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DET HÄR HÄNDER PÅ
BUSINESS ARENA MALMÖ 2016
Onsdag 13 april
19.00–22.00 VÄLKOMSTTRÄFF I MALMÖ LIVE, CLARION LIVING ROOM

 Under kvällen serveras lättare förtäring med förfriskningar  

 (observera att föranmälan krävs. Görs i samband med anmälan  

 till Business Arena Malmö)

Torsdag 14 april
08.00–09.00 Registrering och frukost

09.00–10.15 Gemensam inledning

10.15–11.00 Kommunicate, förmiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter

11.00–12.00  Seminarier och fördjupningar 

12.00–13.30  Kommunicate, lunch och tid att knyta nya kontakter

13.30–14.30  Seminarier och fördjupningar

14.30–15.15  Kommunicate, eftermiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter

15.15–16.15  Seminarier och fördjupningar

16.15–17.00  Business Arena afterwork
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Ur många perspektiv är Malmö en intressant stad. Här finns en stor kunskapsindustri, hög 

företagsverksamhet, stark innovation och vilja. Närheten till Danmark bidrar dessutom med en 

extra dimension och ett ökat antal möjligheter. Därför är vi glada att för femte året i rad kunna 

presentera Business Arena Malmö, där vi genom att belysa de lokala och regionala marknaderna 

sätter fokus på södra Sverige – och sedan ett år tillbaka även Danmark. 

En av de stora programnyheterna 2016 är att vi lanserar Kommunicate också i Malmö. För att 

våra städer och regioner ska utvecklas krävs det att våra offentliga och privata aktörer för en tät 

dialog och med Kommunicate som plattform hoppas vi på att kunna bidra till att skapa en brygga 

mellan de ansvariga politikerna och privata aktörerna och tjänstemännen.

En annan programnyhet är att vi utökar antalet heldagsseminarier från tre till fyra, där nykom-

lingen ägnas helt åt bostadsfrågan. Sist men inte minst introducerar vi konceptet välkomstträff, 

där vi samlar branschen redan kvällen innan och får chansen att bekanta oss med marknaden, 

regionen och aktörerna i den. Är du på plats i Malmö kan jag varmt rekommendera detta nät-

verkstillfälle.

Jag ser fram emot att få välkomna dig till Business Arena Malmö och Malmö Live den 14 april! 

Fokus på dialog och nätverkande 
på Business Arena Malmö
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PARTNERS  BUSINESS ARENA MALMÖ 2016
PER DEN 28 JANUARI 2016

CMYK

Positiv/svart, används där färg inte är möjligt

Negativ/vit, används mot färgade mörka bakgrunder

Swedish Association

Partners Malmö.indd   1 2016-01-29   11:40

Johan Zetterstedt
vd Fastighetsnytt,  

grundare av Business Arena
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Idén med att inleda Business Arena redan kvällen innan 

lanserade vi första gången i Umeå 2015. Nu tar vi med oss 

konceptet till Malmö. Kvällen den 13 april inleder vi under 

mer informella former Business Arena Malmö 2016 med 

en välkomstträff. Vi träffas i Clarion Living Room i Malmö 

Live, där vi bjuder på enklare förtäring och dryck. Tillfället 

ger utrymme att förbereda sig inför nästkommande dag 

och ger samtidigt möjligheten att träffa nya och gamla 

branschbekanta.

PROGRAM
19.00  VÄLKOMSTDRINK OCH FÖRTÄRING

19.30-19.35  VÄLKOMSTANFÖRANDE  

  Johan Zetterstedt, vd, Fastighetsnytt,  

grundare av Business Arena

    

19.35-19.40 VÄKOMNA TILL VÅR REGION

 Talare meddelas senare

19.40-19.45 VÄLKOMNA TILL VÅR HEMMAMARKNAD

 Susanne Rickardsson, vd, Fastighetsägarna Syd

 Terje Johansson, vd, MKB Fastighets AB

     

22.00  AVSLUTNING 

*Anmälan till välkomstträffen görs i samband med anmälan  

till Business Arena Malmö.

13 APRIL KL. 19.00–22.00 

Välkomstträff i Malmö Live, Clarion Living Room

#BUSINESSARENA

Nyhet!

Kommunicate
Vi följer upp nyheten som vi lanserade i  Stockholm –  Kommunicate. 

I en trevlig fysisk miljö kommer  representanter från olika kom-

muner i södra Sverige i  kortfattad form att berätta om  aktuella 

 planer och projekt. Det kan handla om utvecklingsplaner, 

 markanvisningar,  förändringar i  det egna  fastighetsbeståndet  

och vad som är på gång avseende  infrastruktur.

Landskrona Stad 
Malmö Stad 
Kristianstad kommun

Några medverkande 
kommuner
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Anna
Bellman

Katrin  
Stjernfeldt Jammeh

Colin  
Moon

Uffe  
Ellemann-Jensen

Joakim  
Ollén

Ilmar  
Reepalu

Moderator Medverkande talare i urval

09.00 Öppningsanförande 

Johan Zetterstedt, vd, Fastighetsnytt Förlags AB och grundare, Business Arena   
 

09:05 Välkomstanförande av kommunstyrelsens ordförande

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande, Malmö stad
 

09:20 Kulturell infrastruktur – så bygger vi upp de svensk-danska förbindelserna

Hälsar du på hemma hos en engelsman ska du inte ta av dig skorna. När man nickar på Malta betyder det ofta samma sak som när man 
skakar på huvudet i Sverige. Kulturella skillnader betyder mer än vi i regel tror för kommunikationen och störst konsekvenser får det 
kanske i affärslivet. Eftersom det är lätt att bli hemmablind har vi bett engelsmannen Colin Moon att komma och berätta hur svenskar 
fungerar när de interagerar i affärslivet och annars. Han kommer även att ge några kommunikativa nycklar till vårt södra grannlands 
egenheter. Lyssna och lär!  

Colin Moon, kommunikationsexpert och författare  

09:50 Öresundsregionen i ett 30-årsperspektiv

Öresundsbron öppnade 1 juli 2000 och var något så ovanligt som ett stort infrastrukturprojekt som inte drog över budget. Många menar 
att den integration som gjordes möjlig genom den fasta förbindelsen mellan två länder hade kunnat komma mycket längre än vad som är 
fallet i dag. Andra pekar på att antalet resenärer och de korta resvägarna skapat en gemensam arbets- och bostadsmarknad. Här diskute-
rar tre erfarna före detta politiker med stora kunskaper om Malmö, Köpenhamn och Öresundsregionen om det som har varit och om det 
som väntar de kommande 15 åren.  

Uffe Ellemann-Jensen, tidigare utrikesminister och ledamot, Folketinget (Venstre) 
Ilmar Reepalu, tidigare kommunstyrelseordförande (S), Malmö stad, 2e vice ordförande för SKL 
Joakim Ollén, vd, Kunskapsporten och tidigare kommunstyrelseordförande (M) i Malmö

  
10.15 Kommunicate, förmiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter

09.00-10.15 GEMENSAM INLEDNING

Gemensam inledning
Av tradition börjar Business Arena med ett pass där alla sitter i samma lokal. Under inledningspasset bjuder vi på spännande 
talare och ett lite mer övergripande perspektiv. Det kan handla om ekonomi, politik eller internationella utblickar. Tanken är 
att lägga en intressant och tankeväckande grund för de diskussioner som pågår under dagen.

Moderator: Anna Bellman, moderator och föreläsare



B U S I N E S S  A R E N A  M A L M Ö  1 4  A P R I L  2 0 1 6

8

TEMA: FASTIGHETER OCH FINANS 

En regional marknad eller flera lokala?
Öresundsregionen är en transnationell region som ännu inte är helt integrerad, enligt somliga finns ett hav av hinder mel-
lan de olika delarna i regionen. Öresundsregionens potential är odiskutabel, men samtidigt upplevs det som att mycket av 
denna potential inte tas tillvara. Vilka är hindren och är de oöverkomliga? Är detta en svaghet eller en styrka i en tid då ingen 
egentligen vet vart den globala ekonomin är på väg? Har fastighetsmarknaden i Skåne återhämtat sig efter den danska kra-
schen? Välkommen till ett seminarium med en regional prägel och en internationell utblick.

Moderator: Pontus Herin, samhälls- och ekonomijournalist
Expertkommentator: Magnus Persson, regionchef, Skanska Hus Syd

Medverkande talare i urval:

11.00-16.15 SEMINARIUM 1

Pontus  
Herin

Roger  
Josefsson

Unni  
Sollbe

Karin  
Witalis

Thomas  
Beyerle

Jan  
Rosengren

11.00  Randigt läge i världsekonomin

Flyktingtillströmning som bidrar till att förändra det statsfinansiella läget i Sverige. En politiskt komplicerad och mycket brutal konflikt 
i Mellanöstern som skapar osäkerhet. Ett jämförelsevis lågt oljepris. En amerikansk centralbank som funderar på att höja räntan. Högt 
belånade svenska hushåll. Det finns inslag av olika valörer i den internationella ekonomin, här tolkar vi dem genom nationalekonomiska 
glasögon.

Roger Josefsson, chefsekonom, Danske Bank

11.30  Hur påverkar makroekonomin regionen och branschen 

Det är inte enkelt att förstå dagens ekonomiska situation. Exempelvis menar vissa att de låga räntorna som ska stimulera konsumtionen 
istället bidrar till att återhämtningen går trögt. Här försöker vi bryta ner de stora skeendena och tolka dem för Skånes räkning och ur ett 
fastighets- och samhällsbyggnadsperspektiv.

Tomas Ernhagen, chefsekonom, Fastighetsägarna Sverige
Roger Josefsson, chefsekonom, Danske Bank 
Unni Sollbe, vd, Stena Fastigheter Malmö AB

12.00  Kommunicate, lunch och tid att knyta nya kontakter

13.30  Varför fungerar inte Öresundsregionen som en och samma marknad? 

I december kom beskedet om att Malmö och Lund säger ja till Greater Copenhagen-samarbetet. Det handlar mycket om global marknads-
föring, men kanske kan samarbetet på sikt också leda till färre barriärer i den nationsgränsöverskridande regionen? Vilka faktorer har 
försvårat utvecklingen mot en gemensam marknad hittills? Vad kan politikerna göra för att underlätta? Hur ser utvecklingen på arbets-
marknaden ut? 

Uffe Ellemann-Jensen, tidigare utrikesminister och ledamot, Folketinget (Venstre)
Johan Wessman, vd, Öresundsinstitutet
Torben Schøn, advokat, Bech-Bruun
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14:00  Utifrånperspektivet – hur ser det internationella kapitalet på regionen?

Den som investerar stora belopp i ett annat land vill ha koll på läget. Hur fungerar det när en marknad ligger i två olika länder? Är det en 
för- eller nackdel ur ett investerarperspektiv? Vilken roll spelar skillnader i regelverk och system?

Thomas Beyerle, Managing Director, Catella 
Fler talare tillkommer

14.30  Kommunicate,  eftermiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter

15.15  Värderingstrender och börs

Som en följd av det historiskt låga ränteläget har avkastningskraven sjunkit, även om marginalerna är oförändrade eller kanske till och 
med lite högre än innan. Samtidigt har priset på finansiella tillgångar stigit, som en funktion av avkastningskravet, oavsett aktier eller 
fastigheter. I detta pass diskuterar vi värdeutvecklingen på fastigheter på den lokala marknaden, vi tittar även närmare på fastighets-
aktiernas utveckling. 

Sverrir Thór, redaktionschef, Fastighetsnytt Förlags AB
Jan Rosengren, Senior Advisor, Newsec     
Fredrik Dackheden, Director, Croisette

15.45  Transaktioner och uthyrning 

Malmöregionen är en av Sveriges mest aktiva fastighetsmarknader, men är samtidigt den av storstadsregionerna som kanske haft svå-
rast att hävda sig och locka investerarnas intresse. Hur ser transaktionsläget i Malmö ut för närvarande, vilka segment är hetast och vilka 
lägen är de mest attraktiva? Hur är uthyrningsläget och hur har hyrorna utvecklats på marknaden?

Daniel Fex, transaktioner, NAI Svefa 
Karin Witalis, fristående rådgivare

16.15  Business Arena Malmö afterwork

#BUSINESSARENA
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TEMA: STADSBYGGNAD, INFRASTRUKTUR OCH SAMHÄLLE 

Kunskap, innovation och 
entreprenör skap i stadsutvecklingen
När det gäller arkitektur är Malmö mycket av en föregångare i Sverige. Här betraktas kulturen som en del i stadsutveck-
lingen. En like finns tvärs över sundet och tillsammans har Malmö och Köpenhamn stora möjligheter att vara en globalt 
framgångsrik innovationshub. Ambitionen är en långsiktig och hållbar tillväxt med integration och jämlikhet som ledord. 
Hur utvecklas infrastrukturen för att stärka regionen? Hur skapas möjligheter för de unga att utvecklas och få arbete? Hur 
kan innovation och kultur bidra till stadsutvecklingen?

Moderator: Anna Bellman, moderator och föreläsare
Expertkommentator: Sarah Bragée, avdelningschef, Tyréns

Medverkande talare i urval:

11.00-16.15  SEMINARIUM 2

11.00  Rum för utbildning i stadsutvecklingen

På frågan om vad som är viktigast för framtida tillväxt brukar utbildning hamna högt upp på listan.  Det är inte bara grunden i vårt lärande 
som läggs i skolan, här skaffar vi oss det vi behöver för yrkeslivet, här kan vi kompetensutveckla oss i tuffa tider och de som kommer från 
andra länder får tillgång till samhällets nycklar. Skolan är också en plats där relationer skapas och integrationsmöjligheterna är stora om 
de tas tillvara på rätt sätt. Att skapa rätt förutsättningar för utbildning är att skapa förutsättningar för tillväxt och levande städer. Vilken 
är utbildningens plats i stadsmiljön?

Tomas Ringdahl, regiondirektör, Akademiska Hus    
Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör, Lunds kommun
Charlotte Ahlgren Moritz, vicerektor, Malmö högskola 
Christian Lindfors, regionchef i Syd, Tyréns

11.30   Entreprenörskap som drivkraft för integration

Samhället ska skapa goda förutsättningar för medborgarna och det gäller att ta tillvara på dem. Utbildning är nyckeln till det mesta 
på dagens arbetsmarknad och det är med hjälp av kunskap som företag skapar konkurrenskraft. Med Malmö som utgångspunkt ser vi 
närmare på sambanden mellan viktiga frågor som utbildning, ekonomisk tillväxt och integration. Är det entreprenöriella klimatet i staden 
tillräckligt bra? Var finns flaskhalsarna? Hur ser man till att även de som inte kommer från välutbildade familjer hittar motivation och får 
fotfäste på arbetsmarknaden? 

Anna Heide, CSR-chef, MKB Fastighets AB 
Anna Edwall, innovationsledning, Vinnova
Fler talare tillkommer

 Anna 
Bellman

 Sarah 
Bragée

Anna 
Heide

Marcus 
Horning

Magdalena  
Malm

Monica 
von Schmalensee
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12.00  Kommunicate, lunch och tid att knyta nya kontakter

13.30  Ansträngda transportnät – är det en ny fast broförbindelse som ska avlasta Skåne?

En miljon lastbilar rullar årligen genom Skåne och ytterligare tryck väntar när Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland 
öppnar. Framtida höghastighetståg kommer också att innebära påfrestningar på spåren inom regionen och vidare över sundet. Regional-
trafiken behöver utvecklas och många förespråkar en ny förbindelse över Öresund som kan avlasta Öresundsbron och stärka arbets-
marknadsregionen. Det har länge pratats om HH-förbindelsen, en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör via bro eller tunnel. 
En sådan koppling skulle exempelvis kunna finansieras med en ägarväxling av Öresundsbron föreslår Infrastrukturkommissionen. Vilka 
är de mest trängande infrastrukturbehoven i regionen? Är det dags för en ny förbindelse över sundet och hur ska den i så fall se ut?  Vilka 
finansieringsmöjligheter finns utöver statliga anslag?

Björn Hasselgren, tekn. dr. fd. ordförande, Infrastrukturkommissionen 
Pontus Lindberg (M), Regionråd, 2:e vice ordförande Regionala Utvecklingsnämnden, Region Skåne 
Fler talare tillkommer

14.00  Stationens roll som motor för stadsutvecklingen

Under senare år har det satsats allt mer på resecentrum, ett nav där infrastrukturen kopplas samman med stadsrummet. I exempelvis 
Uppsala spenderades 2 miljarder kronor på ett nytt resecentrum, ett av stadens största byggprojekt någonsin. I Malmö har Centralstatio-
nen bland annat utökat restaurangutbudet på ett uppskattat vis och skapat ny dynamik med den omgivande staden. Vad kännetecknar 
ett lyckat projekt och hur når man dit? Vilken roll spelar stationerna när man talar om tillväxt och attraktivitet? 

Göran Cars, professor i samhällsplanering, KTH   
Monica von Schmalensee, vd, White 
Paul von Doninck, Affärsstrateg Stationer, Jernhusen
Fler talare tillkommer 

14.30  Kommunicate, eftermiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter

15.15  Innovation i stadsmiljö – så kan storstäderna bygga varandra

Är Malmö en stad som kan konkurrera på den internationella spelplanen? Det tror i alla fall Greg Clark, storstadsexperten som inlednings-
talade under förra årets Business Arena Malmö. Han tror också att samarbetet med Köpenhamn kan stärka aktierna ytterligare. Städer är 
inte längre inneslutna i det nationella och urbana systemet. De konkurrerar inte längre om bara turister utan även om studenter, filmpro-
duktion, universitet, konstgallerier med mera. När Greg Clark placerar in städerna tillsammans i sitt eget benchmark hamnar de i topp vad 
gäller de flesta indikatorer. Ett plus ett kanske kan bli tre? Kan Köpenhamn och Malmö åstadkomma mer tillsammans?

Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad 
Magnus Thure Nilsson, vd, Media Evolution & Media Evolution City

15.45  Konstprocenten i det offentliga rummet

Statens konstråd bildades 1937 och med den kom också rekommendationen att en procent av byggkostnaderna ska vikas till offentlig 
konst. Hur viktigt är det med konst i det offentliga rummet och vem är den till för? Runstenar har ersatts av statyer, skulpturer och graffiti. 
Hur ser dagens samhälle på konstens roll i det offentliga rummet? Vem bestämmer vad som är konst och var den ska finnas? Hur växer 
stad och invånare av konstens närvaro?

Elisabeth Lundgren, kulturdirektör Kulturförvaltningen  
Gertrud Sandqvist, rektor, Konsthögskolan Malmö   
Hugo Röjgård, talesperson, Riksteaterföreningen Graffitifrämjandet 
Magdalena Malm, chef, Statens konstråd   

16.15  Business Arena Malmö afterwork

#BUSINESSARENA
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TEMA: BOSTAD

Stort behov av bostäder  
– lösningar på kort och lång sikt
Likt många städer präglas Malmö av bostadsbristen. Trots nyproduktioner och utformningar av nya stadsdelar har en stor 
andel av Malmös invånare svårt att ta del av det nya bostadsutbud som erbjuds. Inkomsterna räcker helt enkelt inte till. 
Samtidigt bidrar flyktingvågen till att skapa ett ökat tryck på staden och regionen att leverera bostadslösningar, både per-
manenta och tillfälliga. Hur arbetar staden för en socialt hållbar tillväxt i bostadsbyggandet? Vilka regelverk stjälper och 
vilka hjälper bostadsproduktionen? Är social housing något vi måste tillämpa i Sverige framöver? Välkommen till ett semi-
narium där vi lyfter möjliga lösningar på regionens omfattande bostadsbehov.

Moderator: Nisha Besara, vd, Unga Klara AB
Expertkommentator: Sonny Modig, tidigare vd MKB/Byggnadsnämndens ordförande, Kristianstads kommun  

Medverkande talare i urval:

11.00-16.15  SEMINARIUM 3

11.00  Bostadsutmaningen i Malmö

Bostadsbyggandet behöver öka rejält i Malmö. 2015 visade också på positiva siffror för antal byggstartade bostäder.  Dock är situatio-
nen så pass allvarlig att exempelvis MKB talar om att frångå upphandlingspraxis enligt LOU. Bolaget har även skickat vykort till samtliga 
villaägare med uppmaningen att hyra ut tomma gästhus eller delar av sin bostad till MKB. Hur är bostadsläget i kommunen? Var finns de 
största bristerna? Är regelverket ett hinder eller handlar det bara om beslutsamhet och handlingskraft?

Terje Johansson, vd, MKB 
Representant från Boverket

11.40   Bostäder i forskningskvarteren

I Lunds nya stadsdel Brunnshög, som ligger i anslutning till forskningsanläggningarna MAX IV och ESS, ska så småningom 40 000 personer 
bo och arbeta.  Ett av teamen som fått markanvisning i området är FOJAB arkitekter och ICA Fastigheter, med uppgiften att skapa framti-
dens blandstadskvarter. Hur ser tankar och planer ut när bostäder ska komplettera forskning, innovation och hållbar utveckling? 

Fredrik Johansson, projektutvecklare, ICA Fastigheter 
Pontus Tebäck, ansvarig arkitekt, FOJAB arkitekter 

12.00  Kommunicate, lunch och tid att knyta nya kontakter

Nisha  
Besara

Annika  
Wallenskog

Susanne  
Rikardsson

Sandra  
Frank

Pontus  
Tebäck

Fredrik  
Johansson
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13.30  Bostadsberedskap när krisläget infinner sig

Under en period när trycket var som högst fick flyktingar tillfälligt boende i de tält som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
använder i katastrofsituationer. De insatta ID-kontrollerna har medfört att antalet asylsökande har minskat, men liksom tälten är det 
knappast en långsiktig lösning. Vår oroliga omvärld tvingar oss att anpassa oss till en delvis ny verklighet där bostadssituationen är en 
central del.  Hur ser den svenska krisberedskapen ut? Vad säger regelverken, kan processerna snabbas upp? Vem ansvarar för vad? 

Susanne Rikardsson, vd, Fastighetsägarna Syd
Annika Wallenskog, biträdande chefsekonom och analyschef, SKL 
Representant från Migrationsverket 

14.00  Social housing – ett nödvändigt ont?

Det knakar i samhällets fogar när bostadsmarknaden är satt under press från de allra flesta samhällsgrupper. Störst är dock bostadsbe-
hovet hos de med svagare betalningsförmåga. Bostäder är en social rättighet brukar det heta, men de flesta är också rörande överens 
om att social housing är en dålig väg att gå - det är inte den svenska modellen. Statens inblandning ser dock ut att vara en nödvändig-
het när till och med Boverket föreslår riktade insatser. Hur skulle ett system för social housing se ut i Sverige? Vilka varianter praktiseras 
utomlands och hur fungerar de?

Anna Granath Hansson, doktorand, KTH  

14.30  Kommunicate, eftermiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter

15.15  Efterfrågan och rörelsemönster i staden

Det har byggts mycket i Malmö och det planeras ännu mer. Västra Hamnen, Nyhamnen och Norra Hamnen är pågående och planerade 
projekt som kommer att förändra staden. Citytunneln med stationer vid Hyllie och Triangeln har öppnat upp för nya rörelsemönster. Var 
vill folk bo och hur ser flyttströmmarna i staden ut? Vilka områden har dragit nytta av förändringarna? Vilka blir effekterna av nya mo-
derna stadsdelar och hur påverkas resvanorna av ny infrastruktur?

Peter Palm, universitetsadjunkt på institutionen för urbana studier, Malmö Högskola
  

15.45  Trä som råvara i bostadsbyggandet

Klimatet framhålls som en viktig faktor till varför trä är att föredra i bostadsbyggandet, men vilka andra faktorer spelar in i valet av bygg-
nadsmaterial? Exempelvis har Folkhem byggt världens högsta bostadshus helt i trä i Sundbyberg, ett projekt man hävdar tog ungefär 
hälften så kort tid att bygga jämfört med ett stål- och betonghus. Priset är ofta en universell faktor, men hur förhåller det sig i verklig-
heten? Är det billigare att bygga i trä eller innebär prefabricerat material en fördel när det ska skapas ytor? Vilka uppsidor respektive 
svårigheter finns ur arkitektens perspektiv? 

Sandra Frank, marknadschef, Folkhem Produktion AB    
Klas Hagberg, sektionschef akustik, WSP Sweden AB
Jörgen Hermansson, vd, Stora Enso Timber AB

16.15  Business Arena Malmö afterwork
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TEMA: DEN DANSKA FASTIGHETSMARKNADEN

Är Köpenhamn på väg tillbaka?
Efter den byggboom som föregick Danmarks finans- och fastighetskris 2008 har byggandet, oavsett segment, varit ytterst 
begränsat i Köpenhamn. Nu har byggnadstakten börjat öka, främst på bostadssidan och utrymmet för nya aktörer är stort. 
Myndigheterna väntar sig en befolkningsökning om 100 000 nya invånare på 12 år och bedömer att 45 000 nya bostäder 
behöver byggas. Man har färdiga detaljplaner för cirka 30 000 bostäder och bostadspriserna har återigen börjat stiga. Varför 
ska man investera i Köpenhamn? På vilka sätt skiljer sig den danska och den svenska marknaden? Var byggs det och vilka 
lägen ses som mest attraktiva? Var finns den största uppsidan? Varför har inte marknaden för kontor och handel repat sig?

Moderator: Joakim Ollén, vd, Kunskapsporten
Expertkommentator: Britt Andresen, chefsanalytiker, Öresundsinstitutet
  

Medverkande talare i urval:

11.00-16.15  SEMINARIUM 4

11.00  Analys av dansk ekonomi och konjunktur 

Även om de fundamentala och ideologiska strukturerna på många sätt är lika skiljer sig den danska och den svenska ekonomin åt. En vik-
tig skillnad är danska kronans fasta koppling till euron. Hur påverkas den danska ekonomin av eurozonens kräftgång och av den globala 
konjunkturen? Hur är läget i den danska ekonomin för närvarande? Har man nått balans på bankmarknaden och har fastighetsmarknaden 
repat sig efter finanskrisen?

Las Olsen, chefsekonom, Danske Bank

11.30  Finansiering och ränteläge

Den danska kronans koppling till euron via växelkursmekanismen ERM II begränsar Nationalbankens handlingsutrymme när det gäller att 
använda räntan för att stimulera eller kontraktera ekonomin. Avvikelsen från räntan i eurozonen får inte bli för stor. Till hur stor grad styrs 
de danska marknadsräntorna av sina motsvarigheter i eurozonen och hur enkelt är det att finansiera sig på den danska marknaden?  

Maarit Nordmark, CIO, Leimdörfer Real Estate Capital
Fler talare tillkommer

12.00  Lunch och tid att knyta nya kontakter

13.30  Varför investera i Köpenhamn/Danmark?

Som en europeisk huvudstad och navet i Nordens största befolkningsregion borde Köpenhamn rimligtvis vara en marknad som attraherar 
investerare och internationellt kapital. De senaste åren har allt fler svenska fastighetsbolag (och fonder) investerat i Köpenhamnsregio-
nen, en marknad som präglats betydligt mer av finanskrisen än den svenska och som haft svårt att ta fart efter krisen. Vad är det som 
lockar de svenska investerarna? Vilka tillgångsslag lockar mest och vad ska man se upp för? 

Bo Henriksson, International Business Manager, Norrporten
Fler talare tillkommer

Joakim 
Ollén

 Britt 
Andresen

Milan  
Obradovic

 Las 
Olsen

 Marc J 
Jørgensen

Maarit 
Nordmark
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14.00  Transaktionsmarknaden - vad har lockat investerarna? 

Vilka delmarknader i Köpenhamnsregionen är mest attraktiva för de som har en stor lokalkännedom och för de som vill ta sina första steg 
på den danska marknaden? Var erbjuds den högsta avkastningen? Vilka lägen är för heta i dagsläget och var är uppsidan störst? Lokala 
rådgivare ger sin bild.

Talare meddelas senare

14.30  Eftermiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter

15.15  Köpenhamn – 45 000 nya bostäder på gång 

Köpenhamn växer och kommunen bedömer att man behöver bygga 45 000 nya bostäder fram till 2030. Mark är dock en bristvara och en 
stor del av den mark som är tillgänglig för exploatering utgörs av gamla industri- och hamnområden och landfyllningar. Kommunen har 
tagit fram detaljplaner för 30 000 bostäder och mer är att vänta. Kontorsmarknaden har legat i lä sedan den överhettade marknaden bra-
kade ihop i samband med finanskrisen, men börjar nu visa tecken på återhämtning. En representant från Köpenhamns kommun berättar 
mer om de exploaterings- och uppbyggnadsplaner som staden har.

Marc J Jørgensen, chefkonsulent, Köpenhamns kommun   

15.45  Så anpassar sig Köpenhamn till ett allt extremare väder

Utan tvekan visar Köpenhamn klimatmässig världsklass genom sin planering för hållbara cykeltransporter. Staden har även en avance-
rad klimatanpassning till ett förändrat väder med kraftigare regn i framtiden. I den så kallade Skyfallsplanen finns tankar om både gröna 
och blå insatser som ska leda undan vatten ovan jord. Det handlar om en helhetsplanering som förberedelse för högre havsvattennivåer 
och vindstyrkor. Vilka är de bärande tankarna? Hur långt har staden kommit med de praktiska åtgärderna? Hur har Malmö använt sig av 
Köpenhamn som exempel i sin egen planering för ökad nederbörd?

Jan Rasmussen, projektchef klimatenheten, Köpenhamns kommun 
Milan Obradovic (S), kommunalråd, Malmö stad

16.15  Business Arena Malmö afterwork
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FÖRDJUPNING A | TEMA: AKADEMI OCH NÄRINGSLIV 

Vem drar nytta av den nya kollektivtrafiken?
Spårbunden kollektivtrafik har blivit högaktuellt igen genom såväl snabbtåg och nya regionala pendlingståg som spårvägssatsningar. Men vilka 
gynnas och hur ska de nya investeringarna finansieras? Hur påverkas fastighetspriser och markanvändning? Välkommen till en fördjupning där vi 
utifrån aktuell forskning lyfter fram och diskuterar dessa mycket aktuella frågeställningar inom samhällsbyggnads- och fastighetssektorn.

Moderator: Lotta Strömgren Jönsson, ordförande, Ycap     

Magnus E Andersson, docent i ekonomisk geografi, Malmö högskola  
Åsa Hansson, docent i nationalekonomi, Lunds universitet  
John Hultén, fil dr/centrumföreståndare K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik 

11.00-12.00 FÖRDJUPNINGAR

FÖRDJUPNING B | TEMA: REGIONER I TILLVÄXT 

Helsingborg – en viktig beståndsdel i  
Greater Copenhagen
Lite förenklat kan man säga att Öresundsregionen binds ihop av Helsingborg – Helsingör – Köpenhamn - Malmö. Alla med sina unika egenskaper, 
kunskapskluster och styrkor för fortsatt utveckling i en gemensam funktionell arbetsmarknadsregion. En region för investeringar, etableringar och 
innovation i ett globalt perspektiv som nu går under namnet Greater Copenhagen. Helsingborg är Skånes näst största stad. Här byggs bostäder 
på en nivå, räknat per invånare, som är högre än i Stockholm, Göteborg och Malmö. Man har Europas största kommunala city WIFI-nät, tillgängligt 
och gratis för alla som rör sig i staden. Utvecklingen i näringslivet är positiv och kompetensområdet är e-commerce.  Citys hamn- och vattenlä-
gen kompletteras med cirka 500 nya bostäder, ett nytt kongresscenter samt ett hotell. Hur ska detta att bidra till den fortsatta utvecklingen för 
regionen? Hur ska de styrande hantera de utmaningar som finns?  Vilka effekter kan Greater Copenhagen-samarbetet ha för att ytterligare stärka 
attraktivitet och tillgänglighet i regionen och vilken roll spelar Helsingborg här?

Moderator: Göran Hellström, CEO & Senior Partner, Navet

Jacob Karlsson, grundare, K-fastigheter 
Angelica Nilsson, enhetschef Stadsledningsförvaltningen, Helsingborgs stad

FÖRDJUPNING C | TEMA: ARKITEKTUR 

Arkitektur och samhällsbyggande  
– så möter vi dagens utmaningar
Är rörelse en kvalitet som det behövs mer av i skolarkitekturen? I en stillasittande tid är det kanske viktigare än någonsin att undervisningsmiljö-
erna inbjuder till rörelse och fysisk aktivitet. I en fördjupning som ägnas åt skolarkitektur bekantar vi oss med inspirerande exempel och diskuterar 
vad som är hemligheten med fungerande och inspirerande lokaler för undervisning. 

Moderator: Kajsa Högelius, arkitekt SAR/MSA och affärsutvecklare Designing Future Cities, WSP 

Madeleine Nordenknekt, arkitekt, Liljewall arkitekter 
Helena Beckman, arkitekt, Tengbom 
Lars Lindeberg, arkitekt MAA, JJW Arkitekter 

#BUSINESSARENA



FÖRDJUPNING E | TEMA: HANDEL 

Vad väntar runt hörnet för handeln?
Utvecklingen inom handel går fort. Med trender som omnikanaler, e-handel och digitalisering står branschen inför stora förändringar och det 
gäller att våga satsa på något utöver det vanliga för att sticka ut. Trots detta visar nya rön att den fysiska butiken återigen är på uppgång. Men 
vad krävs för att den på längre sikt ska kunna lyckas konkurrera och samexistera med de nya trenderna?

 Vid diskussionerna om handels utveckling får man heller inte glömma att ta hänsyn till de regionala aspekterna. I Öresundsregionen finns ett 
brett utbud av handel som på olika sätt påverkar varandra. Vissa tecken tyder på att cityhandeln i Malmö håller på att repa sig, men är det restau-
ranger och caféer som tar över i city? Hur går det för regionens köpcentrum och externhandel?

Moderator: Bojan Ticic, Associate Director, CBRE                  

18

Digitalisering och smarta städer  
– hur påverkas den fysiska miljön? 
En gång i tiden – år 2005 – syntes Stockholms dåvarande finansborgar-
råd på framsidan av Time Magazine som ett exempel på en smart stor-
stadsboss som förde in visioner i det urbana livet. De andra som syntes 
kom från Rom, Berlin, Paris och London - så det var ett celebert sällskap. 
Att Stockholm rankades så högt berodde utan tvekan på stadens rykte 
som avancerad när det gäller användning av digitala produkter och 
tjänster. Hur kommer dagens intensiva digitala utveckling att påverka 
Stockholm och andra svenska städer?

Moderator: Lennart Sjögren, konsult, Lennart Sjögren analys & utveckling AB 

Christian Wictorin, chef Smart City Solutions, WSP Telecom 

Paneldebatt: Digitaliseringens effekter på  
fastighetsbranschen
Det kan handla om nya affärsmodeller för uthyrning eller att utnyttja 
digital teknik för att skapa en effektiv förvaltning av stora bostads-
bestånd. Helt nya möjligheter öppnar sig när nästan alla artefakter är 
uppkopplade mot nätet och har egen datakraft. Utan tvekan kommer 
det att hända mycket i fastighetsbranschen på ganska kort sikt. En kun-
nig panel diskuterar närliggande effekter och lite mer avlägsna visioner. 

Per Holm, ansvarig FastMarket, SABO 
Per-Olof Gustafsson, vice vd, Stokab 
Per-Arne Rudbert, vd, Humlegården 
Lars Lidén, ordf. BIM Alliance intressentgrupp förvaltning, BIM Alliance 
Mattias Hindfelt, IT-chef, Riksbyggen 

13.30–14.30 FÖRDJUPNINGAR

FÖRDJUPNING F | TEMA: REGIONER I TILLVÄXT 

Ängelholm – tillväxt, livskvalitet och stadsbyggnad
Med en strategisk position längs med E6:an, mitt emellan Malmö och Göteborg, ligger Ängelholm – en stad med bra företagsklimat och goda kom-
munikationer. Mycket talar för Ängelholms utveckling. Med flertalet större stadsbyggnadsprojekt på gång, bland annat infrastruktursatsningar, 
finns goda möjligheter för företag och invånare att ta del av utvecklingen. Dock finns orosmoln. En åldrande befolkning skapar obalans i kommunen 
och en stadig tillväxt av såväl företag som yngre befolkning behöver öka för att inte utmana näringslivets sammansättning. Hur ser planerna ut för 
att locka företag och invånare till kommuner? Vilka investeringsmöjligheter finns?

Moderator: Göran Hellström, CEO & Senior Partner, Navet   

B U S I N E S S  A R E N A  M A L M Ö  1 4  A P R I L  2 0 1 6

Johanna Munck af Rosenschöld, kontorschef, Tengbom 
Eric Sjöstedt, affärsområdeschef handel, Vasakronan  
Wilner Anderson, vd, Agora 

Göran Höckert, näringspolitiker, chef, Fastighetsägarna Syd 
Ola Bernéli, centrumchef, Novalund

Lilian Eriksson, kommundirektör, Ängelholms kommun 
Lars Nylander, kommunstyrelsens ordförande, Ängelholms kommun 
Andreas Jarud, vd, Ängelholms Näringsliv AB 

Anders Nelson, vd, Backahill 
Göran Månsson, affärsutvecklare, Catena fastigheter AB

FÖRDJUPNING D | TEMA: DIGITALISERING OCH FASTIGHETER 

Digitalisering och fastigheter



För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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FÖRDJUPNING G | TEMA: LOGISTIK 

Ökande flöden gör logistikmarknaden het
Logistikflödena ökar ständigt och Skåne blir en allt viktigare logistikmarknad. Tack vare Öresundsbron och färjeförbindelsen mellan Helsingborg 
och Helsingör gör tåg- och lastbilstransporter ofta sin första anhalt i just Malmö och Helsingborg. När förbindelsen över Fehmarn-bältet öppnar 
kommer regionens logistikmöjligheter att öka ännu mer i betydelse. Det finns dock flaskhalsar, såsom Öresundsbrons begränsade kapacitet som 
verkar börja närma sig taket och för att inte nämna det begränsade antalet färjor som seglar över sundet. Hur ska man lösa dessa infrastruktu-
rella utmaningar och hur stort är behovet av utbyggnad av logistikparker och depåer i regionen?

Moderator: Peter Wiman, Head of Research, Savills

Gustaf Hermelin, vd, Catena fastigheter AB 
Paul Kleiby, vd, Network Logistics 
Representant från affärsområde gods, Jernhusen

15.15-16.15 FÖRDJUPNINGAR

FÖRDJUPNING H | TEMA: FÖRVALTNING 

Digital fastighetsförvaltning  

– vilka möjligheter finns och hur tar vi tillvara på dem?
Den digitala utvecklingen skapar stora möjligheter för människor och oundvikligen rycks vardagen i fastighetsbranschen med. Var står branschen 
i utvecklingen och hur långt har vi kommit jämfört med andra kapitalstarka branscher? Ett tecken i tiden är BIM, modellen som skapat en teknisk 
revolution i byggindustrin, som nu tagit steget till fastighetsförvaltning. Vilken form tar fastighetsförvaltningen de närmsta åren och vilka effekter 
får den nya digitaliseringsvågen?

Moderator: Lennart Sjögren, konsult, Lennart Sjögren analys & utveckling AB 

Jahn Wahlbäck, seniorkonsult och partner, Fasticon 
Per Bjälnes, BIM-strateg, Tyréns 
Åsa Welander, förvaltningschef, Specialfastigheter 

FÖRDJUPNING I | TEMA: REGIONER I TILLVÄXT

Lund – attraktivt även efter examen? 
Som hemvist till ett av Sveriges mest anrika universitet är Lund en ständigt attraktiv kommun för unga kunskapstörstiga människor. Sådana städer 
har en tendens att lida av kronisk bostadsbrist, vilket paradoxalt nog ibland verkar bidra till att öka attraktiviteten. Det gäller emellertid att hålla 
studenterna kvar i staden och regionen när de är klara med studierna, något som ibland kan te sig som en större utmaning. Det gäller inte bara att 
bygga tillräckligt mycket med bostäder utan även att skapa ett mångsidigt och intressant näringsliv. Hur klarar Lund den utmaningen?

Moderator: Göran Hellström, CEO & Senior Partner, Navet

Rickard Mosell, tf. vd, Ideon Science Park 
Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör, Lunds kommun 
Håkan Ekelund, vd, Lunds kommuns Fastighets AB 
Ola Bernéli, centrumchef, Novalund

#BUSINESSARENA
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Avgiften inkluderar frukost, lunch, kaffe, avslutande mingel med förfriskningar samt välkomstträff kvällen den 13 april (Obs! Ämnar du delta på välkomstträffen ska detta anges i samband 
med anmälan). Anmälan är bindande och deltagaravgiften betalas i förskott. De personliga deltagarbiljetterna lämnas ut på plats och kan inte överlåtas till en annan person under dagen. 
Notera att vi reserverar oss för eventuella programändringar och för att vissa seminarier kan bli fullsatta.

Datum och plats

14 april 2016 
Clarion Hotel & Congress Malmö Live 
Dag Hammarskjölds torg 2 
211 18 Malmö

Välkomstträff 13 april

Anmälan

Anmälningstrycket till Business Arena Malmö 2015 var högt, därför 
 rekommenderar vi dig att vara ute i god tid med din anmälan till 2016. 
www.businessarena.nu/anmal-dig 

För frågor kring anmälan, ring Fastighetsnytts växel: 08-120 971 80

Avgifter

5 995 kr per person exkl. moms

Hemsidor

www.businessarena.nu 
www.fastighetsnytt.se

Meetingpoint

Som partner kan du öka affärsnyttan på plats genom att boka ett privat 
 konferensrum som ligger i Malmö Live. Rummen rymmer 12 resp. 16   
personer i styrelsesittning och kan bokas i 45 minuter långa sessioner 
mellan kl. 8–17.

Boka en session genom att kontakta Anette Udd: 
anette.udd@fastighetsnytt.se.

Hotellbokning

För långväga gäster rekommenderar vi att boka rum på 
Clarion Hotel & Congress Malmö Live som ligger i direkt anslutning 
till kongressen.

nordicchoicehotels.se/clarion/clarion-hotel-congress-malmo-live

INFORMATION & ANMÄLAN

Vill du komma i kontakt med någon ur programgruppen? 
Vänligen besök businessarena.nu/kontakta-oss/

Gå 3 frånsamma företag– betala endastför 2!

PROGRAMGRUPPEN

#BUSINESSARENA
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VILL DU BLI PARTNER?

Kristian Wallgren
kristian.wallgren@fastighetsnytt.se
070-488 86 04 

Jonas Hedqvist
jonas.hedqvist@fastighetsnytt.se
070-288 40 95

Jonas Ekstrand
jonas.ekstrand@fastighetsnytt.se
070-737 96 37 

Henrik Zetterstedt
henrik.zetterstedt@fastighetsnytt.se
070-735 22 12

Daniel Bergstrand
Koncept, programinnehåll, text

Johan Zetterstedt
Koncept, programinnehåll

Johanna Johansson 
Projektledning, programinnehåll, research

Linda Workinn
Projektledning, programinnehåll, research 

Sverrir Thór
Text och programinnehåll

Mattias Fröjd
Text och programinnehåll

Susanna Thulé 
Text och kommunikation



Inspiration, kunskap, nätverkande! 



Om Business Arena
Business Arena är Nordens ledande  mötesplats för beslutsfattare i 

fastighetsbranschen och  samhällsbyggnadssektorn.  Evenemanget 

har sedan 2001  årligen genomförts i Stockholm. Under 2012 tog vi 

 evenemanget till Göteborg, Malmö och till Almedalsveckan i Visby. 

Sedan 2015 arrangeras Business Arena även i Umeå.

Genom ett omfattande och mångsidigt program med  seminarier och 

talare av hög kvalitet fokuserar vi på en rad aktuella  frågeställningar, 

trender och framtidsfrågor som är avgörande för Sveriges utveckling. 

Konceptet är detsamma oavsett plats, men har givetvis regionala och 

lokala inslag beroende på vilken ort evenemanget arrangeras i.

På Business Arena skapar vi förutsättningar för  meningsfulla utbyten 

mellan privat och offentlig  sektor. På  evenemangen  träffas bland 

annat nationella och  internationella  fastighetsägare, utvecklare 

och  investerare,  politiker,  arkitekter och  regionföreträdare för att 

utbyta  erfarenheter, knyta  kontakter och göra affärer.  Genom att 

samla branschens alla ledande företag,  beslutsfattare och aktörer 

under ett och  samma  tillfälle  hoppas vi på att varje Business 

Arena- arrangemang ska resultera i  samhällsutveckling 

och nya affärer.

Se www.businessarena.nu för mer information.

Stockholm 21-22 september

Stockholm Waterfront

Almedalen 4-8 juli

Restaurang Supper 
på Burmeister

Göteborg 5 april

Svenska Mässan

Malmö 14 april

Malmö Live

Umeå 24 februari

Umeå Folkets Hus
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För aktuell programinformation, besök businessarena.nu

Nyckeltal & 2016 års datum

Kategori 2015

Deltagare 640

Partners 44

Umeå

Kategori 2015 2014 2013 2012 2011

Deltagare 6100 5700 5200 4800 4500

Partners 175 142 132 125 120

Stockholm

Kategori 2015 2014 2013 2012

Deltagare 930 840 680 550

Partners 58 42 38 35

Göteborg

Kategori 2015 2014 2013 2012

Deltagare 975 670 570 500

Partners 57 37 33 30

Malmö

#BUSINESSARENA




