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150 fagfolk skal debattere byens transformation
Byens Netværk samler 150 fagfolk fra alle brancher i byggeriet til konference og debat om
transformationen af vores by. Målet er, at inspirere byggebranchen og byens aktører til at
udvikle og bygge bedre by og blive klogere på hinandens fagområder.
Med et line-up af intet mindre end 13 oplægsholdere har Byens Netværk skabt en konference med et
fagligt program, der burde kunne inspirere og udfordre selv de bedste i branchen. Og det er åbenbart
også tilfældet. Hele 150 fagfolk fra alle brancher i byggeriet er tilmeldt konferencen, der finder sted den
22. november under overskriften ”Transformation af vores by”.
Konferencen sætter fokus på både muligheder og udfordringer ved byens transformation og omdannelsen
af den eksisterende bygningsmasse – et aspekt der bliver stadig mere relevant i de kommende år, hvor
udfordringen blandt andet er at tilpasse byen og dens bygninger til de nye klimamæssige udfordringer.
Vores byer er allerede fuld af gode eksempler på bygninger og bystrukturer, der er blevet omdannet til
noget andet, end de oprindeligt var tænkt og bygget til, hvilket giver byen nyt liv, nye funktioner og nye
muligheder. Men transformationen stiller os – som borgere, samfund og byggebranche – også overfor en
række spørgsmål: Hvordan ser vores by ud i dag, og hvordan skal den se ud i fremtiden? Hvem skal vi
lave by til, og hvordan skaber vi byer, der ikke udelukker nogen? Og hvad betyder byens udvikling for
byggebranchen?
Fokus på byen og ikke byggeriet
Det er store, men relevante spørgsmål som disse, medlemmerne i Byens Netværk skal være med til at
debattere med udgangspunkt i oplæg og paneldiskussioner med 13 fagpersoner, der på hver deres måde
er med til at kvalificere og perspektivere en tværfaglig debat om byens udvikling.
Konferencen kommer bredt omkring begrebet transformation og stiller skarpt på flere forskellige
aspekter, herunder blandt andet transformationsøkonomien og de megatrends, der påvirker markedet og
byggebranchen; hvordan bevaring, kulturarv og udvikling kan kombineres; arbejdet med bæredygtighed
og tilpasningen til de nye klimamæssige udfordringer samt borger- og interessentinvolveringen i
byggeprojekter. Undervejs kommer deltagerne selv til orde i en fælles debat, der udfordrer dem på deres
holdninger og tanker om den eksisterende bygningsmasse ud fra perspektivet ’riv ned eller bevar’. Og
hele konferencen afsluttes med et kig ind i fremtiden set gennem embedsmandens, developerens og
fremtidsforskerens øjne. Det fulde program kan ses her.
”Det er vigtigt for os, at det også bliver en konference om, hvad der er godt for byen og ikke kun, hvad
der er godt for byggeriet. Medlemmerne i Byens Netværk er alle centrale aktører i byens omdannelse, og
derfor har vores mål været at lave et program, der kan samle byens mange forskellige parter på tværs,
så vi kan blive klogere på hinandens fagligheder og på, hvordan vi udvikler, bevarer og fornyer byen på
den bedst mulige måde”, siger Erik Jæger, bestyrelsesformand for Byens Netværk.
Samarbejde og debat på tværs af fagligheder
Medlemmerne i Byens Netværk arbejder både med de sociale, økonomiske, lovmæssige, organisatoriske
og fysiske forhold i byen. Derfor repræsenterer konferencens deltagere også hele byggeriets værdikæde
og tæller både arkitekt-, ingeniør- og entreprenørvirksomheder, kommuner, organisationer, et
ministerium, boligforeninger, ejendoms- og pensionsselskaber m.fl.
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Ambitionen er at inspirere aktørerne og opfordre dem til at videndele og erfaringsudveksle,
så de bliver klogere på ikke bare byen, men også på hinandens fagligheder og kan se
muligheder i at indgå i en tværfaglig dialog og udvikling af byen – også efter konferencen.
”Vi arbejder meget med mennesker og afdelinger, men vi skal være endnu bedre til at
sammentænke vores arbejde i kontekst med byen og dens udvikling”, siger Jakob Bøjen,
udviklingskonsulent i Lejerbo om deres deltagelse i konferencen.
”Vi deltager og er med i Byens Netværk, fordi det er et enestående netværk, hvor man både kan få
indsigt i byen og dens arkitektur og kendskab til de aktører, som aktivt bidrager i byens udvikling”, siger
Balder Johansen fra Logik og co. om deres deltagelse.
Konferencen er kulminationen på et større tema om transformation i Byens Netværk, der i løbet af de
sidste to år har afholdt arrangementer, workshops, studieture og besøgt byggerier, der knytter sig til
byens omdannelse.
Konferencen afholdes den 22. november 2013 i Dansekapellet på Bispebjerg Bakke. Dansekapellet
danner ikke bare en anderledes, men også en inspirerende ramme for konferencen som et konkret
eksempel på en bygning, der har fået en anden funktion og et helt nyt liv (i bogstaveligste forstand) i sin
transformation fra krematorium til danse- og bevægelseshus.
Bemærk: Konferencen er udsolgt, så det er desværre ikke muligt at tilmelde sig den. Det er muligt at
komme på venteliste til eventuelle afbud.
Om Byens Netværk
Byens Netværk er en tværfaglig forening, der i mere end 15 år har samlet byggebranchens parter på
tværs af brancheskel og fungeret som en platform for udveksling af viden og idéer og som facilitator for
den dialog, der er væsentlig for, at branchens mange forskellige aktører kan forstå hinandens
udfordringer og kompetencer. Netværket har ca. 240 medlemsvirksomheder af ingeniører, entreprenører,
bygherrer, arkitekter, materialeproducenter, advokater, ejendoms- og forsikringsselskaber, men også
kunstnere, fotografer o.a. Læs mere på www.byens-netvaerk.dk
Kontakt:
Sekretariatsleder Henriette Sofie Larsen, hsl@dac.dk, tlf. 2334 4601
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Martin Zerlang, professor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet, forfatter og
journalist
Laila Pawlak, founder & Chief Experience Officer i DARE2
Lars Olsen, debattør og forfatter
Tina Saaby, stadsarkitekt, Københavns Kommune
Mogens A. Morgen, kontorchef, arkitekt MAA, Kulturstyrelsen
Morten Birkved, lektor, Quantitative Sust. Assessment, DTU Management Engineering
Søren Dyck-Madsen, Det økologiske Råd
Lars A. Engberg, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)
Réné Kural, leder af Center for Idræt og Arkitektur, Kunstakademiets Arkitektskole
Lotte Kristensen, medlem af bestyrelsen for Uppercut Danseteater
Ingvar Sejr Hansen, kontorchef, Center for Bydesign, Københavns Kommune
Morten G. Fossum, direktør, CCO, Carlsberg Byen P/S
Anne-Marie Dahl, fremtidsforsker i Futuria

Konferencens konferencier er standup-komiker og tv-vært Lasse Rimmer

