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Det skal være slut med at opfatte Vestamager som et tomt og
personlighedsløst område, siger den nyligt ansatte direktør i
innovationsnetværket ØICC til EjendomsWatch. Netværk skal være bindeled
mellem Ørestads offentlige og private aktører — med håb om at flere kommer
til.

Carolina Benjaminsen | Foto: PR

Som adm. direktør for den nystartede organisation Ørestad Innovation City Copenhagen
(ØICC) skal Carolina Benjaminsen samle Ørestads erhvervsliv og offentlige institutioner i
håbet om at gøre bydelen til et stærkt knudepunkt for netværk.
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Foreningen, som blev stiftet for blot tre måneder siden, tæller i dag 20 medlemmer med
hovedsæde i Ørestad, herunder By & Havn, Rambøll, Skanska, Aalborg Universitet,
Københavns Metro og Solstra Capital Partners.
"Alle virksomheder, der er flyttet til Ørestad, er jo i princippet flyttet ud på en mark. De
har et helt særligt mindset, og i stedet for at tale om, hvor meget modvind, de har oplevet,
vil de i stedet gerne vise, at de har viljen og lysten til at opbygge et netværk og samarbejde
om at gøre Ørestad til et internationalt innovationsdistrikt," lyder det fra Carolina
Benjaminsen, da EjendomsWatch møder hende i Ørestad.
Netværk i en travl hverdag
ØICC, som er stiftet og finansieret af medlemmerne, skal stå for at arrangere konferencer
og workshops, hvor de enkelte medlemmer kan få mulighed for møde hinanden.
"Når vi taler med medlemsvirksomhederne kan vi høre, at de rigtig gerne vil tale med de
virksomheder, der ligger lige ved siden af dem, men hvor det virker uoverstigeligt for dem
at finde ud af, hvem den rigtige person er, de skal tale med," siger hun og tilføjer:
"Det handler om at bringe nogle ressourcer til virksomhederne i en ellers travl hverdag,
hvor hovedfokus naturligt nok ikke ligger på netværk, men på bundlinje og vækst."
Møderne byder ifølge direktøren blandt andet på oplæg fra både danske og internationale
forskere og iværksættere, der deler ud af deres nyeste erfaringer om byudvikling og
innovation.
Virksomheder udefra banker på
Selvom alle typer virksomheder og institutioner er velkommen i netværket, er
organisationens oplæg og møder indtil videre primært rettet mod entreprenør- og
byggebranchen.
Men ifølge direktøren er målet, at organisationen på sigt kan tiltrække flere og mere
forskelligartede virksomheder til netværket — også med placering uden for Ørestad.
"Vi har allerede virksomheder uden for Ørestad, der står og banker på og godt kunne
tænke sig at være med," siger hun.
Ifølge Carolina Benjaminsen er der endnu ikke sat nogle officielle, konkrete mål for
organisationens arbejde, men hun forklarer, at organisationens bestyrelse indtil videre har
sagt god for, at netværket fortsætter de næste fire år.
"Nu kigger vi på et nyt årshjul og skal til at lave nye budgetter for 2018 og er ved at lave de
første strøg til en fireårsstrategi, som kommer på bestyrelsesmøde i midten af december,"
siger hun.
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