
Københavns Kommune inviterer til konference om 
 

EKSPORT AF DANSKE ARKITEKTURLØSNINGER 
 
 
 
 
 
 
 

                                           Onsdag den 27. september 2017, kl. 09:00-12:00  

                                i Festsalen på Københavns Rådhus 

 
 
 
 
 

Der er efterspørgsel efter danske arkitekturløsninger ude i verden. København er kendt for vores 

bæredygtige udvikling af byen og for at tænke innovativt i vores tilgang til arkitekturløsninger. De 

danske løsninger udarbejdes til gavn og glæde for borgere i hele verden, altid med mennesket i fokus, 

og i processen skabes der arbejdspladser og økonomisk vækst til gavn for endnu flere.   

 

Men vi er ikke kommet sovende til succesen. Vi skal arbejde videre med at dyrke den efterspørgsel og 

udnytte det vækstpotentiale, branchen oplever for tiden. Vores styrkeposition skal hele tiden udvikles, 

så vi også i fremtiden vil være kendte for vores danske - og københavnske - arkitekturløsninger.  

 

Derfor vil jeg gerne invitere dig, sammen med andre nøglepersoner i branchen, til en formiddag i 

fremtidens og samarbejdets tegn. Formålet er at drøfte, hvordan eksport af danske 

arkitekturløsninger kan styrkes yderligere gennem øget samarbejde mellem branchen, kommunen og 

andre offentlige myndigheder.  

 

Jeg håber, du har lyst til at deltage i den vigtige diskussion. Du kan læse programmet og hvordan du 

tilmelder dig på næste side.  

 

Vel mødt.  

 

Venlig hilsen, 

Anna Mee Allerslev 

Beskæftigelses- og integrationsborgmester 

Københavns Kommune 

 

 



     Program 

09.00-09.05 Dagens program v/ direktør beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Michael 

Baunsgaard Schreiber  

09.05-09.15     Velkomst v/ beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev 

09.15-09.30 Dansk Arkitektur Centers udstilling: ’Art of May – The Right to Space’ v/ 

programchef Dansk Arkitektur Center Tanya Lindkvist 

09.30-09.45 Hvordan samarbejde mellem arkitektbranchen og offentlige myndigheder kan skabe 

eksport til udlandet v/ Associate Rasmus Duong-Grunnet og Associate Partner 

Schmidt Hammer Lassen Trine Berthold  

09.45-10.00 Hvordan kan danske arkitektvirksomheder markedsføre sig internationalt? v/ Partner 

og Business Development Director 3XN Jack Renteria 

          10.00-10.10     Pause 

10.10-11.20     Workshops: 

1. Hvordan kan kommunen og arkitektbranchen samarbejde yderligere om eksport af 

arkitekturløsninger?   

Facilitator: Associate Partner Schmidt Hammer Lassen Trine Berthold 

 

2. Skal der etableres et mere formaliseret samarbejde mellem branche og 

samarbejdsparter? 

Facilitator: administrerende direktør Bjarne Winge 

 

3. Hvilke konkrete aktiviteter skal gennemføres i fællesskab for at sætte yderligere 

fokus på dansk arkitektur overfor et internationalt publikum? 

Facilitator: direktør Werksted Peter Mørk og Head of Business Development 

Danske Arkitektvirksomheder Lars Emil Kragh 

 

11.20-11.30 Pause  

11.30-11.55 Opsamling v/ ekspertpanel 

11.55-12.00     Afrunding v/ beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev 

 

 

Tilmelding 
Tilmeld dig senest fredag den 8. september kl.12 på mail: hp3v@bif.kk.dk 

 

Praktisk information 
Onsdag den 27. september 2017, kl. 09.00-12.00 

Københavns Rådhus, Festsalen 

Rådhuspladsen 1 

1599 København 

For spørgsmål til konferencen kontakt:  

Chefkonsulent Louise Vandenberg Nordskilde, mail: eu1v@bif.kk.dk, mobil: 29139903 eller AC-fuldmægtig 

Troels Rud, mail: hu3a@bif.kk.dk, mobil: 51805281 




