
- ledelse i en international verdenkonference om international projektledelse

Konference om international projektledelse
Ingeniøren og projekt:netværket byder for 7. gang velkommen til en inspirerende konference

projects:across boundaries sætter spot på udfordringer og løsninger i international projektledelse. 
Vi har sammensat et varieret program med erfarne ledere, der kan inspirere, og virksomheder, der kan 
klæde dig på. Alt sammen i en ramme af networking, erfaringsdeling og højt til loftet. 
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Indlæg

Femern: Komplekst  
megaprojekt på tværs af 
grænser 

Femernforbindelsen bliver 
verdens største sænke-
tunnelprojekt og er i sig 
selv et udfordrende og 
komplekst megaprojekt . 
Samtidig har Danmark og 
Tyskland forskellige myn-
dighedskrav, normsystem-
er og sikkerhedsstandard-
er. Hvordan navigerer man 
i disse forskelle?

Steen Lykke, 
Technical Director, 
Femern A/S

Short track entrepriser på 
tværs af grænser 

Rambøll leverer total-
entrepriser på byggerier, 
med design i Danmark, 
Indien eller England, 
materialeindkøb globalt 
og byggeplads lokalt, fx 
i lande som Mauritius, 
Sudan eller Irak. Projek-
terne stiller store krav til 
kulturforståelse og samar-
bejde med lokale partnere 
– samtidig med at det er 
short track og kræver 
detaljeret projektledelse 
med 
hurtige ændringer. 

John Flemming Jensen, 
Head of department, 
Project management, 
Rambøll

Fra lokal udvikling til 
global eksekvering 

 
Danfoss Power Elec-
tronic gik fra to til fire 
udviklingssites og fik sam-
tidig adskillige outsourc-
ing-partnere, som alle 
skulle bruge en ensartet 
udviklingsmodel. Samtidig 
er projektledernes lever-
ance skiftet fra at levere 
et produkt til at levere på 
en forretning. 
 
Søren deler læring og er-
faringer fra Danfoss’ rejse 
med implementering af en 
global projektorganisation 
og projektmodel – og køre 
projekter på tværs af for-
skellige lande og kulturer.  

Søren Ejnar Nielsen, 
Senior Director, 
Global Project Office

Pionerledelse - og points 
of no return   
 
  
Eurovision Song  Contest 
løb af stablen i København 
i år.  Den ansvarshaven-
de producent (øverste 
projektleder) fortæller her 
sine erfaringer fra dette 
internationale projekt, der 
i dén grad har fået offent-
lig og politisk bevågenhed. 
Hvordan får man enderne 
til at mødes, når så stor 
en event med så mange 
forskellige interessent-
er skal  planlægges og 
eksekveres – og alt det 
uforudsete skal 
håndteres?  

Pernille Gaardbo,
Executive Producer, 
Danmarks Radio

Åbningstale 

Torben Orla Nielsen er 
rådgiver hos Innovation 
Centre Denmark i Seoul, 
Korea. Hans åbningstale 
om danske virksomheders 
muligheder for rådgivning i 
udlandet vil i konferences ånd 
finde sted via webcam.  

Torben Orla Nilsen, 
Counsellor, 
Innovation & Research 
Innovations Centre  
Denmark, 
Danmarks ambassade i Seoul, 

Om eftermiddagen blænder udvalgte virksomheder op for tre tema-workshops med mulighed for at 
vælge det mest relevante. Hele vejen igennem sørger vi for, at deltagerne også får gavn af hinandens erfaringer. 

Tre workshops 

Networking
– og vi slutter af med en livlig netværksreception.

Velkomst

Finn Djurslev
Program Director
Konference Facilitator 
NNE Pharmaplan; 
projekt:netværket

Arrangører: Samarbejdspartnere:

Lisa Bo Larsen
Partner og ansvarlig 
Kromann Reumert

Anti-korruption - Projektlederens linedans

Nicholas Ørum Keller
Fuldmægtig
Kromann Reumert

Distanceledelse

Henrik Helweg  
Founder & Partner
HELWEG & PEDERSEN

Entrepriseforsikring for større bygge- og 
anlægsprojekter

Lene Klarskov, 
Senior Specialist
Aon Risk Solutions

Anders Bek, 
Senior Specialist
Aon Risk Solutions


