksdag. 



Dagens debatter blev modereret af journalist og DR-vært Mikkel Frey Damgaard.



Sammen med 
Uffe Savery, 
musikchef i 
Copenhagen Phil, 
startede vi dagen 
med en 
musikalsk rejse 
ind i samspillets 
verden. 

For hvordan 
spiller vi 
hinanden gode i 
byggebranchen?



Mens Copenhagen Phil slog kammertonen an, åbnede Uffe for kas-
sen med ledelsesværktøjer, og vi lærte tune ind på samme frekvens.





I et topaktuelt 
interview med 
Kim Haugbølle, 
seniorforsker i 
byggeri ved 
Aalborg Universitet, 
fik vi understreget 
behovet for en 
gentænkning af 
byggeriets struk-
turer og snitflader.





Direktør for Danske Ark, Lene Espersen, stillede 
skarpt på byggebranchens møde med tidens 
vigtigste forandringsskabere: globalisering, 
digitalisering og grønne dagsordner. Hvordan kan vi 
som branche ruste os til fremtiden? Hvad kan de 
nye samarbejds- og forretningsmodeller bidrage 
med – og hvordan finder vi sammen en fælles vej?



Frokosten indtog vi på det nærliggende Skabelonloft, hvor kokken Genskabt 
sørgede for, at vi blev mætte og genskabte energien til eftermiddagens program.





Minisalon 1: Integrereret byggeri med 
samarbejdsaftale. Case: DTU Bygn. B310

I panelet: 

Francois Svend Court-Payen, bygherre, DTU
Erik Krøl, projekteringsleder, Moe 
Søren Hjalmar Thomsen, MT Højgaard
Michael Larsen, arkitekt, Christensen & Co 
Anders Vestergaard Buch, Molt Wengel Advokater

Moderator: Kristine Feldthus, 
Chefrådgiver i Kuben Management. 



Minisalon 2: Den cirkulære forretningsmodel

I panelet: 
Anders Lendager, direktør i Lendager Group
Henning Andresen, bygherrerådgiver i Orbicon
Mia Manghezi, projektudviklingsdirektør i PensionDanmark
Ebbe Naamansen, Sustainability Manager i RGS Nordic

Moderator: Charlotte Algreen, Algreen Arkitekter.



Minisalon 3 om Strategiske Partnerskaber. 
Case: TRUST

I panelet:
Rasmus Brandt Lassen, byggechef, Kbh Kommune  
Uffe Bay-Smidt, ressourcechef i TRUST og partner 
i KANT arkitekter
Lars Jess Hansen, forretningsområdedirektør, 
Enemærke & Petersen

Moderator: Erik Jæger, indehaver af Conphi. 



Minisalon 4: Almene / Private Partnerskaber
Case: Eksercerpladsen

I panelet:
Rolf Andersson, byggechef i KAB
Jakob Axel Nielsen, direktør for ejendoms- og 
udviklingsselskabet Calum

Moderator: Pia Nielsen, Direktør i fsb





Lene Espersen, 
direktør i Danske Ark
Martin Lund Knudsen, 
Vice President, NCC
Jacob Kurek,
partner i Henning Larsen Architects
Anette Krarup,
udviklingsdirektør i NPV 
Anders Lendager, 
direktør i Lendager Group
Rasmus Brandt Lassen,
byggechef i ByK, Kbh Kommune
Anders Vestergaard Buch,
partner i Molt Wengel Advokater

I dagens sidste debat SUPERSALONEN bestod panelet af: 



I SUPERSALONEN diskuterede 
vi bl.a. følgende spørgsmål: 
Hvilke bud på nye 
samarbejdsformer har størst 
potentiale, når det gælder om 
at løfte byggeriets kvalitet, 
produktivitet og konkurrence-
evne? Er der vindere og 
tabere? Hvilken model vil 
understøtte samfundet på 
den lange bane?



Til sidst 
åbnede 
netværks-
baren og 
serverede 
lækre 
snacks og 
bobler. 



Tak for en 
fantastisk 
dag. 


