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JOHAN ZETTERSTEDT HAR ORDET:

Omvärld, makrotrender,
politik och framtid
i fokus!
Business Arena Stockholm 2017 är här! I denna broschyr hittar
du årets utbud med såväl inledningspass, talare och seminarie
program. Utöver detta finns en översikt av åretsfördjupningar,
prisutdelningar samt mycket annat som händer under de
två dagarna.
Vårt mål är att genom Business Arena förmedla, debattera
och utveckla de senaste trenderna genom ett brett utbud av
seminarier och fördjupningar. Utöver detta är m
 öjligheten att
träffas och knyta nya affärsrelationer med sektorns viktigaste
aktörer ett mycket viktigt inslag i helhetsupplevelsen. Till
sammans med näringslivets och branschens viktigaste aktörer
erbjuder vi en mötesplats som inte bara s peglar u
 tvecklingen i
vår sektor utan förhoppningen är att vi även ska vara med och
driva den. Vi pratar helt enkelt om branschnytta, affärsnytta
och samhällsnytta. Tillsammans bygger vi ett samhälle för
dagens invånare och för framtida generationer.

”Hur bygger vi framtidens stad? Och ”Det måste p
 olitikerna
leverera efter 

valet”. Genom ett öppet diskussionsforum
erbjuder vi en 
öppen diskussionsarena för samtal om ett
högaktuellt ämne/tema som involverar många. Ett urval av
våra fördjupningar kommer att ha detta format, precis som
tidigare år.
Aktuella fokusområden, utöver det som rubriken ovan
antyder, är handelsfrågor, urbanitet och bostad. Frågor som rör
och berör jämställdhet, integration, mångfald och forskning
har en given plats inom ramen för utbudet. Som vanligt tar
vi även tempen på lokala och regionala fastighetsmarknader
och dess möjligheter. Trender ochinvesteringsfrågor i olika
segment har också en tydlig roll 

under de två dagarna.
Här lyfter vi på olika sätt fram bland annat hotell, logistik,
samhällsfastigheter och kontor.

Under årens lopp har vi konsekvent utvecklat och förändrat
programmet enligt aktuella bransch- och samhällstrender.
Därför fortsätter vi att utveckla våra format Kommunicate
och Framtidsforum som båda genomförs på egna p
 lattformar
under pauserna för de ordinarie programmen. K
 ommunicate
ger kommunerna en möjlighet att beskriva sina u
tvecklingsplaner för fler intressanta fastighets- och 
stadsutvecklingsprojekt. Framtidsforum ger inspiration för dig som
bryr dig om framtiden där vår ambition är att inspirera till
nytänkande och varför inte – provocera lite. Årets teman är,

Varmt välkommen till Business Arena Stockholm 2017 på
Stockholm Waterfront Congress den 20-21 september!

Johan Zetterstedt
vd Fastighetsnytt,
grundare av Business Arena
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PS! Missa inte klockringningen och öppningen av börsen
klockan 09.00 onsdagen den 20 september.

#BUSINESSARENA

OM BUSINESS ARENA
Business Arena är Nordens ledande m
 ötesplats 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

UMEÅ
21 FEB

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 e
 venemangen träffas bland annat nationella
och internationella fastighetsägare, utvecklare och
investerare, politiker, a
 rkitekter och r egionföreträdare
för att utbyta erfarenheter, knyta k
 ontakter 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.

STOCKHOLM
19-20 SEP

Se www.businessarena.nu för mer information.

GÖTEBORG
10 APR
ALMEDALEN
VECKA 27

MALMÖ
24 APR
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Talare på Business Arena
genom åren
Under årens lopp har Business Arena engagerat tusentals talare från fastighetsbranschens, politikens och näringslivets
alla hörn. På Business Arena Stockholm i fjol deltog fler än 6 500 besökare, och totalt 450 inspirerande talare – siffror
som i år väntas öka i takt med att eventet växer sig allt större. När Business Arena Stockholm nu går in på sitt sjuttonde
år kan vi se fram emot en precis som alltid, kompetent och intresseväckande talaruppställning. Här har vi samlat ett
axplock av de personer som genom åren inspirerat på Business Arenas scener.
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Claes Elfsberg
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För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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ONSDAG 20 september
I en trevlig fysisk inramning kommer representanter från olika k
 ommuner runt om i Sverige att berätta om
 ktuella planer och projekt. Det kan handla om u
a
 tvecklingsplaner, markanvisningar, förändringar i det egna
fastighetsbeståndet och vad som är på gång avseende infrastruktur.
Moderator: Stig-Björn Ljunggren, författare och statsvetare

10.25-10.40

På gång i centrala Danderyd: nybyggnad av
bostäder, skola, badhus och utbyggt köpcentrum

12.40-12.55

Det händer mycket de kommande åren i Danderyd.
En tunnelförläggning av E18 ska utredas, köpcentrum byggs
ut och flera nya bostadsprojekt är på gång i Danderyds
centrala delar. Välkommen att lyssna när
kommunstyrelsens ordförande Olle Reichenberg (M)
berättar om pågående projekt och planerna för framtiden.
Olle Reichenberg, kommunstyrelsens ordförande (M),
Danderyd
Anders Kupsu, vd, Skandia Fastigheter

10.40-10.55

Att låta stad och natur växa tillsammans
Under 2017 förnyas Sollentuna kommuns översiktsplan med
inriktningen att fortsatt anta utmaningen i att låta stad och
natur växa tillsammans på ett hållbart sätt. Kring Väsjön i
östra Sollentuna förbereds för mer än 4 000 nya bostäder
mellan naturreservaten Törnskogen och Rösjön. Här finns
även planer på en linbana för kollektivtrafik, och för en
växande befolkning blir området en viktig tillgång för
friluftsliv, sport och rekreation. Genom att nyttja
Sollentunas läge mellan Stockholm och Arlanda låter man
också staden expandera vid pendeltågsstationerna
Helenelund, Häggvik, Rotebro och centrum. Välkommen att
lyssna när stadsbyggnadsnämndens ordförande Thomas
Adenfors berättar om det stora intresse som Sollentuna
märker från bostadsutvecklare och andra exploatörer.

Nacka mot nya höjder
Nacka kommun bygger tät och blandad stad på Västra
Sicklaön där också tre nya tunnelbanestationer ska byggas.
Mitt genom den framtida staden går motorvägen mot
Värmdö och skapar en barriär för människor. Därför
kommer en överdäckning av motorvägen mellan Nacka
Strand och Nacka Forum att genomföras. Förutom att
det ska skapas en vacker park omgiven av bostäder,
arbetsplatser och kulturutbud ska även en bussterminal
byggas som kopplar till den nya tunnelbanestationen som
byggs i anslutning till hela projektet. Här samverkar
Landstinget, Trafikverket och Nacka kommun i att skapa en
attraktiv plats för alla.
Gunilla Glantz, stadsbyggnadsdirektör, Nacka kommun
Lena Dahlstedt, stadsdirektör, Nacka kommun

13.05-13.30

Sundbyberg – unik centrumutveckling i Sveriges
snabbast växande kommun
Sundbyberg är den till ytan minsta kommunen i Sverige och
samtidigt den kommun som har den i särklass högsta
befolkningstillväxten i landet. Centrumen i Hallonbergen,
Rissne och Ör står inför en unik utveckling och omvandling.
År 2020 påbörjas dessutom arbetet med att gräva ned
järnvägen som går igenom centrala Sundbyberg. Vad driver
Sundbybergs stad att växa? Och hur lyckas de fast de är
Sveriges till ytan minsta kommun?
Regina Kevius, stadsbyggnads- och exploateringschef,
Sundbybergs stad

Thomas Ardenfors, ordförande i stadsbyggnadsnämnden,
Sollentuna kommun

12.15-12.30

Ulleråker – från strategiskt markförvärv till
hållbar och livfull stadsdel
Ulleråker, strax söder om Uppsalas stadskärna, är ett av
landets största stadsutvecklingsprojekt. Arbetet att
utveckla området sker utifrån en vision om en levande,
hållbar och urban stadsdel på historisk mark. I Ulleråker
mellan de två universiteten möts människor för att skapa
framtidens idéer. Ulleråker är en stadsdel för hela livet
– det är en kontrastrik plats med både stadens liv och
naturens lugn. Här är ett hållbart liv enkelt och gång, cykel
och kollektivtrafik är förstahandsvalen. Utvecklingen sker
med respekt för vatten som resurs. Det som från början var
ett strategiskt markförvärv ska utvecklas till en stadsdel
med ca 20 000 nya invånare. Lyssna till Uppsalas
spännande utvecklingsplaner och hur arbetet med
Ulleråker fortskrider.
Kristina Mårtensson, projektchef, Uppsala kommun
Erik Pelling, kommunalråd (S), Uppsala kommun
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13.35-13.50

Genom dialog skapar vi framtidens Tyresö
Genom inkluderande dialogmetoder med medborgarna
antogs nyligen Tyresös nya översiktsplan. Det gav resultat i
form av ett rekordstort engagemang bland Tyresöborna,
vilket ger en stabil grund att bygga vidare på nu när
planerna ska genomföras. Hur förvaltar vi det
engagemanget i det fortsatta skapandet av Tyresö?
Hur kan vi arbeta så att vi fortsätter stärka kommunens
identitet som hållbar, mänsklig, grön och blå? Välkommen
att lyssna när vi berättar om hur processen att ta fram den
nya översiktsplanen gick till, samt hur vi planerar att
förverkliga planens visioner i projekten Wättinge och
Trollbäckens centrumstråk.
Sara Kopparberg, chef Stadsbyggnadsförvaltningen,
Tyresö kommun
Carolina Fintling Rue, chef Översiktsplaneringsenheten,
Tyresö kommun

#BUSINESSARENA

15.10-15.25

Se upp – det är i norr som de goda
investeringsmöjligheterna finns
Kom och lyssna på hur de urbana miljöerna i norra Sverige
ska utvecklas. Här presenterar vi hur fastighetsmarknaden
kan vinna på samarbetet för tillväxt och utveckling mellan
de sex största städerna i norra Sverige; Umeå,
Örnsköldsvik, Luleå Skellefteå, Sundsvall och Östersund.
Ann-Sofie Andersson, kommunalråd (S), Östersunds kommun
Anders Edvinsson, kommunalråd (S), Östersunds kommun
Per Jönsson, oppositionsråd (M), Östersunds kommun
Niklas Nordström, kommunalråd (S), Luleå kommun
Anders Josefsson, oppositionsråd (M), Luleå kommun
Maria Marklund, kommunalråd (S), Skellefteå kommun
Hans Lindberg, kommunalråd (S), Umeå kommun

15.35-15.50

Bostäder och arbetstillfällen ökar
i Luleå kommun – så arbetar vi
Inom en radie av åtta mil från Luleå bor det 170 000
människor, vilket gör Luleåregionen till den största
befolkningskoncentrationen i norra Sverige. För den
tidigare stålstaden är det nu ett gyllene tillfälle att växla
tempo. Bostadsbyggandet har tagit fart och
bostadsbristen är inte längre en trång sektor – nu är
huvudfokus att skapa fler jobb och tillväxt inom
näringslivet. Luleå ska fortsätta växa, målet är 10 000 fler
Luleåbor samt 2 000 nya bostäder redan till 2018.
Välkommen att lyssna när kommunalrådet Niklas
Nordström berättar om en stad med stor framtidstro
och enorm potential.
Niklas Nordström, kommunalråd (S), Luleå kommun

PLAN 5

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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TORSDAG 21 september
I en trevlig fysisk inramning kommer representanter från olika k
 ommuner runt om i Sverige att berätta om
 ktuella planer och projekt. Det kan handla om u
a
 tvecklingsplaner, markanvisningar, förändringar i det egna
fastighetsbeståndet och vad som är på gång avseende infrastruktur.
Moderator: Stig-Björn Ljunggren, författare och statsvetare

10.25-10.40

Stor framtidsoptimism när Kalmar växer

matproduktion. En initierad panel berättar om satsningar
som verkar för fler investeringar och företagsetableringar
i gränsregionen.

Ett nytt universitet, tusentals bostäder i produktion, nya
företagsetableringar. Mycket är på gång i Kalmar, som
även utsetts till Årets sommarstad tre år i rad.
Med investeringar på över 15 miljarder kronor är
framtidsoptimismen stor i Kalmar – och det med rätta.
Hör hur kommunen jobbar tillsammans med näringslivet
och andra aktörer för att rikta omvärldens blickar mot
sydöstra Sverige.

Bjørn Lier, Daglig leder, Trebruk AS, Norge
Ann Palmnäs, verksamhetsledare Position Väst
etableringsservice
Dick Eriksson, näringslivschef, Trollhättans stad
Magnus Fransson, projektledare Wargön Innovation
Marie Dahlin, kommunstyrelsens ordförande (S),
Vänersborgs kommun
Lena Tegenfeldt, förvaltningsområdeschef
samhällsutveckling Orust kommun

Thomas Davidsson, näringslivschef, Kalmar kommun

10.45-11.00

Strandängen – en modern ABC-stadsdel i Jönköping
Fyra kilometer från stadskärnan, invid Vätterns strand,
växer ett nytt bostadsområde fram i Jönköping:
Strandängen, ett naturskönt område med ett centrumnära
läge. Idén är att bygga en modern ABC-stadsdel, ett
bostadsområde med blandade upplåtelseformer, olika
storlekar, prisnivåer och med stort inslag av utbildning,
arbetsplatser, verksamheter och rekreation. Tillsammans
med Vätterhem och Tositio, en av kommunens ledande
privata aktörer, samt med hjälp av framstående arkitekter
och det högprofilerade Ormhuset som landmärke, ska
stadsdelen rymma 1 200 bostäder. Lyssna till Jönköpings
spännande utvecklingsplaner för att möta en ökande
befolkningstillväxt, och hur satsningar gör staden till ett
nav i framtidens Sverige.

12.40-12.55

Öresunds hetaste affärsdistrikt: Oceanhamnen
– Waterfront Business District
Helsingborgs centrala affärsdistrikt växer med 32 000
kvadratmeter. Oceanhamnen – Waterfront Business
District heter det nya affärsdistriktet i direkt anslutning
till Helsingborgs Centralstation. Den första etappen av H+,
här kan du både jobba och bo. En stadsdel byggd på öar,
mitt i city – där gammalt möter nytt. Inom 500 m har du
hela stadens utbud.
Alexandra Werder Hallonkvist, affärsutvecklare,
Helsingborgs stad
Matts Borgström, affärsområdeschef, Castellum
Carl von Strokirch, verksamhetsområdeschef, Midroc

Thorbjörn Hammerth, vd, Vätterhem

12.15-12.35

Innovativa satsningar i Position Väst
Genom att nyttja offentliga aktörers roll som
föregångare och beställare ska den svensk-norska
satsningen Grön tillväxt öka användningen av trä inom
byggande i gränsregionen där Göteborgs- och
Osloregionerna möts. I Trollhättan storsatsas på helt nya
markområden intill kanalen och resecentrum, där upp
till 2000 nya bostäder planeras. Vänersborg fokuserar på
nya arenor och arbetsmodeller för att hållbara material ska
nå marknaden. Ett exempel är Wargön innovation som drivs
tillsammans med Västra Götalandsregionen och Innovatum
Science Park. Orust skapar naturanpassad bebyggelse vid
havet med innovativa lösningar för energi- och
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13.00-13.15

Gävle växer, vi bygger mer Gävle för fler Gävlebor
I slutet av mars nådde Gävle milstolpen 100 000 invånare,
och staden fortsätter att växa stadigt ihop med Stockholm
– Arlanda. I ett starkt växande Gävle tar kommunens
långsiktiga planer höjd för ett Gävle med 120 000 invånare
år 2030. Därför ska 10 000 bostäder byggas till dess.
Hur ser framtiden ut för Gävle? Hur arbetar man politiskt
kring satsningar på bostadsbyggande? Vilka attraktiva
lägen skapas? När kommer byggherren in i processen?
Inger Källgren Sawela (M), kommunstyrelsens ordförande,
Gävle kommun
Göran Arnell, kommundirektör, Gävle kommun

#BUSINESSARENA

14.40-14.55

Att bygga snabbt – nya bostäder och
livet mellan husen
Hur skapas en trivsam boendemiljö under pågående
byggprocess? I Järfälla kommun finns norra Europas
största stadsutvecklingsområde – Barkarbystaden –
med en ny tunnelbanestation och en stadsdel lika stor som
Kungsholmen. Att bygga stad och tunnelbana samtidigt
kräver hög samverkan samt att inblandade parter styr
mot samma mål. Välkommen att lyssna när Järfälla
kommun berättar hur det gått till, från första spadtaget år
2012 fram tills idag, och hur arbetet fortskrider för att få
Barkarbystaden på plats till 2032. Vilka misstag ska inte
göras om? Hur går de tillväga – från samverkan till ny
stadsbyggnad och infrastruktur?
Claes Thunblad, kommunstyrelsens ordförande,
Järfälla kommun
Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör, Järfälla
Ola Serneke, vd, Serneke

PLAN 5

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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Framtidsforum
Inspiration för dig som bryr dig om framtidens hållbara städer och fastigheter,
digitalisering och framtid. I en avslappnad miljö på plan 5 (balkongen) kan du under båda
dagarna lyssna till intressanta och framtidsorienterade 10-minutersföreläsningar som
avlöser varandra. De som talar är erfarna personer från olika delar av branschen.
Tanken är att inspirera till nytänkande och kanske provocera lite.
Moderator: Marianne Olsson, strategikonsult

PGLALSBAALKNONG5EN

ONSDAG 20 september

TEMA: FRAMTIDA STADEN
10.25-10.35

Umami Park – en smak för alla
Annica Modin, stadsutvecklingsstrateg, Wallenstam

10.40-10.50

Hur möter vi behovet av bostadsproduktion för en
bredare målgrupp – utan att tumma på designen?
Anders Larsson, vd, projektutveckling bostäder,
Midroc Property Development AB

12.10-12.20
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Vi blir fler, lever längre och är piggare, men kan
staden ta hand om våra äldre när de behöver det?
Martin Lundbergh, försäljningschef, Expandia

12.25-12.35

Utvecklingen av Stockholms city – vad händer?
Anna Nordin, affärsområdeschef Stockholm city,
Vasakronan

12.40-12.50

Konceptkvarter och flexibla tomtlösningar
– städers framtida behov?
Johan Augustsson, fastighetsdirektör, Lidl Sverige

12.55-13.05

Cirkulära flöden – om vinsterna och vikten av den
senaste trenden inom hållbarhet
Robert af Wetterstedt, seniorkonsult miljö och
hållbarhet, Bjerking

13.10-13.20

Därför är det bra att bygga tätt och högt
Mikael Åslund, regionchef, JM Bostad Stockholms stad

13.25-13.35

Handel som grunden för bostadsutveckling
– hur bygger vi den framtida staden?
Britta Blaxhult, mark- och projektförvärvschef,
Einar Mattsson Projekt AB

13.40-13.50

VERCITY – Framtidens och samtidens universitetsgalleria
Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande (M),
Nacka kommun

15.10-15.20

Så skapas goda boendemiljöer för äldre i en förtätad stad
Jacob Haas, vd, delägare, senior arkitekt, ÅWL Arkitekter

15.25-15.35

Global urbanisering behöver modern träbyggnadsteknik
Lars Johansson, delägare, arkitekt SAR/MSA, AIX Arkitekter

15.40-15.50

Så skapas framgångsrika projekt i Sveriges kommuner
Klas Ljungberg, affärsområdesansvarig kommun,
Magnolia Bostad

#BUSINESSARENA

TORSDAG 21 september

TEMA: STÄDERNAS DIGITALA BEHOV
10.25-10.35

Hur blir Norden bäst på PropTech?
Daniel Kraft, Head of Proptech Ventures, Newsec

10.40-10.50

Nytt digitalt språk förenar planering, byggande
och förvaltning
Jan-Olof Edgar, managementkonsult, Projektengagemang

12.10-12.20

En digital infrastruktur för människor närmre varandra
Helena Olsson, chef stadsutveckling och samhälle,
Fastighetsägarna

12.25-12.35

Den framtidssäkrade staden – hur bygger vi in flexibilitet
i staden efter nya krav och behov?
Jenny Carlstedt, projektledare IT samhällsutveckling,
Sweco

12.40-12.50

Hur framtidssäker är planeringen?
Oskar Pihl, gruppchef samhällsbyggnad och
fastighetsutveckling, NAI Svefa

12.55-13.05

Evighetsperspektivet in i framtiden
Daniel Massot, vd, Svenska Hus

13.10-13.20

Hur påverkar framväxten av e-mobility
fastighetsbranschen?
Owe Jönsson, sustainable transport, E.ON

14.40-14.50

Akut brist på lantmätare – låt branschen bidra till att
korta ner handläggningstiderna!
Ingegerd Hedmark, civilingenjör lantmäteri, seniorkonsult,
Structor FM Projektutveckling AB
Tomas Vesterlin, civilingenjör lantmäteri och jurist, vd,
AB Vesterlins & Co
Frida Ihlis, civilingenjör lantmäteri, gruppchef
Samhällsbyggnad och Fastighetsutveckling, NAI Svefa AB

15.00-15.10

Forunovum: den nya plattformen för delningsekonomin
Yves Chantereau, arkitekt, partner, Equator Stockholm AB,
ordförande Equator Fastighetsutveckling AB
Jonas Törnblom, Envito AB

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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Mötesplats
Stockholm

PLAN 3

Här möts vi för att diskutera stadens utveckling – hur vi gemensamt skapar mervärde i planeringen,
byggandet och utvecklingen av vår stad.
Moderator: Maria Gräns, stadsbyggnadskontoret

ONSDAG 20 SEPTEMBER
10.25-10.45

Stadens nya hållbarhetskrav
Håkan Falk hälsar välkomna och Pär Ljungqvist berättar
om stadens hållbarhetskrav.
Panel:
Staffan Lorentz, projektchef i Norra Djurgårdsstaden
Johan Lins, affärsutvecklare, Åke Sundvall
Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef, Riksbyggen
Ivana Kildsgaard, hållbarhetschef, Link Arkitektur
Pär Ljungqvist, Exploateringskontoret, Stockholms stad

12.30-13.00

Ny översiktsplan för Stockholm
Maria Gräns, projektledare, berättar om förslaget till
ny översiktsplan.
Panel:
Anette Scheibe Lorentzi, stadsbyggnadsdirektör
Tatjana Joksimović, planchef, Länsstyrelsen i Stockholms län
Ola Andersson, Andersson Arfwedsson Arkitekter
Anna Galli, affärsutvecklingschef, Skanska Fastigheter
Stockholm AB
Joel Edding, projektledare, Stockholms stad

15.15-15.45
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Program för City
Catarina Holdar, stadsbyggnadskontoret, berättar om
program för City.
Panel:
Tomas Krywult, affärsområdeschef, AMF Fastigheter
Daniel Markström, Jernhusen
Torleif Falk, stadsarkitekt

TORSDAG 21 SEPTEMBER
10.25-10.45

Urban Learning: EU-projekt om
energieffektiv stadsplanering
Lukas Ljungqvist om verktyg för att bättre integrera
energi och planering.
Panel:
Örjan Lönngren, miljöförvaltningen energicentrum
Michael Ehrman, TRF processledare Klimatfärdplan 2050
Andreas Persson, chef expertstödsenheten,
Familjebostäder
Kåre Gustafsson, affärsprojektledare systemutveckling,
Fortum Värme

12.30-13.00

Träffa representanter från Stockholms stad
under lunchen

15.15-15.45

Digitalisering – från fibernät till konkret nytta
Lyssna till ett samtal om möjligheter mellan Stokab och
två av stadens större fastighetsägare med nytta och
vinsten av egen kontroll över den digitala infrastrukturen
och driften.
Panel:
Niklas Dalgrip, driftchef, Sisab
Staffan Ingvarsson, vd, Stokab
Mikael Österberg, IT-chef, Svenska Bostäder

ONSDAG

20 september
kl 13.00

LANSERING PÅ BUSINESS ARENA:

Newsec Lounge
Plan 4

Newsec Property Outlook
Vad utlöser nästa kris på
fastighetsmarknaden?

MODERATORER:

Lyssna till intressanta infallsvinklar och perspektiv
från framstående profiler i branschen om marknadens
förutsättningar och hot.

PANELDELTAGARE:

Kerstin Hessius
Vd, AP3

Klas Eklund
Hållbarhetsekonom, SEB

Ilija Batljan
Vd, Samhällsbyggnadsbolaget

Alexandra Lövgren och
Anders Elvinsson, Newsec

Sven-Olof Johansson
Vd, FastPartner

Newsec Property Outlook produceras två gånger per år och är en översiktlig kostnadsfri rapport som beskriver och prognosticerar
fastighetsmarknaden i norra Europa och dess delsegment. Rapporten har publicerats av Newsec två gånger per år sedan 2001 och har
kommit att bli ett handfast verktyg för investerare, fastighetsägare och lokalanvändare i fastighetsbranschen. Rapporten ger varje
halvår en komplett översikt av Newsecs uppfattning om ekonomins och fastighetsbranschens utveckling.

TORSDAG 21 SEPTEMBER | 13.30-14.30

Draknästet
Hållbara städer för den framtida människan
Moderatorer:
Drakar:

Alma Jacobson, arkitekt, Tengbom
Maria Majtorp, projektutvecklare, ALM Equity
Christian Hermelin, vd, Fabege
Inga Varg, vd, Varg Arkitekter
Johan Hessel

NEWSEC
LOUNGE
PLAN 4

För åttonde året i följd välkomnas ULI Young Leader Sweden till
Draknästet. Välkända branschprofiler agerar ”drakar” och ett antal
unga ledare ger sig in i ”nästet” för att presentera sina idéer om hur
fastighetsbranschens problem kan lösas. I år handlar Draknästet om
Mål 11 i FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Mer än hälften av världens befolkning bor i urbana områden idag, år 2050 väntas andelen
passera 70 procent. Städer utgör ofta nav för utveckling och innovationer, men den omfattande
urbaniseringen ställer nya krav på stadsutvecklingen. Dessa måste bemötas på ett ekologiskt,
ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Samtidigt krävs samarbete mellan s ektorer och styrning
på från nationell till lokal nivå, och nya och utvecklade former för dialog med medborgare och
näringsliv. Hur ska fastighetsbranschen agera för att skapa städer som stöder den framtida
människans behov? Lösningarna ska vara visionära, genomförbara och uppfylla FN:s globala mål.
Vilka lag övertygar drakarna i år?
ULI Young Leaders presenterar sina idéer i tre olika projektgrupper för ”drakarna” som b
 edömer
utifrån följande kriterier: Hur innovativ är idén? Hur förändrar lösningen branschen? Till vilken grad
kan lösningen implementeras? Håller kalkylen? Har laget tänkt till kring miljöpåverkan?

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu

LAG 1
Hansi Karppinen, projektutvecklare, Veidekke
Marie Ekberg, exploateringsingenjör, WSP
Gustav Knall, Associate, Catella Corprate
Finance
Teres Nilsson, arkitekt, Tengbom
Mentor: Sima Ghaemi

LAG 2
Pär Öberg, affärsutvecklare, Bonava
Frida Håkansson, projektutvecklare, Skanska
Marcus Lindh, trainee, Atrium Ljungberg
Maria Glassel, arkitekt, ÅWL Arkitekter
Mentor: Milad Barosen, Co-Founder,
CEO, Allihoop

LAG 3
Anna Sahleström, projektledare, Sweco
Rasmus Davidsson, värderare, Croisette
Emma Malmeby, transaktionsanalytiker,
Brunswick Real Estate
Joakim Lindmarker, arkitekt, Urbanminds
Mentor: Jeppe Dueholm Sörensen,
Architect Cand.arch., partner, Tengbom
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ONS 08.50-10.15

GEMENSAM INLEDNING

OBS!

LOKAL: A3/A4, PLAN 5

Inledning ons
drar igång redan
kl 08.50

Gemensam inledning
Moderator: Jenny Strömstedt, journalist och programledare

MODERATOR

Jenny
Strömstedt

08.50

MEDVERKANDE TALARE I URVAL

Johan
Zetterstedt

Roger
Mogert

Elaine
Eksvärd

Leif
Östling

Adam
Kostyál

Inledning och öppning av börsen (i samarbete med Nasdaq)
Adam Kostyál, Senior Vice President of Listing Services, Europe, Nasdaq
Johan Zetterstedt, vd, Fastighetsnytt och grundare av Business Arena

09.00

Öppningsanförande
Johan Zetterstedt, vd, Fastighetsnytt och grundare av Business Arena

			

09.05

Stockholm – en stad i ständig utveckling
Som vanligt händer massor på stadsbyggnadsområdet i Stockholm. Här ger det ansvariga borgarrådet sin syn på de projekt som han tror kommer
att göra mest skillnad och svarar på frågor om hur han ska tackla de mest prekära utmaningarna.
Roger Mogert, stadsbyggnads- och kulturborgarråd, Stockholms stad

		

09.15

Det svenska näringslivets stora framtidsfrågor
Även om svensk ekonomi gått bättre än många jämförbara länders de senaste åren står näringslivet inför stora utmaningar. Ett Asien på kraftig
frammarsch, ett Europa som måhända är på gång men fortfarande lider av finanskrisen och många branscher som skriker efter kompetent 		
arbetskraft. Till det kommer nödvändigheten att utnyttja digitaliseringen på ett konstruktivt sätt och att hitta långsiktiga och hållbara lösningar
inom energiförsörjningen. En av den svenska industrins mest meriterade ledare ger sin syn på vad svenska företag behöver för att lyckas.
Leif Östling, ordförande, Svenskt Näringsliv		

09.45

Makten över språket – effektiv kommunikation i näringslivet
Idag har de flesta förstått hur stor betydelse språket och sättet vi uttrycker oss på har. Det gäller i högsta grad inom politiken, men även inom 		
näringslivet. En chef ska kunna kommunicera med sina anställda, företaget ska kommunicera med kunderna på rätt sätt, och kontakten med 		
media är ett kapitel för sig. Som individ i dessa dagar av alternativa fakta är det dessutom viktigt att känna igen retoriska grepp och maktspråk 		
för att hålla huvudet klart. Här berättar en av Sveriges mest uppmärksammade retorikexperter om sin syn på språk och kommunikation.
Elaine Eksvärd, retorikexpert och författare		

		

10.15

Förmiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter*

* Under pauserna och lunchen pågår Kommunicate, Framtidsforum och Mötesplats Stockholm

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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ONS 11.00-17.00

SEMINARIUM 1

LOKAL: A3/A4, PLAN 5

TEMA: FASTIGHET OCH FINANS DEL I

Makrotrender – vart är vi på väg?
Det har hänt mycket på den globala politiska nivån och osäkerheten är stor. I USA har Donald Trump suttit på
presidentstolen i åtta månader och haft förtvivlat svårt att få igenom många av sina viktigaste vallöften men en gigantisk
finanspolitisk stimulans är dock förmodligen att vänta. En finanspolitisk stimulans som kan skicka svallvågor genom det
globala ekonomiska systemet då USA alltjämt är världens viktigaste ekonomi. Frågan är dock hur bra det är att stimulera
en ekonomi som fortfarande är i högkonjunktur även om den kanske har toppat? Hur kommer Europa och Sverige att
påverkas och hur kan det påverka ränteläget? Hur trovärdig är Trumps ekonomiska politik? Och vad händer egentligen
på Brexit-fronten?
Moderator: Caroline Sundewall, moderator och styrelseproffs
Expertkommentator: Tor Borg, nordisk analyschef, JLL

MEDVERKANDE TALARE I URVAL:

Caroline
Sundewall

11.00

Tor
Borg

Martin
Wolf

Anna
Breman

Katarina
Areschoug

Martin
Flodén

A global economic balancing act – joint session with seminar 8
While we can now safely assume that the Great Recession is behind us, the global economy has not recovered completely from its consequences.
Economic growth has not picked up, inflation is low and interest rates as well. The effects of the transition into a new technological paradigm,
digitalization, are still difficult to comprehend and potential phenomena like “new normal” and “secular stagnation” confuse many economists.
Add to that the global political uncertainty in the wake of Brexit, the American presidential election and the situation in North Korea. Welcome to
an economic world tour with one of the planets most influential economists.
Martin Wolf, Economics Editor, Financial Times
Note: This seminar is a joint session with seminar 8

12.00
14.00

Lunch och tid att knyta nya kontakter*
Den aktuella penningpolitiken
Riksbanken har länge haft minusränta och därför närmar sig inflationen nu målet. Men penningpolitiken är fortfarande väldigt expansiv, mer än
nödvändigt enligt andra experter. Hur resonerar Riksbankenbanken kring penningpolitiken framöver och när kommer man fram till att det är 		
lämpligt att börja höja räntan? Hur påverkas Riksbankens resonemang kring den låga räntan av hushållens skuldsättning och prisutvecklingen på
bostäder?
Martin Flodén, vice riksbankschef, Riksbanken
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14.30

Den ekonomiska politiken ett år innan valet – vilka alternativ har vi?
Sveriges ekonomi går starkt och exporten har börjat ta fart igen men finns det några orosmoln på himlen och i så fall vilka? Riksbanken har
kört en väldigt duvaktig penningpolitik över en lång period men nu blir det snart ny bemanning och frågan är hur det kommer att påverka
penningpolitiken? Hur ser det ut på den politiska fronten med ett år kvar till val? En kunnig panel diskuterar ekonomiska och politiska 		
framtidsutsikter.
Anna Breman, chefekonom, Swedbank
Tomas Nordenskiöld, politisk reporter, Dagens Industri

15.00
16.00

Eftermiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter*
Svårtytt geopolitiskt läge – vad händer näst?
Britterna har nyligen gått till valurnorna och valt sin regering och landet har aktiverat artikel 50 i Lissabon-fördraget för att verkställa Brexit. I 		
Frankrike har en ny president tillträtt och Nordkorea är mer aggressivt än någonsin. Det är mycket som händer och svårt att se vart vi är på väg.
En kunnig och rutinerad panel tar oss på en guidad tur genom världens maktcentra.
Katarina Areschoug, chef EU-kommissionens kontor i Sverige
Pierre Schori, tidigare kabinettssekreterare och biståndsminister

16.30

Osäkert globalt läge – hur reagerar marknaden?
Vi lever i en osäker tid där politiska chocker avlöser varandra, det säkerhetspolitiska läget verkar mer lättantändligt än någonsin och den globala
ekonomin, dopad av rekordlåga räntor, verkar ha toppat. De finansiella marknaderna är något av en barometer för det globala läget och 		
marknaden reagerar alltid på nyheter. Hur har de finansiella marknaderna reagerat på diverse politiska och ekonomiska nyheter. Är reaktionerna
rimliga eller oväntade? Hur ser marknadens aggregerade riskbenägenhet ut och hur påverkar det utbudet på kapital?
Mattias Sundling, aktiestrateg, Danske Bank

17.00

Business Arena afterwork

* Under pauserna och lunchen pågår Kommunicate, Framtidsforum och Mötesplats Stockholm

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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ONS 11.00-17.00

SEMINARIUM 2

LOKAL: C3, PLAN 2

TEMA: SAMHÄLLSBYGGNAD OCH INFRASTRUKTUR DEL I

Är den svenska samhällsbyggarmodellen under press?
Migrationsmöjligheter, klimatforskning och sjukvård har alla hamnat i skottgluggen när det stora landet i väst bytte
administration. Det är områden vi traditionellt varit starka på i Sverige och därför känns det mer angeläget än någonsin att
fortsätta jobba för att ligga i framkant. Men när världen har svårt att enas sätts också våra egna värderingar under press.
Hur skapar vi ett samhälle som är både säkert och öppet? Hur fortsätter vi utveckla våra städer med hållbarhetsstämpel,
och platser där alla har möjlighet att vara delaktiga?
Moderator: Pontus Herin, samhälls- och ekonomijournalist
Expertkommentator: Ulrika Francke, verkställande direktör, Tyréns

MEDVERKANDE TALARE I URVAL:

Pontus
Herin

11.00

Ulrika
Francke

Martin
Marmgren

Jan
Jörnmark

Anette
Sand

Olga
Kordas

Socialt utsatt område eller välmående stadsdel?
Det är ganska sällan rubrikerna handlar om någonting positivt när det skrivs om de förortsområden som brukar benämnas som socialt utsatta.
Och känslan är att det blivit råare på många håll, samtidigt finns det en stark gemenskap i många av dessa områden. Hur förändrar man en 		
bild och en negativ trend i ett utsatt område? Ur ett branschperspektiv handlar det ofta om att rusta upp lägenheter och rummen mellan husen.
Men för boende är de viktiga frågorna snarare trygghet, möjlighet till arbete och en bra skola för barnen. Nyckeln till ett lyckat förändringsarbete
ligger förmodligen i ett bra samarbete mellan olika företag och organisationer, frågan är hur? Vilken roll ska de boende själva ha i den processen?
Patrik Derk
Anette Sand, vd, Familjebostäder
Martin Marmgren, polis, debattör och civilingenjör
Anders Wahlqvist, projektledare social hållbarhet, Ikano Bostad

12.00
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14.00

Staden som föregångare i samhällsbygget
För en hållbar framtid krävs nya sätt att leva, inte minst i våra storstäder. Integrerade lösningar för hur vi förflyttar oss och våra varor samt 		
ett effektivare utnyttjande av resurserna är några verktyg. Det talas också om att staden ska vara en plats för alla, är den verkligen det? Vilken 		
roll har människan när vi bygger våra städer? Vad kännetecknar den hållbara staden? Hur blir staden en föregångare i samhällsbygget?
Charlie Gullström, arkitekt, forskare, KTH, Viable Cities
Jan Jörnmark, författare, docent, Chalmers samt Handelshögskolan i Göteborg

14.30

Gränslös information i det mätbara samhället
I jakten på effektivare byggnader, sänkta energikostnader och nöjdare kunder är det bästa vapnet information. Vi spenderar 90 procent av tiden i
byggnader av olika slag och i rätt händer kan den mängd data som finns tillgängligt lära oss mycket. Från den automatiserade staden till den
smarta staden och nu talas det om den kognitiva eran, här finns ostrukturerade dataflöden som exempelvis sociala medier. Vad mäts i våra
byggnader i dag? Hur utnyttjar vi det stora dataflöde som finns tillgängligt? Vad bör man snappa upp i korridorerna, och var går gränsen?
Mikael Haglund, Chief Technologist & Watson expert, IBM
Johanna Fredhsdotter Lager, Head of VDC, NCC Building Sweden

15.00
16.00

Eftermiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter*
Skrika högst eller högsta nyttan – infrastrukturen roll i samhällsbygget
Infrastrukturen är samhällets ryggrad, här utvecklar vi de kommunikationer som kopplar samman kvarter och städer. Men samhället
förändras och med det hur vi bor och rör oss, kraven på bra kommunikationer ökar. Gamla lösningar kan innebära barriärer i stadsbilden som
underblåser segregationen. Prioriteringskrav i budgeten kan innebära att tillväxten hämmas i delar av landet. Ekonomiska incitament kan ge en
skev syn på var det ska satsas? Finns helhetsgreppet när vi planerar infrastrukturen? Vad är infrastrukturens roll för att bygga bort segregation?
Är det den största nyttan som ligger till grund för ny infrastruktur, eller gäller det att skrika högst?
Jonas Lindström, fil. Dr,lektor, institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola
Torleif Falk, stadsarkitekt, Stockholms stad
Johan Gerklev, hållbarhetschef, Skanska

17.00

Business Arena afterwork

* Under pauserna och lunchen pågår Kommunicate, Framtidsforum och Mötesplats Stockholm

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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SEMINARIUM 3

LOKAL: A2, PLAN 5

TEMA: BOSTAD DEL I

Nya orosmoln när bostadsmålen
kommer närmare
Bostadsbristen har de senaste åren varit en av knäckfrågorna för medborgare, politiker och bransch i Sverige. Debatten
har präglats av hur takten ska kunna öka, hur bostäderna ska kunna produceras billigare, kompetensbrist och vilka regler
som måste förändras för att fler ska ha någonstans att bo. När byggtakten äntligen ligger på de högsta nivåerna sedan
miljonprogrammet visar sig nya dimensioner i frågan. Vilken kvalitet har det som byggs idag egentligen? Är marknaden
överhettad när de som behöver bostad inte kan efterfråga det som byggs – och vad händer om konjunkturen vänder? I
debatten hamnar man ofta i att det till syvende och sist är politikens ansvar – men vad är det egentligen man vill ha?
Moderator: Nisha Besara, vd, Unga Klara
Expertkommentator: Jonas Nygren, förbundschef, Hyresgästföreningen

MEDVERKANDE TALARE I URVAL:

Nisha
Besara

11.00

Jonas
Nygren

Ann-Margrethe
Livh

Victoria
Percovich-Gutierrez

Stefan
Ränk

Roger
Mogert

Branschen vill se en social bostadspolitik – vad vill politikerna?
Det senaste året har kraven på en social bostadspolitik blossat upp från många i branschen, som eftersöker en politisk ambition för att komma till
rätta med medborgarnas oförmåga att kunna efterfråga det som byggs. Hur ser man på frågan i Stockholm – där både priser och segregation
ökar? Med ett år kvar till valet – vad vill politikerna göra för att underlätta för de ekonomiskt svaga att komma in på en bostadsmarknad där
trösklarna bara verkar växa?
Roger Mogert, stadsbyggnads- och kulturborgarråd, Stockholms stad

11.15

Vad vill branschen ha av politiken?
Runt om i branschen ställer man höga krav på den stat som på 90-talet lämnade över ansvaret för bostadsbyggandet på marknaden. Samtidigt är
branschen kritisk till de subventioner och annat som regeringen faktiskt har lagt fram. Vad är det egentligen man vill ha? Vad säger politiken
om kraven? Var kan man mötas?
Kicki Björklund, vd, Bostadsbolaget
Stefan Ränk, koncernchef, Einar Mattsson
Lennart Weiss, kommersiell direktör, Veidekke
Roger Mogert, Stockholms stad

12.00
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14.00

Är dagens byggnader tickande bomber?
I jakten på rekordnivåer i byggandet hittar bolagen nya sätt att producera bostäder. Det ”industriella byggandet”, som länge varit något av ett
skällsord, har tagit nya steg mot finrummen. Frågan är hur kvaliteten i det som byggs påverkas när det ska gå fort. Hur länge kommer det att
dröja innan det som byggs idag kommer att behöva renoveras? Hur har 20 år av marknadsstyrt byggande påverkat kvaliteten? Tänker vi för
kortsiktigt i ambitionen att bygga bort bristen?
Erik Stenberg, Associate Professor, KTH

14.30

Uppföljande panel: Är dagens byggnader tickande bomber?
Kvalitén i det moderna byggandet får kritik. Men vad säger de som bygger själva? I den här punkten får aktörerna själva kommentera kritiken
som riktas mot det som byggs. Är det vi håller på med en nödlösning, eller är det hållbart?
Erik Stenberg, Associate Professor, KTH
Eva Nordström, vd, SKB
Sara Erman, chef projekt, BoKlok
Peter Svensson, chef affärsområde projektutveckling, bostadsutveckling, Peab Bostad AB
Victoria Percovich-Gutierrez, social hållbarhet, White Arkitekter

15.00
16.00

Eftermiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter*
Ökad konkurrens – ökad risk?
Ett ämne som diskuterats i bostadsbristen är en annan brist, nämligen den på konkurrens. De senaste åren har dock flera nya bolag seglat upp, 		
fått markanvisningar i nya stadsdelar med finansieringar på nya sätt. Hur står sig de nya bolagen jämfört med de stora drakarna – vilka resultat
har man sett? Hur går kommunernas tankar kring att använda mindre etablerade bolag? Och hur skulle de stå sig, om konjunkturen vänder?
Lennart Karlsson, vd, HEBA Fastighets AB
Henrik Svanqvist, vd, Rosendals Fastigheter
Daniel Kjørberg Siraj, koncernchef, OBOS
Anna Sander, projektchef Rosendal, Uppsala kommun

16.30

Byggs det för mycket?
Efter år av underproduktion av bostäder som lett till en av landets värsta bostadskriser, har bostadsbyggandet växlat upp när det under 2016
påbörjades 65 000 nya bostäder. Debatten har präglats av systemkritik från många olika håll – där summan varit att det är för svårt att bygga av
olika anledningar. När byggandet trots allt växlat upp har en ny typ av oro tagit allt större plats – vem ska bo i det som byggs? Om
konjunkturläget vänder – har vi rent av byggt för mycket?
Sven Renström, vd, Olov Lindgren
Emil Pull, doktorand, Malmö högskola
Maria Qvillberg, utvecklingsansvarig kvalitet och hållbarhet, HSB Projektpartner AB
Ann-Margarethe Livh, bostadsborgarråd, Stockholms stad

17.00

Business Arena afterwork

* Under pauserna och lunchen pågår Kommunicate, Framtidsforum och Mötesplats Stockholm

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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SEMINARIUM 4

LOKAL: C2, PLAN 2

TEMA: HANDEL

En ny handelsgeografi – hur anpassar
sig fastighetsbranschen?
Den geografiska kartan för handeln kan vara på väg att ritas om. Närbutikerna gör revansch från en tidigare förtvinad
tillvaro, samtidigt möter cityhandeln konkurrens från omkringliggande köpcentrum. Handelskonkurrensen hårdnar och
fastighetsägare måste dra fördel av en effektiv centrumledning och marknadsföring för att göra handelsplatsen till en
attraktiv destination. Hur ska en fastighetsägare anpassa sig till handelns framfart? Välkommen till ett seminarium
som reder ut handelns utveckling.
Moderator: Karin Adelsköld, entreprenör, författare, föreläsare
Expertkommentator: Fredrik Kolterjahn, ordförande, NCSC

JONNA THOMASSON

MEDVERKANDE TALARE I URVAL:
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Ökad omsättning men dalande framtidstro – hur mår svensk handel?
Omsättningen i handeln tycks ständigt gå uppåt, samtidigt går många butiker i konkurs. Hur går det ihop? En ökad omsättning innebär inte ökade
vinstmarginaler – kanske tvärtom i handelns fall. Utförsäljning och rea ökar försäljningen men pressar både priser och vinstmarginaler. Hur 		
påverkar det föränderliga klimatet i handeln hyressättningen?
Mats Hedenström, näringspolitisk chef, Svensk Handel

11.30

Närbutikens revansch och stadsdelscentrumets framtid
Närbutikerna verkar resa sig igen från en tidigare utdömd tillvaro. Tidsbrist, utlämningsställen och bekvämlighet verkar vara några av
anledningarna. Vilken funktion fyller närbutikerna i stadsdelscentrumen? Hur planeras närbutiker in i nya stadsdelar? Hur ser framtiden ut för
stadsdelscentrumen?
Magnus Åkesson, regionchef, Citycon
Fredrik Bergström, Analysis & Strategy Director, WSP
Regina Kevius, stadsbyggnads- och exploateringschef, Sundbybergs stad
Mattias Celinder, affärsområdeschef fastighetsutveckling, Atrium Ljungberg

12.00

30
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14.00

Stockholm City – vart är handeln på väg?
Stora delar av centrala Stockholm är uppgrävt och omsättningen i handeln i dessa områden tenderar att sjunka. Hur ser framtiden för cityhandeln
i Sveriges huvudstad ut? Hur tacklas konkurrens av kringliggande köpcentrum? Hur påverkar restaurangnäringen i citykärnan handeln?
Bojan Ticic, Associate Director, CBRE Capital Markets
Martin Sandegärde, Head of Retail Stockholm, Vasakronan
Lars Backemar, ordförande, City i samverkan
Tomas Krywult, affärsområdeschef, AMF Fastigheter

14.30

Inbillad oro eller reellt tapp – lägesrapport för handeln runt omkring Stockholm
I november 2015 fick köpcentrum i och kring Stockholm en helt ny utmaning att ta sig an – jättegallerian Mall of Scandinavia. Den svacka som
vissa köpcentrum upplevde i samband med invigningen av Mall of Scandinavia tycks dock som bortblåst idag. Men hur har Mall of Scandinavia
påverkat köpcentrumläget kring Stockholm?
Carl Strufve, Director, Asset Management, Grosvenor
Lars-Åke Tollemark, Managing Director Nordic, Unibail Rodamco
Emma Hernell, vice vd, HUI Research

15.00
16.00

Eftermiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter*
När arkitekten får bestämma – hur skapas den attraktiva handelsplatsen?
När man bryter ner handelsplatsens beståndsdelar så lär det alltid bli kunden som är den viktigaste, en handelsplats utan kunder är helt enkelt
inte mycket värd. Det är därför viktigt att skapa en miljö som är attraktiv för kunderna och en viktig del i det arbetet ligger så klart i det 		
arkitektoniska. Hur utformar man den attraktiva handelsplatsen och vilka specifika faktorer är det som skapar mervärde?
Nadia Tolstoy, inredningsarkitekt, Tengbom
Caroline Curman, studiochef handel, Tengbom

16.30

Att skapa en attraktiv handelsplats – marknadsföringens och centrumledningens roll
När konkurrensen hårdnar måste handelsplatsen tydligt profilera sig för att locka kunder. Både centrumledning och marknadsföring har
en central roll för att lyfta en handelsplats. Vilken effekt kan rätt centrumledning och marknadsföring ha för ett köpcentrum? Vad är skillnaden 		
på marknadsföring och centrumledning, vilken funktion ska de fylla och hur arbetar man bäst med dem? Hur skapas en attraktiv destination? Kan
reklam och marknadsföring öka värdet på en handelsfastighet?
Anette Forsberg, centrumledare CESAM, Örnsköldsviks kommun
Cecilia Åkesson, centrumchef, Stockholm Quality Outlet, Newsec
Chris Helin, marknadsområdeschef Port 73, Atrium Ljungberg

17.00

Business Arena afterwork

* Under pauserna och lunchen pågår Kommunicate, Framtidsforum och Mötesplats Stockholm
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SEMINARIUM 5

LOKAL: 24-25, PLAN 2

TEMA: HÅLLBARHET

Integrerat hållbarhetsarbete
i praktiken
Idag är fastighetsföretagen många gånger föregångare när det gäller hållbarhetsarbete i de tre aspekterna miljö,
socialt och ekonomiskt. Arbetet fortgår oförtrutet trots märkliga politiska signaler från vissa stora länder ute i världen.
Välkommen till ett seminarium där vi speglar det som händer på hållbarhetsnivå på olika nivåer i bransch och samhälle.
Från ledarskap på enskilda företag till storstadsnivå och några belysande exempel på hur det faktiskt redan går till
ute på fältet.
Moderator: Anna-Karin S. Öjeskog, moderator och föreläsare
Expertkommentator: Emma Henriksson, hållbarhetsansvarig, Atrium Ljungberg

MEDVERKANDE TALARE I URVAL:

Anna-Karin
S. Öjerskog

11.00

Emma
Henriksson

Reza
Yazdi

Charlotta
Szczepanowski

Ulrika
Dolietis

Björn
Gustafsson

Integrerad hållbarhet – så hänger de tre aspekterna ihop
Idag arbetar de stora fastighetsbolagen med hållbarhet i alla tre aspekterna. Anledningen är att miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet går
in i varandra. Är det så att ett integrerat hållbarhetsarbete ger bättre långsiktiga resultat? Måste man prioritera insatserna i en viss ordning 		
beroende på fastighet och område? Hur gör man som fastighetsägare för att få ut så mycket som möjligt i dialogen med kunden?
Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef, Riksbyggen		
Reza Yazdi, energi- och hållbarhetsansvarig, Rikshem
Anna Hamnö Wickman, hållbarhetschef, Bonava
Camilla Weiner, hållbarhetschef, Magnolia Bostad

11.30

Hållbarhet i nya banor – från jämlikhet till säkrare arbetsmiljö
Hållbarhet kan betyda många olika saker och inte minst kan man arbeta på många olika sätt för att skapa ett mer hållbart samhällsbyggande. Här
gör vi nedslag på vitt skilda områden, som har det gemensamt att människor, miljö och näringsliv vinner på det.
Robin Rushdi Al-Salehi, hållbarhetsförvaltare, Hemsö		
Bengt Johansson, vd, Forsen		
Ulrika Dolietis, vd, Håll Nollan
Hanna Langéen, vd, civilingenjör riskhantering, Structor Riskbyrån

12.00
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14.00

Urban hållbarhet i Europas grönaste stad?
Stockholm har sedan långt tillbaka ett gott rykte som hållbar stad. Vad bygger positionen på och vad finns det för lärdomar som kan adapteras av
andra städer i Sverige och utomlands?
Amy Rader Olsson, programansvarig, Smart Built Environment IQ Samhällsbyggnad

14.30

En ekologisk stadsdel i Skövde – så här gick det till
Genom blandade boendeformer, eget system för regnvatten och intelligenta mobilitetslösningar för bilfria liv lyckades Skövdebostäder utveckla
en stadsdel som fick SABO:s hållbarhetspris. Stadsdelen heter Aspö Eko-logi och inrymmer möjligheter att leva miljömässigt, socialt och 		
ekonomiskt hållbart. Här berättar de som var med om tankarna bakom och vad man lärt sig på kuppen.
Dan Sandén, vd, Skövdebostäder

15.00
16.00

Eftermiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter*
Visioner blir verklighet – The Fossil Free Energy District i Göteborg
I Göteborg har man kommit så långt på väg mot ett fossilfritt samhälle att innovationsprojektet The Fossil Free Energy District får 50 miljoner 		
av EU. Det handlar om att använda överskottsenergi och föra över mellan olika fastigheter. I projektet samverkar Stadsledningskontoret, 		
Johanneberg Science Park, Chalmersfastigheter och Business Region Göteborg. Vad leder projektet till konkret på kort sikt? Vad är det långsiktiga
målet? Hur får man ett samarbete av det här slaget att fungera och bli mer än trevliga avsiktsförklaringar?
Björn Gustafsson, programansvarig stadsutveckling, Göteborg Energi
Irene Svensson, internationella relationer, Johanneberg Science Park

16.30

Användning av material och transporter – högst på hållbarhetsagendan?
Högljudda krav på fler bostäder och en stark svensk ekonomi gör att många fastighetsbolag satsar på både nybyggnation och renovering av 		
befintligt bestånd. Två viktiga parametrar i den miljömässiga hållbarheten är material och transporter. Representanter för speciellt intressanta 		
projekt ger en bild av hur de har resonerat för att spara resurser och agera på ett miljövänligt sätt.
Magnus Tengberg, affärsområdeschef fastighetsutveckling Göteborg, Vasakronan
Mikael Anjou, vd, Einar Mattsson AB
Anders Torell, chef Business transformation & digitalisering, NCC Industry
Bertil Rosquist, senior grön affärsutvecklare, Skanska Sverige

17.00

Business Arena afterwork

* Under pauserna och lunchen pågår Kommunicate, Framtidsforum och Mötesplats Stockholm
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SEMINARIUM 6

LOKAL: C4, PLAN 2

TEMA: ARKITEKTUR (I SAMARBETE MED SVERIGES ARKITEKTER)

Arkitekturens roll i
samhällsbyggnadsprocessen
Medvetenheten om arkitekturens förmåga att skapa mervärden ökar stadigt bland fastighetsägare. Samtidigt gäller
det att de ambitiösa visionerna bereds möjlighet att bli verklighet. Något som underlättas av en ökad ömsesidig
förståelse mellan arkitekt och fastighetsägare. Välkommen till ett speciellt seminarium om arkitektur där vi även tar upp
kommunernas betydelse för en god arkitektur.
Moderator: Jenny Strömstedt, journalist och programledare
Expertkommentator: Fredrik Drotte, stadsutvecklingschef, Upplands Väsby kommun

MEDVERKANDE TALARE I URVAL:

Jenny
Strömstedt

11.00

Fredrik
Drotte

Louise
Masreliez

Mats
Hederos

Sandra
Frank

Daniel
Markström

Så skapar arkitekturen mervärde i fastigheter och samhällsbyggnad
Om man ska ringa in hur arkitekturen skapar mervärde för fastigheter och i samhällsbyggnadsprocessen krävs det flera olika infallsvinklar för att
komma fram till ett tillfredsställande svar. I en spännande diskussion närmar vi oss frågeställningen med hjälp av en kunnig panel.
Daniel Markström, arkitekt, Jernhusen
Kristian Lönn, arkitekt MSA, partner, Strategisk Arkitektur
Mats Hederos, vd, AMF Fastigheter

11.30

Branschrapporten – Sveriges Arkitekter presenterar frågorna som står högst på agendan
Förra året handlade rapporten om högkonjunktur för branschen med påföljande arkitektbrist. Nu väntar nya viktiga frågor att sätta ljuset på. 		
Årets branschrapport presenteras som brukligt på Business Arena Stockholm.
Charlotta Holm Hildebrand, branschchef, Sverige Arkitekter

12.00
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14.00

Hållbar stadsutveckling kräver fler arkitekter i kommunen!
Kommunerna står inför ett allt mer komplext stadsbyggande och allt högre krav ställs på hållbara livsmiljöer. Behovet av arkitektkompetens
ökar därför i våra kommuner. Hur attraherar vi fler arkitekter till kommunen och hur väl tar kommunerna hand om arkitektkompetensen?
Och hur ska kommunerna och deras stadsarkitekter samspela med den föreslagna riksarkitekten?
Tobias Olsson, förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter
Erik Pelling, kommunalråd (S), Uppsala kommun
Regina Kevius, stadsbyggnads- och exploateringschef, Sundbybergs kommun
Daniel Markström, arkitekt, Jernhusen
Torleif Falk, stadsarkitekt, Stockholms stad
Elisabet Andersson, arkitekturskribent, SvD Kultur

14.30

Kan svenska arkitekter ta med sig träbyggandet ut i världen?
I Sverige finns råvaran och nu för tiden även ett konkurrenskraftigt kunnande om hur man bygger i trä på ett estetiskt tilltalande och
klimatneutralt sätt. Kan det vara en möjlighet för svenska arkitekter att ta med sig det kunnandet ut i världen? Vad kan arkitekterna göra för att
driva utvecklingen framåt?
Stefan Sjöberg, arkitekt, Kjellander Sjöberg
Sandra Frank, marknadschef, Folkhem
Louise Masreliez, ordförande, Sveriges Arkitekter
Björn Yndemark, brandskydds- och riskhanteringskonsult, WSP

15.00
16.00

Eftermiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter*
Vad behövs för att bli årets arkitektkommun – och vad leder det till?
Stadsbyggande och arkitektur blir ett allt viktigare verktyg för svenska kommuner som vill skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt.
Under Business Arena Stockholm är det premiär för utmärkelsen Årets arkitektkommun. På scenen har vi bland annat representanter för den
aktuella vinnarkommunen och arkitektkontoret.
Anders Lago, förbundsordförande, HSB
Tobias Olsson, förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter
Fler talare tillkommer

16.30

Fyra spaningar á fem minuter
Hur påverkar historien dagens arkitektur? Finns det några spännande exempel på nytänkande idag? För vad bultar en
stadsträdgårdsmästares hjärta extra häftigt? Vad är nästa steg när man har fått ett pris för sin oändlighetspool? Spaningar om ämnen som ligger
fyra spännande människor i branschen extra varmt om hjärtat.
Cecilia Holmström, arkitekt, Tengbom
Andreas Martin-Löf, arkitekt
Elisabeth Rosenquist Saidac, stadsträdgårdsmästare, Stockholms stad
Lars Johansson, arkitekt SAR/MSA, marknadschef, AIX Arkitekter

17.00

Business Arena afterwork

* Under pauserna och lunchen pågår Kommunicate, Framtidsforum och Mötesplats Stockholm
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SEMINARIUM 7

LOKAL: 35-36, PLAN 3

TEMA: REGIONER I TILLVÄXT

Finns den gemensamma målbilden
när regionerna växlar upp?
Det finns förmodligen inte något universellt framgångsrecept för lyckad stadsutveckling. Varje region har sina utmaningar,
vare sig det handlar om att flytta stad i norr eller lyfta socialt utsatta områden i söder. Gemensamt för alla platser är dock
den stora konsensus om att ska det hända så krävs det samverkan, ett slitet ord som ändå är centralt för framgång och det
gäller att alla drar åt samma håll. Hur kan ett konsortium lyfta ett utsatt område i Malmö? Hur krymper man avstånden i
norr för en starkare region? Kommer Göteborg få en superstadsplaneringsnämnd?
Moderator: Catarina Breitfeld, moderator och föreläsare
Expertkommentator: Åsa Henninge, analyschef, NAI Svefa

MEDVERKANDE TALARE I URVAL:

Catarina
Breitfeld

11.00

Åsa
Henninge

Ola
Serneke

Kicki
Björklund

Erik
Linn

Ulf
Kamne

TEMA SYD:
Hur får Malmö saker ur händerna?
I Malmö har många stora projekt och områden kommit på plats de senaste åren. Staden arbetar aktivt med att utveckla område efter område och
verkar få saker på plats snabbt. Vad beror det på? Politiskt mod, starka ledare, kompetenta tjänstemän?
Olof Andersson, vd, Trianon
Joakim Ollén, vd, Kunskapsporten
Heidi Avellan, politisk chefredaktör, Sydsvenskan
Fler talare kan tillkomma

11.30

Culture Casbah – social hållbarhet
De sociala faktorerna ligger högt på dagordningen inom fastighetssektorn. Flera av våra miljonprogramsområden anses utsatta och segregerade
och många av de försök att lyfta just dessa områden har misslyckats. I stadsdelen Rosengård pågår nu projektet Culture Casbah, ett exempel på
visionärt arbete kring dessa frågor. Hur arbetar man med de sociala frågorna i projektet? Vad talar för att det lyckas denna gång? Är det ett
arbetssätt som skulle passa på andra ställen?
Mats Nilsson, förvaltningschef, MKB Fastighets AB
Petra Sörling, vd, Rosengård Fastighets AB

12.00
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14.00

TEMA NORR:
Landsbygd och förort i urbaniseringens spår
Hur ska det resoneras när samhällsnytta ställs mot lönsamhet? Ny infrastruktur skulle vitalisera många områden i norra Sverige men det 		
är konkurrens om medlen. Vi har även mängder av områden i storstädernas periferi som är i behov av uppmärksamhet för att inte den pågående
segregationen cementeras. Men med urbaniseringen är det är mot de stora städerna investerarna riktar sina blickar, avkastningen stiger ju 		
större och centralare det är. Hur ser framtiden ut för våra mindre samhällen och förorter, går det att vända den negativa trenden?
Terese Bengard, verksamhetschef, Hela Sverige ska Leva
Kerstin Annadotter, universitetsadjunkt bygg- och fastighetsekonomi, KTH
Dan Gaversjö, integrationsexpert, Gaversjö Innovation

14.30

Stadsutveckling på mindre orter
Det är inte bara miljonstäder som kan satsa framgångsrikt på stadsutveckling. Eller som behöver attraktiv stadsutveckling för att skapa 		
förutsättningar för tillväxt. Däremot kan de ekonomiska förutsättningarna vara snävare. Här är det än viktigare att utnyttja lokala resurser och 		
möjligheter. En annan parameter är att skapa utrymme för de unga att trivas. Genom att analysera noga i förväg, ta fram bra planer går det att 		
komma framåt även på mindre orter. Vilka faktorer måste till för att det ska ges utrymme till stadsutveckling även på mindre orter? Vad ska de 		
inblandade parterna tänka på när det gäller planprocessen?
Martin Larsson, gruppchef samhällsbyggnad och fastighetsutveckling, NAI Svefa
Mattias Tegefjord, förvaltningschef, Stenvalvet

15.00

Eftermiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter*

16.00

TEMA: VÄST
Samverkan – snack eller verkstad
Det pratas samverkan i alla dess former men hur fungerar det i praktiken? Det är ofta lätt att hitta goda relationer inom sin egen sfär men 		
när tillväxten sker samtidigt på många olika fronter gäller det även att lyckas dra jämt över både block, bransch och organisationsgränser. Hur 		
ser samarbetsklimatet ut i Göteborg, drar alla åt samma håll när staden ska växa in i en större kostym? Hur kan staden organisera sina resurser 		
för en effektivare hantering? Vad behöver marknaden för att kunna möta stadens behov?
Ola Serneke, vd, Serneke
Ulf Kamne, kommunalråd (MP), Göteborgs Stad
Kicki Björklund, vd, Bostadsbolaget
Hans Wallenstam, vd, Wallenstam

16.30

Visionen om ett större Göteborg
När 25 000 nya lägenheter och 45 000 nya arbetsplatser ska till i Älvstaden i vad som kallas ett av Nordens största stadsutvecklingsprojekt. 		
Samtidigt ska det till västlänk och nya spårvagnsförbindelser. Det ska vara tätt, blandat och tillgängligt samtidigt som det ska gå fort. Vad kan vi
förvänta oss när vision ska bli verklighet i Göteborg?
Erik Linn, arkitekt, White Arkitekter

17.00

Business Arena afterwork

* Under pauserna och lunchen pågår Kommunicate, Framtidsforum och Mötesplats Stockholm
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WEDNESDAY 11.00-17.00

SEMINAR 8

ROOM: 27, LEVEL 2

THEME: INVESTMENT PART I

Sweden and the Nordics – low risk and
high returns
The high standard of technical innovation and the substantial need for investment in residential housing, commercial
property and infrastructure in Sweden, indicate that there is demand for investment in the country. It is a case well worth
considering. The steady economic growth and overall stability of the Nordics have provided the promise of high returns
on investment with low risk for a long time. Furthermore, while global politics currently are in a state of turmoil, the
Nordic countries are stellar examples of political stability. Welcome to a seminar giving you the big picture of the Swedish
economy and an introduction to state of the real estate sector in the Nordics.
Moderator: Tomas Ernhagen, Chief Economist, Fastighetsägarna Sverige

SELECTED SPEAKERS:

Tomas
Ernhagen

Martin
Wolf

Lars
Trägårdh

Mats
Olausson

Anna
Öster

Louis
Landeman

Note: This seminar is a joint session with seminar 1 and is being held in room A3/A4 at level 5

11.00

A global economic balancing act – joint session with seminar 1
While we can now safely assume that the Great Recession is behind us, the global economy has not recovered completely from its consequences.
Economic growth has not picked up, inflation is low and interest rates as well. The effects of the transition into a new technological paradigm,
digitalization, are still difficult to comprehend and potential phenomena like “new normal” and “secular stagnation” confuse many economists.
Add to that the global political uncertainty in the wake of Brexit, the American presidential election and the situation in North Korea. Welcome to
an economic world tour with one of the planets most influential economists.
Martin Wolf, Economics editor, Financial Times

12.00

Lunch and time for networking

14.00

Swedish macro – how robust is the economy?
While the Riksbank has applied an extremely loose monetary policy for a long time, the mantra of the Swedish government, has been to maintain
a tight fiscal policy stance, focusing on low public debt. Consequently, infrastructure investments have been neglected as well as investments
in housing. A small, open, economy, Sweden is affected by the global economic currents, and an external shock to the economy, could have
severe consequences for the economy. The question is, how well the Swedish economy is equipped to absorb such a shock? Would the
government be willing, and able, to invest massively in real asset projects; infrastructure and real estate, in order to stave off a potential new
crisis and maintain the economic stability that has been the trademark of the Swedish economy for a long time?
Pär Magnusson, Fixed income strategist, Swedbank
Anna Öster, Chief Economist, Länsförsäkringar

38
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14.30

Political stability for a century
The global political environment seems to more unstable now that it has been for decades. Constituents in many of the world’s most powerful
nations have been voting with their feet as a clear manifestation of disappointment in the apparent inability of political leaders to live up to
campaign promises and solve different issues. Donald Trump in the USA, Emmanuel Macron in France, Brexit in the UK, all are examples of foot
voting. In this volatile political environment, the Nordic countries stand out as the posterchildren of political stability and have done so for the
past century or so. Why is the region so stable, and what could possibly upset that?
Lars Trägårdh, Professor of History

15.00
16.00

Coffee and time for networking
The financing paradox: lower market rates – higher financing costs
A consequence of the monetary policy, the cost of capital has been almost negligible and Swedish real estate companies have been able to
finance themselves at very low rates. This, in turn, has pushed up property prices and attracted a big number of new players into the market.
Subsequently, the banks have become more reluctant to increase lending to the sector and the Swedish corporate bond market is also becoming
crowded. What does the financing situation for the Swedish real estate sector look like? Do they need to raise new equity to a greater extent or
are there other options available, like the euro market?
Joakim Nirup, National Director, Debt & Financial Advisory, JLL
Louis Landeman, Head of Credit Analysis, Danske Bank Markets

16.30

The green wall of money
In 2013, Vasakronan launched the world’s first green bond and raised capital dedicated to financing sustainable projects. Ever since then, Swedish
real estate companies have been forerunners in raising green capital and benefitted from the growing awareness of global investors about
sustainability issues. Cost of green capital is now lower than that of funds allocated to non-green investments and thus the incentives for
companies operating in a capital-intensive sector to invest sustainably. Some companies even have the goal of becoming all-green. Is that a
realistic goal, is the lower cost of green capital sustainable and, will the supply of green money decrease when global interest rates start rising 		
again?
Mats Olausson, Senior Advisor, SEB
Martin Lindqvist, CFO, Atrium Ljungberg

17.00

Business Arena afterwork
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Onsdag 20 september

Fördjupningar 11.00-12.00
11.00-12.00

FÖRDJUPNING A1 | TEMA: STADSBYGGNAD

LOKAL: 31, PLAN 3

Special: Konsten att skapa stad
För att möta morgondagens behov har konsten att skapa stad metodiskt, uthålligt, kreativt och modigt utvecklats. Förlegade och etablerade arbetssätt
har lagts på hyllan. Nacka kommun har tillsammans med de byggaktörer som skapar framtidens Nacka testat, lyckats, misslyckats, reviderat och till slut
framgångsrikt etablerat en ny större idé – ett nytt ”program” för hur en stad kan utvecklas. Här beskriver fastighetsaktörer, kommunen och kreatörer
tillsammans hur det gick till, med en hel del tips och tricks så att du och din organisation också kan nå framgång.
”Konsten att skapa stad” har inspirerat och förvånat kommuner och organisationer både nationellt och internationellt och är banbrytande inom
global stadsutveckling.
Moderator: Katarina Fredrika, stadskreatör och ledare Konsten att skapa stad, Nacka kommun

Katarina Fredrika

11.00-12.00

PG Sabel, vd, Stena Fastigheter Stockholm
Nicklas Backfjärd, vd, Kvarnholmen Utveckling AB (JM)
Linus Källberg, affärutvecklingschef Atrium Ljungberg
Jon Allesson, affärsutvecklare, Atrium Ljungberg
Amanda Larsson, grundare, Magiska trädgården
Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande, Nacka kommun
Gunilla Glantz, stadsbyggnadsdirektör, Nacka kommun

FÖRDJUPNING A2 | TEMA: SKATT

LOKAL: 26, PLAN 2

Paketeringsförslaget – hamnar det i soptunnan?
När regeringens utredare presenterade sina förslag till nya regler för att stävja paketering av fastigheter blev reaktionen dels lättnad, dels frustration.
Lättnad för att alla visste att ett förslag var på gång och nu var i alla fall osäkerheten borta, frustration för att man konstaterar att branschen inte är
skattegynnad men väljer trots det att öka skattetrycket. Förslaget har fått hård kritik och bland andra bostadsministern har sagt att det hör hemma i
soptunnan. Vad innebär förslaget i egentligen för branschen och värderingarna och hur går vi vidare?
Moderator: Ulla Werkell, skattejurist, Fastighetsägarna
Jörgen Graner, partner, KPMG
Karl-Johan Nörklit, advokat och delägare, Setterwalls
Sara Jacobsson, partner, EY
Lars-Göran Dahl, affärsutvecklingschef, Diös
Magnus Richardsson, Head of Commercial Real Estate, Nordea
Ulla Werkell
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11.00-12.00

FÖRDJUPNING B | TEMA: LOGISTIK

LOKAL: 34, PLAN 3

The last mile – hur kan delningsekonomin bidra?
Inom logistiksektorn har fokus blivit allt större på den så kallade sista sträckan, den sista kilometern, som krävs för att transportera godset från en
citynära terminal till slutkund. Något som skulle kunna bidra till att göra den processen effektivare är utvecklingen inom vad vi generiskt kallar för
delningsekonomin, det vill säga när digitala plattformar används för att på ett effektivare sätt utnyttja samhällets befintliga strukturer och resurser. Vad
kan logistiksektorn lära sig av delningsekonomin och i vilken grad är det realistiskt att använda de moderna digitala plattformarna?

Moderator: Peter Wiman, analyschef, Savills
Benny Thögersen, vd, Catena
Linda Persson, Senior Industrial Leasing Manager, JLL
David Almqvist, rådgivare, Croisette Real Estate Partners
Pontus Lindblom, näringslivsdirektör, Norrköpings kommun
Olle Zetterberg, vd, Stockholm Business Region
Peter Wiman

11.00-12.00

FÖRDJUPNING C | TEMA: REKRYTERING

LOKAL: 27, PLAN 2

Hur går vi vidare för att lösa bristen på arbetskraft?
När regeringen satsar på olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att sänka arbetslösheten inför valet nästa år, står fastighetsbranschen ensamma med
sitt akuta kompetensbehov. I den här punkten lyfter vi fram goda exempel, där bolag och kommuner faktiskt lyckats attrahera och rekrytera – trots att
ljusningen i horisonten fortfarande känns långt borta.

Moderator: Mona Finnström, vd, Fastigo
Sara Kopparberg, stadsbyggnadschef, Tyresö kommun
Caroline Redare, HR-chef, Forsen
Anders Leander, distriktschef produktion, Ikano Bostad
Emma Hård, HR-chef, HSB Göteborg
Kristina Grahn-Persson, chef affärsstöd, Diös Fastigheter
Mona Finnström

11.00-12.00

FÖRDJUPNING D | TEMA: STADSBYGGNAD

LOKAL: 32, PLAN 3

Case: Arenastaden – stadsdel och/eller tillväxtmotor?
Utvecklingen av så kallade brownfields skapar nya värden och i Arenastaden har Solna stad in bara fått en ny stadsdel utan även en tillväxtmotor där
stora svenska företag har placerat sina huvudkontor i kombination med landets till ytan största köpcentrum och nationalarenan som skapar otaliga
nya arbetstillfällen. Välkommen till en fördjupning där vi djupdyker i projektet Arenastaden och frågar oss vad som krävs för att skapa ett projekt av
den digniteten.

Moderator: Sarah Bragée, chef strategisk samhällsanalys, Tyréns
Christian Hermelin, vd, Fabege
Lars-Åke Tollemark, Magaing Director Nordic, Unibail-Rodamco
Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande (M), Solna stad
Anna Wersäll, näringspolitisk expert, Stockholms Handelskammare

Forts.
nästa
sida

Sarah Bragée

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu

41

BUSINESS ARENA STOCKHOLM 20-21 SEPTEMBER 2017

11.00-12.00

FÖRDJUPNING E | TEMA: TEKNIK

LOKAL: 23, PLAN 2

Tekniken som förändrar branschen
De tekniska landvinningarna i branschen är snabba och många. Bästa sättet att bilda sig en uppfattning om utvecklingen är att lära sig mer om de enskilda
fallen och hur olika lösningar tillämpas i praktiken. Välkommen till en fördjupning som följer upp den digitala utvecklingen på samhällsbyggnadsområdet
flera olika aspekter! Obs! Fördjupningen hålls delvis på engelska.

Moderator: Anna Ferreira Gomes, Head of Sales Nordic, Datscha
Gary Kidd, vd, ISS Sverige
Andreas Furenberg, teknikchef, Peab
Johanna Fredhsdotter Lager, Head of VDC, NCC Sverige
Tim Andersson, medgrundare, Yta
Anna Ferreira Gomes
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Onsdag 20 september

Fördjupningar 14.00-15.00
14.00-15.00

FÖRDJUPNING F | TEMA: SAMHÄLLSFASTIGHETER

LOKAL: 23, PLAN 2

Framtidens vårdfastigheter
En vårdfastighet ska, liksom andra hus, stå i flera årtionden och då kravspecifikationen för en sådan fastighet är noggrann och behoven specifika men
föränderliga över tid så krävs en stor flexibilitet. Hur skapar man framtidens vårdfastigheter och försäkrar sig om att den kan både stå länge och uppfylla
framtidens krav?

Moderator: Fredrik Dackheden, Head of Transactions, Croisette Real Estate Partners
Patrik Emanuelsson, vd, Locum
Paul Lindquist, investerings- och fastighetslandstingsråd (M), Stockholms läns landsting
Dan Sehlberg, affärsområdesansvarig vård, Magnolia Bostad
Sara Östmark, vice vd och affärsutvecklingschef, Stenvalvet
Helena Beckman, arkitekt SAR/MSA, Tengbom
Fredrik Dackheden

14.00-15.00

FÖRDJUPNING G | TEMA: VÄRDERING

LOKAL: 26, PLAN 2

Hur påverkas värdena av inflation?
Perioden med låga räntor har varit mycket lång och mycket talar för att den (äntligen) börjar gå mot sitt slut, i alla fall minusräntan. De svenska
fastighetsvärdena har påverkats stort av den låga räntan men hur stor buffert mot räntehöjningar finns inprisad i de nuvarande värdena? Vad händer
om räntan stiger fortare än man tidigare trott, vilket inte är helt uteslutet, och snabbare? Hur påverkas värdena om vi för första gången på flera år får se
inflation? En kunnig panel diskuterar.

Moderator: Per Niklasson, vd, Mengus
Bo Nordlund, redovisningsexpert, BREC
Ulrika Lindmark, Head of Valuation & Advisory, Newsec
Marita Loft, vd, Storebrand
Karl Vahlund, transaktionschef, Rikshem
Per Niklasson
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14.00-15.00

FÖRDJUPNING H | TEMA: STADSBYGGNAD

LOKAL: 32, PLAN 3

Case: Victoria – en ny stad i Sverige?
Kan en del av lösningen på den något ansträngda utbudssituationen på den svenska fastighetsmarknaden ligga i att bygga en helt ny stad? En modern,
kosmopolitisk stad byggd utifrån kulturell mångfald och jämställdhet? Välkommen till en visionär diskussion om den än så länge hypotetiska nya
staden Victoria.
Moderator: Sarah Bragée, chef strategisk samhällsanalys, Tyréns
Anders Riedenfalk, civilingenjör, projektutvecklare, Lejonfastigheter
Göran Cars, professor i samhällsbyggnad, KTH
Mats Rönnbo, utvecklingsdirektör, Skanska
Daniella Waldfogel, näringspolitisk expert, Stockholms Handelskammare
Sarah Bragée

14.00-15.00

FÖRDJUPNING I | TEMA: SOCIAL HÅLLBARHET

LOKAL: 31, PLAN 3

Allmännyttans recept för hållbar utveckling
Allmännyttan i Stockholm har en stolt tradition av hållbarhetsarbete, med över 80 års erfarenhet av att bygga och förvalta bostäder för en hållbar framtid.
Men vilka utmaningar väntar? Urbanisering, globalisering och digitalisering är några av de utmaningar som allmännyttiga bostadsföretag ställs inför idag.
Lägg där till ett stort socialt ansvar för både bostadsområden, hus och hyresgäster. Vad kan kommunala bostadsbolag lära av privata fastighetsägare och
hur kan vi arbeta tillsammans?
Välkommen till en fördjupning om allmännyttans recept för hållbar utveckling. Anette Sand, vd på Familjebostäder, gör en spaning utifrån SABO:s
framtidsprogram om ekologiskt hållbar utveckling. Tobias Lind, verksamhetsutvecklare på Stockholmshem, berättar om Bagarmossen Smartup, ett projekt
som bidrar till en socialt hållbar och sammanhållen stadsdel.
Moderator: Karin Stener, kommunikationschef, Stockholmshem
Anette Sand, vd, Familjebostäder
Tobias Lind, verksamhetsutvecklare, Stockholmshem

Karin Stener

14.00-15.00

FÖRDJUPNING J | TEMA: BYGGANDE

LOKAL: 34, PLAN 3

Construction Management

Nya LOU = Sant

Genom att använda Construction Management, CM, kan konkurrensen vid upphandlingar både fördjupas och förbättras, så att fler mindre entreprenörer
kan vara med och lämna anbud. Vid tillämpning av CM bestämmer byggherren hur varje delentreprenad ska handlas upp. På så sätt kan alla vara med och
konkurrera, samtidigt som LOU kan användas på ett effektivt sätt.
Hur kan nya LOU användas för att bli ett ännu smidigare verktyg för projektgenomförande med CM? Välkommen till en klargörande diskussion!
Moderator: Stefan Dahlgren, ordförande, CM-bolagen
Louise Landberg, projektledare, Forsen AB
Johan Berg, senior partner, Forsen AB
Petter Jurdell, chef fastighet och boende, SABO
Tommy Lenberg, vd, Byggherrarna
Nicklas Björklund, jurist, Byggherrarna
Stefan Dahlgren

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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Fördjupningar 16.00-17.00
16.00-17.00

FÖRDJUPNING K | TEMA: DIGITALISERING

LOKAL: 31, PLAN 3

Från fiber till affärsnytta – för både fastighet
och hyresgäst
Stockholm är världens kanske mest uppkopplade stad och har en infrastruktur av fiber som når i stort sett alla fastigheter. SISAB har 600 skolor
och förskolor anslutna till Stokabs fibernät. Det ger dem möjlighet att övervaka och styra byggnaderna centralt, vilket gett ekonomiska vinster,
förbättrad säkerhet samt bättre drifts- och förvaltningsmöjligheter. Hur har de praktiskt gått tillväga för att bygga en sådan lösning? Att framtidssäkra
kommunikation till såväl byggnader som hyresgäster är idag ett måste för fastighetsägare. Välkommen till en fördjupning där Stokab och SISAB ger dig
konkret kunskap om hur fibernät leder till direkt affärsnytta genom robusta lösningar, och Einar Mattsson berättar hur de tar sig an digitaliseringen och
möjligheterna att framtidssäkra kommunikationen till såväl byggnader som hyresgäster i koncernens fastigheter och i de fastigheter som de förvaltar.

Moderator: Linda Saltin, kundansvarig, Stokab
Niklas Dalgrip, driftchef, SISAB
Björn Schenholm, chef affärs- och fastighetsutveckling, Einar Mattsson Byggnads AB
Staffan Ingvarsson, vd, Stokab

Linda Saltin

16.00-17.00

FÖRDJUPNING L | TEMA: DIGITALISERING

LOKAL: 23, PLAN 2

Från data till intäkter: värdeskapande
genom digitalisering
Digitaliseringen innebär nya affärsmodeller för fastighetsägarna. Men på vilket sätt och vad innebär det för branschen? Hur kan fastigheters attraktivitet
öka genom tjänsteutbud riktat mot boende och hyresgäster? Base2:s affärsidé är att fastighetsdata tillgängliggör intäktsgenererande tjänsteleveranser.
Det ökar fastighetsägarnas intäkter samt kännedom om sina leverantörer, vilket i sin tur skapar mervärde för de boende. Kort och gott: värdeskapande
genom digitalisering. Välkommen till en fördjupning där vi koncentrerar oss på en ny, digital affärsnytta som nu lanseras i Sverige.

Moderator: Stefan Younes, vd Fastighetsägarna Service Stockholm AB
John Manoochehri, vd och grundare, Base2
Billy McCormac, vd, Fastighetsägarna Stockholm
Mikael Dimadis, chef förvaltning, Einar Mattsson

Stefan Younes
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16.00-17.00

FÖRDJUPNING M | TEMA: KONTOR

LOKAL: 26, PLAN 2

Kontor i CBD – hur utvecklas marknaden framgent?
Behovet efter nya kontorsytor är stort i Stockholm CBD, något som märks på topphyror i häradet 8000 kronor/kvadratmeter. Det är dock trångt i city och
det blir svårt att uppfylla det befintliga behovet. Nya citynära områden avlastar till någon del men samtidigt efterfrågar hyresgästernas medarbetare
attraktiva lägen. Hur ser läget ut nu och framöver och hur kommer hyrorna och efterfrågan efter lokaler att utvecklas? Vilka lägen skulle kunna konkurrera
med CBD?

Moderator: Kristina Alvendal, stadsbyggnadsexpert

Kristina Alvendal

16.00-17.00

Johanna Skogestig, chef fastighetsinvesteringar, Vasakronan
Maria Krumlinde, Head of Leasing, Newsec
Bo Wikare, vice vd, Huvfudstaden
Charlotta Liljefors Rosell, förvaltningschef, Fabege
Peter Lind, fastighetschef, Humlegården Fastigheter AB
Fredrik Jaresved, vd, Airport City Stockholm

FÖRDJUPNING N | TEMA: AKADEMI OCH NÄRINGSLIV

LOKAL: 32, PLAN 3

Bostadsbyggande kontra miljö – exemplet dagvatten
Hantering av dagvatten dyker ofta upp som en ”knäckfråga” vid strävan att uppnå ett både miljömässigt och kostnadsmässigt effektivt stadsbyggande. Ett
typiskt fall är när det eftersträvas lokalt omhändertagande. Vilka står för kostnaden och vilka får nyttan av en sådan hantering?
Fördjupningen har en bred ansats och tar upp följande frågor. Vad är bra lösningar med tanke på miljö, bortledning, stadsbyggnadsekonomi, genomförande
& skötsel? Om fastighetsägare ska ta hand om dagvatten - hur ordnas gemensamma lösningar för fler fastighetsägare? Hur bör ansvar och kostnader
fördelas för byggande respektive drift - mellan kommun och fastighetsägare och inbördes mellan fastighetsägare?
Moderator: Jenny Paulsson, universitetslektor, KTH
Eidar Lindgren, universitetsadjunkt, KTH
Henrik Alm, biträdande regionchef, Sweco
Eva Eriksson, Klimatanpassningsutredningen
Nancy Mattsson, projektutvecklingschef förvärv, JM AB
Hans Bäckman, Svenskt Vatten
Eidar Lindgren

16.00-17.00

FÖRDJUPNING O | TEMA: HOTELL

LOKAL: 34, PLAN 3

Hotell – sovrum eller livsstil?
I centrala Stockholm växer nu hotellen upp som svampar ur jorden och alla med sin egen touch, det ska vara designat och centralt. Vad händer på
Stockholms hotellmarknad? Hur ser prognoserna ut för hotellindustrin? Räcker det med rum och service eller krävs helhetskoncept med livsstilsfokus?

Moderator: Anders Nyström, CEO, Savills
Hans Åke Petersson, vd, Annordia AB
Peter Wiwen-Nilsson, Brunswick Hotels
Ann Wiberg, chef affärsområde stadsprojekt, Jernhusen
Susanna Ståhl, Director of Operation Sweden & Denmark, Nordic Choice Hotels
Anders Nyström

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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TORS 09.00-10.15

GEMENSAM INLEDNING

LOKAL: A3-A4, PLAN 5

Gemensam inledning
Moderator: Caroline Sundewall, moderator och styrelseproffs

MODERATOR

MEDVERKANDE TALARE I URVAL

Caroline
Sundewall

09.00

Karin
Enström

Karin
Wanngård

Peter
Wolodarski

Frida
Boisen

Mats
Karlsson

Öppningsanförande
Johan Zetterstedt, vd Fastighetsnytt och grundare av Business Arena

			

09.05

Så gör vi Stockholm starkare och tryggare
Stockholm fortsätter att växa kraftigt och har en ekonomisk tillväxt som gör många andra städer avundsjuka. Samtidigt ger framgången upphov
till växtvärk och det finns flaskhalsar som måste åtgärdas. Här ger stadens högst uppsatte politiker sin syn på det som ska göras för att 		
Stockholm ska fortsätta utvecklas på ett öppet och inkluderande sätt.
Karin Wanngård, finansborgarråd (S), Stockholms stad

		

09.15

Omvärldspanel: Vad betyder de internationella omvälvningarna för Sverige?
Det är många omvälvande skeenden i omvärlden att hålla under uppsikt. Brexit är ett faktum även om inte formerna är klara. Från USA kommer 		
ständiga signaler om omorientering i både inrikes- och utrikespolitik. Det franska presidentvalet fick många att andas ut och nu är frågan hur den
nye presidenten kommer att påverka europeisk politik och finansmarknadernas inställning. På scenen har vi en högt kvalificerad panel som 		
hjälper oss att tolka den komplicerade politiska situationen globalt, i Europa och för svenskt vidkommande.
Peter Wolodarski, chefredaktör, Dagens Nyheter
Frida Boisen, VP Head of Digital, Bonnier Magazines & Brands
Karin Enström, vice ordförande, Utrikesutskottet
Mats Karlsson, direktör, Utrikespolitiska Institutet

		

10.15

Förmiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter*

* Under pauserna och lunchen pågår Kommunicate, Framtidsforum och Mötesplats Stockholm

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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TORS 11.00-16.00

SEMINARIUM 9

LOKAL: A3-A4, PLAN 5

TEMA: FASTIGHET OCH FINANS DEL II

Medvind och öppet hav så långt
ögat kan se?
Det går fortfarande väldigt bra för svensk fastighetsbransch och det är högtryck, såväl på uthyrningssidan som
transaktionssidan. Det är nästan så att branschen börjar bli bortskämd och även om det finns externaliteter som skulle
kunna rubba läget är dessa svåra för branschen att påverka. Man får köra på som vanligt så länge det går och förbereda sig
inför att förr eller senare kommer det att vända. Det innebär samla hö på loftet och göra strukturerna flexibla för att kunna
klara en anpassning, exempelvis på finansieringsfronten och vad gäller nya skatteregler. Hur är då förutsättningarna för
en fortsatt högkonjunktur? Vilka varningssignaler bör vi vara vaksamma för och vad är det egentligen som
branschen kan påverka?
Moderator: Annika Creutzer, privatekonomisk expert
Expertkommentator: Thomas Persson, Partner, Cushman & Wakefield

Foto: Kate Gabor

MEDVERKANDE TALARE I URVAL:

Annika
Creutzer

11.00

Thomas
Persson

Sandro
Scocco

Britt-Marie
Nyman

Sven-Olof
Johansson

Susann
Linde

Högtryck eller bubbla?
Den svenska fastighetsmarknaden har gått ovanligt bra, ovanligt länge, och optimismen tycks ibland hejdlös. Konsensus är att förutom externa
politiska chocker, och kanske en ny paketeringslag eller två, verkar ingenting finnas som kan rubba läget. Eller? Det varnas för bubbeltecken men
än så länge har en eventuell bubbla inte spruckit. Det finns ett enormt investeringsbehov och frågan är om högtrycket är här för att stanna?
Sandro Scocco, chefekonom, Arena Idé
Sven-Olof Johansson, vd, FastPartner

11.30

Aktieemissioner – defensiv eller offensiv strategi?
En av de starkaste trenderna under 2016 var nyemissioner av aktier. Vissa bolag emitterade för att finansiera stora affärer, vilka inte var en
bristvara under året, medan andra emitterade enbart för att fylla på krigskassan. Denna trend har i viss mån fortsatt under 2017. Tar man in
kapital för att ha hö på loftet när tiderna blir sämre eller rustar man för ytterligare förvärv?
Jonas Andersson, fondförvaltare, Alfred Berg Kapitalförvaltning
Britt-Marie Nyman, Partner och Head of Capital Markets, Catella Corporate Finance

12.00
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13.30

Små fiskar i stor damm
Allt fler svenska fastighetsbolag söker sig ut på euromarknaden och finansierar sin verksamhet delvis i euro. En del av dessa har verksamhet i
euroland medan andra är ute efter längre löptider och lägre ränta. Som ett led i detta har allt fler svenska fastighetsbolag skaffat sig en publik 		
rating. Hur ser tillgången på kapital ut på euromarknaden, vilka krav ställer marknaden och är det en marknad för alla?
Rutger Källen, CFO, Hemsö
Louis Landeman, chef kreditanalys, Danske Bank Markets

14.00

Räntederivat – går kapitlet mot sitt slut?
Ett stort börsnoterat fastighetsbolag har gått ut med att man framgent inte kommer att använda sig av ränteswappar för att skydda sig
mot ränterisken. Detta då derivaten inte bara är dyra utan väldigt komplicerade och svårbegripliga, inte bara för aktieägarna utan även bolagen
själva. Resonerar fler på samma sätt och vad finns det då för alternativ? Krävs det en annan form av expertis inom fastighetsbolagens
treasury-funktion för att optimalt managera swapparna?
Rolf Larsson, CFO, Diös Fastigheter
Susann Linde, CFO, Wallenstam
Rikard Hjelm, vd, Nordkap

14.30
15.15

Eftermiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter*
Transaktioner
2016 var ett rekordår och det är högt tryck på marknaden även under 2017. Investeringsbehovet är stort och pengar är billiga vilket alltjämt
manifesterar sig i fallande yielder, om än i en lägre takt. Kommer 2017 att bli ett nytt rekordår och vad händer under 2018? Vilka segment och 		
objekt är det främst som efterfrågas?
Max Barclay, vd, Newsec Sweden

15.35

Uthyrning
Det goda ekonomiska läget i Sverige innebär att efterfrågan efter lokaler fortsatt är stor och det råder brist på moderna och flexibla lokaler.
Fastighetsägare vittnar om allt högre topphyror och nivåer upp mot och över 8000 kronor i Stockholm CBD har nämnts. Klarar fastighetsägarna
av att förse marknaden med de lokaler som krävs, räcker det befintliga beståndet till eller behöver vi bygga ännu mer?
Jesper Swedenborg, uthyrningschef, Vasakronan

16.00

Business Arena afterwork

* Under pauserna och lunchen pågår Kommunicate, Framtidsforum och Mötesplats Stockholm

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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TORS 11.00-16.00

SEMINARIUM 10

LOKAL: C3, PLAN 2

TEMA: SAMHÄLLSBYGGNAD OCH INFRASTRUKTUR DEL II

Nytt samverkansklimat får hjulen
att snurra?
Vi ska bygga stad, det ska vara världsklass och det ska uppnås genom samverkan. Orden har ekat under några år, och
inte alltid med önskvärd tydlighet om vad det innebär. Men på många håll ser samarbetsklimatet ut att lyfta och man
börjar på allvar se nyttan med att dela information och affär. I våra storstäder presenteras förslag på storslagna planer
uppbackade av starka konsortier med välkända aktörer. På användarsidan har delningsekonomin tagit fart där vi delar
varor, tjänster och även våra hem. Hur ser framgångsreceptet ut när vi utvecklar våra städer? Vilken påverkan kommer
delningsekonomins framfart få för branschen?
Moderator: Karin Klingenstierna
Expertkommentator: Klara Palmberg Broryd, strategi- och förnyelsedirektör, Nacka kommun

MEDVERKANDE TALARE I URVAL:

Karin
Klingenstierna

11.00

Klara
Palmberg Broryd

Gert
Wingårdh

Jonas
Erkenborn

Fredrik
Drotte

Emelie
Grind

Ankare i detaljplanearbetet
Två projekt har anammat en modell där så kallade ”Ankarbyggherrar” väljs ut. En av tankarna med modellen är att kommunen ska få tillgång till
bostadsutvecklarnas specialistkompetens när detaljplanerna färdigställs. I framväxande Barkarbystaden och projektet ”Fokus Skärholmen” har 		
fem olika byggare fått förtroendet att företräda övriga byggherrar i planprocessen.
Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör, Järfälla kommun
Jonas Erkenborn, vd, HSB Bostad
Britta Blaxhult, mark- och projektförvärvschef, Einar Mattsson Projekt AB

11.30

Markens makt i stadsutvecklingen
Tillgången till byggbar mark brukar lyftas upp när byggarna listar vas som saknas för att bygga mer. Det är ju inte ont om mark i landet men
prisnivåer, krav och viljor måste samspela för ett lyckat projekt. Hur kan en kommun arbeta med markfrågor för att både locka entreprenörer och
samtidigt säkerställa kvalité?
Fredrik Drotte, stadsutvecklingschef, Upplands Väsby kommun
Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande (S), Kalmar kommun
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13.30

Mindre detaljer – fler bostäder
Den stora efterfrågan på bostäder innebär också ökade krav på effektiva processer. I ett uppmärksammat projekt har Stockholms stad i utvalda
områden i Skärholmen valt att arbeta med större och mer generella detaljplaner. Mindre detaljstyrning i samarbete med så kallade
ankarbyggherrar ska öka volymen på bostadsbyggandet. Totalt 15 projekt och 6 300 bostäder ligger i pipeline. Hur ser de olika aktörernas på
samarbete och arbetsprocess, har det fungerat som önskat? Utöver bostäder behövs skolor, närservice, mötesplatser och parker med mera.
Hur integreras de sociala aspekterna i projektet?
Karin Ahlzén, projektchef, Fokus Skärholmen
Anette Scheibe Lorentzi, stadsbyggnadsdirektör, Stockholms stad
Marcus Svensson, vd, ByggVesta Development AB
Ola Broms Wessel, vd, Spridd Arkitekter
Åsa Öttenius, chef fastighetskontoret, Stockholms stad

14.00

Arenastadsdel i Göteborg
En multiarena som ska ersätta Scandinavium, frågan är bara vem som ska bygga. Ett förslag som ligger på bordet kommer från den privata
sektorn - ett konsortium med åtta olika bolag ska samsas om ett större stadsbyggnadsprojekt där den nya arenan ingår. Förslaget innebär att
konsortiet tilldelas marken mellan Valhalla och Ullevi för att utveckla stad med bostäder, affärer, restauranger och hotell, i motprestation
kommer bolagen sedan att finansiera den nya multiarenan. Hur ser samarbetet ut? Vilka fördelar finns med en bred uppgörelse kring ett
stadsutvecklingsprojekt?
Gert Wingårdh, vd, arkitekt SAR/MSA, Wingårdhs
Marina Fritsche, regionchef, Wallenstam
Lars Göran Andersson, vd, HSB Göteborg

14.30
15.15

Eftermiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter*
Att äga eller inte äga – hur resurseffektivt är samhället?
Finanskris och klimatförändringar har satt press på den ekonomiska riktningen i vårt samhälle. Oavsett om det handlar om att effektivt utnyttja
resurserna eller skapa extra ekonomiskt utrymme är delningsekonomi och cirkulär ekonomi verktyg som kan vara lösningen. Vi delar numera
lägenheter och återvinner som aldrig förr, men räcker det? Hur ser framtidens ekonomi ut? Hur kan regelverk utformas för att underlätta
utvecklingen? Finns det smarta lösningar som branschen kan utnyttja?
Ida Lemoine, vd, beteendestrateg, Beteendelabbet
Ola Alterå, strategisk rådgivare, Sustainable Innovation
Emma Sarin, projektchef HSB Living LAB, HSB ProjektPartner

16.00
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LOKAL: A2, PLAN 5

TEMA: BOSTAD DEL II

Nytänkande i krisens spår
I den akuta bostadsbrist som Sverige upplever har aktörer runtom i samhället tvingats tänka nytt. Kommuner tar fram nya
metoder för planprocessen och det industriella byggandet har fått ett uppsving. Frågan är om hela formen för hur vi bor
bör ifrågasättas? Skulle det kunna se annorlunda ut om vi vågade tänka utanför den ökända boxen? Vi försöker också ta
reda på hur det egentligen går för bostadsbyggandet och se bortom alla de som slår sig för bröstet med nya rekordsiffror
varje vecka.
Moderator: Ellinor Persson, journalist och programledare
Expertkommentator: Daan Cedergren, regionchef husbyggnad, Sweco
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Varför är det så svårt att veta hur mycket som byggs?
En snabb googling på ”700 000 bostäder” ger över 40 000 träffar. Sedan Boverket gick ut med siffran har den brännmärkt den bostadspolitiska
debatten. Siffror flyger fram och tillbaka i debatten – ”påbörjade”, ”inflyttade” och ”detaljplanerade” bostäder – kommuner, politiker och
byggherrar lyfter gärna fram olika rekord i byggande. Men vad betyder det egentligen? Varför är det så svårt att veta exakt hur mycket som 		
byggs? Och varför är det viktigt att det blir rätt?
Maria Pleiborn, seniorkonsult och demograf, WSP

11.30

Stora planer – hur når vi målen?
Runt om i de svenska städerna arbetar kommunerna fram storslagna planer för att komma tillrätta med bostadsbristen. Nya stadsdelar med
tusentals bostäder växer fram. Samtidigt har man länge klagat på snäva regelverk och alltför långa ledtider. Hur går det med de stora projekten?
Varför lyckas vissa, medan andra står och stampar?
Emmali Jansson, byggnadsnämndens ordförande, Göteborgs Stad
Gunilla Glantz, stadsbyggnadsdirektör, Nacka kommun
Anette Scheibe Lorentzi, stadsbyggnadsdirektör, Stockholms stad
Fredrik Lidjan, vd, Magnolia Bostad
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13.30

Utmanad planprocess i krisande tider
Begrepp som för 10 år sedan inte alls förekom i den bostadspolitiska debatten har vuxit fram i den ändlösa strävan efter att komma till rätta med
bostadsbristen och kommuner testar nya metoder för planprocessen. Hur bra är de nya metoderna? Vilka resultat har man sett?
Sara Kopparberg, stadsbyggnadschef, Tyresö kommun
Petter Jonegård, projektutvecklare, Gävle kommun
Elisabet Jonsson, avdelningschef plan- och byggavdelningen, Uppsala kommun

14.00

Nya krav på framtidens boende
Botell, containerboende, co-living, Stockholmshus, tillfälliga bygglov och undantag från plan- och bygglagen. Att framtidens människor vill bo på
samma sätt som sina far- och morföräldrar är kanske inte lika säkert som man tidigare trott, när nya typer av boendeformer poppar upp som
svampar. Finns det anledning att ifrågasätta sättet som vi bor på? Hur ser boenden utanför boxen ut?
Pernilla Ivarsson, projektledare Elastiska Hem, Kod Arkitekter
Milad Barosen, Co-Founder, CEO, Allihoop
Fredrik Hemborg, affärsenhetschef Sverige, Bonava

14.30
15.15

Eftermiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter*
Från vackra visionsbilder till verklighet
Vi möts dagligen av vackra visionsbilder med tilltalande byggnader, cyklande människor och fulla torg när nya projekt ska presenteras för bransch
och allmänhet. Frågan är vad som händer mellan visionsbilden och det som sedan står på den fysiska platsen. Hur mycket skalas bort på vägen 		
från en bild med ett lekande barn med en färgglad ballong till dess att någon faktiskt flyttat in? I den här punkten visar på exempel från 		
branschen och jämför visioner med verklighet.
Ola Serneke, vd, Serneke
Alarik von Hofsten, projektansvarig, Upplands Väsby kommun
Hans Willehader, arkitekt, Arkitema

16.00

Business Arena afterwork

* Under pauserna och lunchen pågår Kommunicate, Framtidsforum och Mötesplats Stockholm

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu

55

BUSINESS ARENA STOCKHOLM 20-21 SEPTEMBER 2017

TORS 11.00-16.00

SEMINARIUM 12

LOKAL: C4, PLAN 2

TEMA: FASTIGHETSFÖRVALTNING

Hur hanterar fastighetsägare hårdare
krav från kunderna?
Fastighetsförvaltning handlar inte enbart om kronor och ören utan även om mjuka värden och att hålla kunden nöjd.
Allt fler förvaltare vittnar om att kunden ställer allt högre krav. Utbudssituationen motiverar inte alltid kräsenhet men
för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare är kunden likväl piskad att ställa krav på sin leverantör, i det här fallet
fastighetsägaren. Vilka trender är för närvarande rådande på förvaltningssidan? Går vi mot fler men kortare avtal om
mindre ytor? Hur påverkar det förvaltningsrisken? Hur ser best practice ut?
Moderator: Nisha Besara, vd, Unga Klara
Expertkommentator: Stefan Younes, vd, Fastighetsägarna Service Stockholm AB
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Säkerheten före allt?
Ett viktigt led i fastighetsförvaltning har alltid varit säkerhet. Förr i tiden kanske det räckte med stängsel och en vakthund men i den moderna 		
teknologins värld är ”skurkarna” mer sofistikerade och vägarna in fler. Hur ska fastighetsägaren säkerställa hyresgästens trygghet med allt vad 		
det innebär och hur långt går den plikten?
Åsa Hedenberg, vd, Specialfastigheter

11.30

Fastighetsförvaltning i en bransch utsatt för hot
Många yrkesgrupper är verksamma i branscher som i allt större utsträckning utsetts för hot. Det gäller inte minst mediebranschen som i Sverige
likt andra länder har sett hotbilden eskalera vilket skapar utmaningar för fastighetsförvaltare. Även på offentliga platser har hotbilden ändrats
totalt vilket de senaste månadernas tragiska händelser har visat och frågan är hur fastighetsägare med fastigheter i anslutning till sådana platser
kan agera för att skydda sig och sina kunder.
Crister Olsson, fastighets- och säkerhetsansvarig, Bonnier News
Fredrik Kolterjahn, Head of Retail Advisory, JLL

12.00
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13.30

Bostadsförvaltning – best practice
Hyresmarknaden för bostäder är väldigt stor i Sverige jämfört med många andra länder och hyresvärdens ansvar för att sköta sina fastigheter är
stort då det direkt påverkar hyresgästens livskvalitet om hens bostad är illa skött. När kunderna tillfrågas, exempelvis via NKI-undersökningar, 		
brukar det alltid vara samma fastighetsägare som får bäst betyg. Hur skapar man en förvaltningskultur som vinner NKI och hur ser
best practice ut?
Dan Sandén, vd, Skövdebostäder
Marcus Tärnåsen, chef fastigheter, HSB Bostad
Mikael Dimadis, chef förvaltning, Einar Mattsson Byggnads AB

14.00

Kontorsförvaltning – best practice
Förutom bostaden ägnar vi störst del av vårt liv på arbetsplatsen och även där är det viktigt att trivas bra. En välmående medarbetare är helt
enkelt en mer produktiv och ”lönsam” medarbetare och dessutom ställer den nya generationen kontorsarbetare högre krav på sina arbetsgivare.
Dessa i sin tur ställer högre krav på fastighetsägaren och det har på ett helt annat sätt blivit en u.s.p. att vara en bättre värd. Frågan är då hur man
går tillväga för att uppnå den statusen samt behålla den över tid?
Bo Wikare, vice vd, Hufvudstaden
Torbjörn Eriksson, vd, Tenant & Partner
Maria Krumlinde, Head of Leasing, Newsec

14.30
15.15

Eftermiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter*
Arbetsplatsen som ett community
Synen på det traditionella kontoret har utvecklats och numera är det inte bara en arbetsplats. I vissa fall är det knappast en arbetsplats alls. De
senaste åren har vi hört berättelser om hur stora IT-jättar i stort sett har satt upp kontoret som en lekplats med rutschkanor och bollhav och
liknande och syftet har inte varit att attrahera medarbetarnas barn till kontoret. Idag ser många unga kontoret mer som ett community än en 		
arbetsplats och det är de mjuka värdena som gör kontoret attraktivt.
Andreas Eriksson, grundare, House Be

16.00

Business Arena afterwork
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LOKAL: C2, PLAN 2

TEMA: DIGITALISERING

Från modeord till svarta siffror
Mycket av det som IT-visionärerna kring millennieskiftet målade upp skulle visa sig stämma. Det var bara tajmingen som
inte stämde. Stora datamängder, enorm processorkapacitet, smarta telefoner och föremål som i stor skala kopplas upp
mot varandra gör att visionerna kan bli såväl verkliga som lönsamma idag. I det här seminariet följer vi upp den digitala
utvecklingen i branschen från affärsnivå till stadsbyggande.
Moderator: Paulina Modlitba Söderlund, strateg inom digitalisering
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Digitala innovationer inom fastigheter och finans – men var hittar man lönsamheten?
Det investeras miljarder kronor i företag som utvecklar digitala lösningar för fastigheter, det som på engelska kallas property technology, eller
proptech. Såväl när det gäller proptech som angränsande fintech ligger svenska företag långt framme. Går det att säga något om hur
proptech kommer att förändra den kommersiella fastighetsmarknaden? Kommer de att ställa till det för ”klassiska” fastighetsbolag? Vilka är de
starkaste internationella trenderna?
Magnus Svantegård, utvecklingschef, Datscha

11.30

Proptech – will it make a difference?
There is a lot of talk about proptech, but there is actually something happening as well. On stage there will be representatives for Swedish and
foreign proptech companies who will share their way of thinking and how they think real estate companies’ modus operandi will change as a
result of the digital development.
John Manoochehri, vd, Base2
Eric Anderbjörk, CEO, TMPL
Luke Appleby, Co-founder, Kontor
Andreas Broryd, vd, Workaround
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13.30

Fastigheter, stadsmiljö och mobilitet – hur ser samspelet ut?
När stora mängder människor bor tillsammans blir deras sätt att transportera sig av avgörande betydelse för stadens funktionalitet, klimatet 		
och människornas hälsa. Hur kan digital teknik skapa ett mer rationellt transportsystem? Hur kommer den digitala utvecklingen inom mobilitet 		
att påverka fastighetsmarknaden? Hur kan digital utveckling och stadsplanering samverka för att minska belastningen på klimatet?
Maria Gårdlund, vd, IT för samhällsutveckling, Sweco
Anders Gullberg, Centre for Sustainable Communications, KTH
Christian Landgren, CEO & Founder, Iteam

14.00

Big data för bättre hälsa och stadsmiljö
Går det att uppnå klimatmässiga fördelar genom att koppla individens hälsa till stadens och planetens genom att använda realtidsdata som
fångas upp med hjälp av sensorer? Det är i alla fall utgångspunkten för den ideella organisationen The Quantified Planets arbete. Det handlar
bland annat om att samla in data med kopplingar till människornas fysiska rörelsemönster. Här berättar en av grundarna om arbetet och vad man
vill uppnå.
Maja Brisvall, entreprenör, medgrundare, The Quantified Planet

14.30
15.15

Eftermiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter*
Nu har branschen förstått att det finns säkerhetsproblem – vad gör vi åt saken?
Det moderna samhället bygger på att kommunikationstekniken fungerar. Det kommer inte att vara mindre viktigt i framtiden med en
accelererande digitalisering. Därför är det med växande oro vi tar del av nyheterna om globala hackerattacker och ökad kriminalitet på internet.
Här berättar en av landets främsta IT-säkerhetsexperter och en säkerhetsmedveten fastighetsaktör om hur vi måste förhålla oss till den nya 		
hotbilden.
Marcus Murray, Security Team Manager, Truesec
Åsa Hedenberg, vd, Specialfastigheter

16.00
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LOKAL: 24-25, PLAN 2

TEMA: REGIONER I TILLVÄXT

Sveriges starkaste tillväxtmotor
– så tar vi tillvara potentialen
Man brukar beräkna att Stockholm utgör ungefär en tredjedel av den svenska ekonomin. Därmed är det många företag ute
i landet som är beroende av att huvudstadens ekonomiska utveckling är fortsatt positiv. I ett seminarium där vi betraktar
Stockholmsregionen ur ett tillväxt- och stadsbyggnadsperspektiv försöker vi ringa in det som behövs för att frigöra den
potential som finns – utan att tappa livskvaliteten.
Moderator: Anna Bellman, moderator och föreläsare
Expertkommentator: Peter Östman, kommunikationsdirektör, Vasakronan

ROSIE ALM
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Regionen och infrastrukturen – en introduktion
Det är flera stora infrastrukturprojekt som slutförs, produceras och planeras i Stockholmsregionen. Naturligtvis är tanken att de ska bidra till den
ekonomiska utvecklingen och skapa en stad som är ännu bättre att bo och arbeta i än dagens. Hur faller bitarna på plats i det långsiktiga 		
regionala planeringsperspektivet? Vad finns att säga om infrastruktur och framväxten av nya stadsdelar ur ett systemperspektiv? Vilka är de 		
tänkta grundprinciperna för Stockholmsregionens sätt att fungera om några decennier?
Hanna Wiik, förvaltningschef, Stockholms läns landsting

11.20

Vilken transportinfrastruktur önskar sig politikerna – och vad är realistiskt?
Stockholm är en stad med ett stort kollektivtrafikresande. Många stora projekt är på väg att slutföras eller påbörjas. Vad efterfrågar de politiska
partierna? Hur tänker de se till att visionerna blir verklighet?
Karin Ernlund , gruppledare (C) , Stockholms stad
Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP), Stockholms stad
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Stockholms fortsatta utveckling – finns det några objektiva sanningar?
Alla kanske inte älskar huvudstaden, men de flesta bedömare är överens om att Stockholms ekonomi är mycket viktig för landets ekonomiska
tillväxt. I staden finns en stor arbetsmarknad, framstående universitet, ett stort antal huvudkontor, lovande företag i tillväxtbranscher och
ett brett utbud av expertis av stor betydelse för näringslivet. Som ett resultat av tillväxten och det faktum att många vill flytta till staden finns
det stora utmaningar att hantera. Det behövs bostäder som folk har råd med, en transportinfrastruktur med stor kapacitet och resurser till
välfärden i bred bemärkelse. Går det att identifiera vad staden måste göra för att fortsätta utvecklas positivt på en nivå ovanför politiska agendor
och konflikter mellan olika intressegrupper?
Maria Rankka, vd, Stockholms Handelskammare
Sandro Scocco, chefekonom, Arena Idé

14.00

Kompetens och arbetsmarknad – är det matchningen som är det stora problemet?
I en region som Stockholm med en avancerad tjänstesektor, framstående akademiska institutioner, många huvudkontor, myndigheter,
forsknings- och utvecklingsavdelningar samt många digitala uppstartsföretag är tillgången till kvalificerad arbetskraft en direkt förutsättning 		
för fortsatt tillväxt. Här går vi in på djupet och granskar den eventuella ”matchningsproblematiken” och vad stadens näringsliv behöver få ut av 		
arbetsmarknaden.
Mats Åkerlind, tf vd, Sveriges Byggindustrier
Bettina Kashefi, chefekonom, Svenskt Näringsliv

14.30
15.15

Eftermiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter*
Stadsbyggnadsprojekten som gör regionen starkare – hur är de tänkta?
Det största utbyggnadsområden i Stockholm för närvarande är Barkabystaden som år 2030 ska ha 18 000 nya bostäder och 10 000 nya
arbetsplatser. I Arenastaden i Solna finns arena, bostäder och planer på 30 000 arbetsplatser. Söderstaden befinner sig fortfarande på
planeringsstadiet, men ska när det är klart ha upp mot 3000 bostäder och lika många arbetsplatser. Vad kännetecknar respektive projekt ur ett
stadsbyggnadsperspektiv? Vilka fördelar tillför de till regionen? Hur återspeglas dagens tidigare diskussioner i dessa konkreta projekt?
Peter Granström, projektchef Barkarbystaden, Järfälla kommun
Stefan Sellgren, vd, Järvastaden
Kristina Mårtensson, projektchef Ulleråker, Uppsala kommun
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LOKAL: 35-36, PLAN 3

TEMA: URBANITET

Storstaden som brännpunkt för
de stora frågorna
Det är i storstaden som jobben finns, bostäderna är dyrast, kriminaliteten är mest omskriven, risken för terrordåd är störst,
de ekonomiska klyftorna är djupast och som de flesta fossildrivna fordonen finns. På samma gång är det den moderna
storstaden som har de största möjligheterna att tackla de stora samtidsfrågorna. Välkomna till årets urbana seminarium!
Moderator: Jens Orback, journalist och politiker

ALEXANDER MAHMOUD
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Rinkeby – social sustainability focusing on the situation of women
Residential housing development was not the only driver of Byggvesta’s investment in Rinkeby in the northern outskirts of Stockholm. The
company also wanted to develop a socially sustainable local community. One of the projects undertaken aims at creating a centre for teaching
young and elderly women about leadership and how to start their own companies. In this session, the owners of Byggvesta share their thoughts
on the company’s long-term engagement for the rights of women and social sustainability, and their modus operandi in Rinkeby.
Jenny Jonsson, Byggvesta

11.40

En trygg miljö för boende – är lag och ordning högst på agendan?
Ingen har kunnat undgå den senaste tidens diskussioner om skjutningar, stenkastning och polisens förutsättningar att kunna utföra sitt arbete
i förorter till de svenska storstäderna. Otrygghet hindrar de positiva spiraler som behövs för att utveckla det lokala näringslivet och skapa
sysselsättning och framtidstro. Här diskuterar en kunnig panel hur man ska kunna öka tryggheten i socioekonomiskt utsatta områden samt hur
stadsplanering och fastighetsägare kan bidra.
Cornelis Uittenbogaard, urbanvetare, PhD, Stiftelsen Tryggare Sverige
Martin Marmgren, polis, debattör, civilingenjör
Mats Hedenström, näringspolitisk chef, Svensk Handel

12.00
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13.30

Samhällsekonomiska vinster med ökad tolerans
För det sociala företaget Lika Olika är tolerans nyckeln till all interaktion mellan människor i samhället. Genom utbildningar och med en egen 		
metod arbetar man för ökad tolerans. Här berättar grundaren själv om sina personliga erfarenheter av intolerans och sin metod för att 		
överkomma den.
Mary Juusela, grundare, Lika Olika

14.00

Sitter samhällsbyggnadssektorn i förarsätet när det gäller integration?
Eftersom ett fastighetsbolag äger hus som står kvar över åren är man en särskilt kvalificerad aktör när det gäller arbete för social hållbarhet.
Inte minst har fastighetsbolagen möjlighet att anställa lokalt och skapa arbete för individer som haft svårt att komma in på arbetsmarknaden. 		
Hur tänker några av de mest initiativrika företagen i branschen? Vilken nytta har man haft av socialt engagemang och av att anställa nyanlända?
Hur tar branschen ytterligare ett steg?
Joakim Henriksson, vd, OBOS Sverige
Sarah Delshad, kulturproducent, journalist
Robert Fekete, kreativ ledare, kontorschef Stockholm, Arkitekterna Krook & Tjäder AB

14.30
15.15

Eftermiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter*
Stockholm and New York – which experiences can the two cities share?
In many ways, New York and Stockholm have witnessed similar trends in terms of urbanization but there are of course many dissimilarities as
well. This should imply that we can learn from each other, exchange experiences. Furthermore, both cities compete about the talent,
well-educated young Swedes see the Big Apple as an attractive place to live while many Americans want to expand their universe by living 		
abroad. Which challenges do the both cities face and what can they learn from each other?
Rik Ekström, Principal, ARExA
Milad Barosen, Co-Founder, CEO, Allihoop
Patrick Bach, Studio Manager, Ubisoft Stockholm
Fler talare kan tillkomma

16.00

Business Arena afterwork

* Under pauserna och lunchen pågår Kommunicate, Framtidsforum och Mötesplats Stockholm

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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PLEASE NOTE
that seminar 16
starts at 09:00
AM in room 27
Level 2

THURSDAY 09.00-14.30

SEMINAR 16

ROOM: 27, LEVEL 2

THEME: INVESTMENT PART II

The Swedish and Nordic markets:
Why to invest there?
In 2016, the transaction volume in the Swedish property market amounted to a record 218 billion SEK, a level that might
just be surpassed in 2017. It is one of Europe’s most well-developed commercial property markets and the most liquid one,
in terms of turnover velocity. Returns are high and risk is low. Yet, there are, of course, challenges to face and problems
to solve, e.g. in the regulatory framework. In the other Nordic countries, the market is growing and developing fast. In
this seminar, competent speakers guide you through the Swedish market. Who is who in the market, which are the most
important (market shaping) deals and, most importantly, why should you invest in the Nordics.
Moderator: Tomas Ernhagen, Chief Economist, Fastighetsägarna Sverige

SELECTED SPEAKERS:

Tomas
Ernhagen

09.00

Arvid
Lindqvist

Lina
Alvemur

Max
Barclay

Mikael
Söderlundh

Ian
Harcourt

Historically loose monetary policy – for how long?
For the past decade, it has mainly been the task of the Riksbank to steer the economy through the waves caused by the financial crisis. Low 		
inflation, deflationary tendencies, negative policy rates and quantitative easing have become daily topics of discussion and Sweden will soon 		
enter its fourth year of negative interest rates, while a whole generation of asset managers have barely experienced inflation. How has the loose
monetary policy affected asset prices, e.g. real estate, and when can we expect “normal” levels of inflation and interest rates?
Arvid Lindqvist, Head of Research & Partner, Catella Corporate Finance
Ian Harcourt, Fellow of the Royal Institution of Chartered Surveyors (FRICS)

09.30

Tax issues – how will they affect international investment?
Recently, a government commission issued its report on the taxation of the Swedish real estate sector. They found that while the sector is not 		
undertaxed, it is appropriate to alter the taxation system such that real estate transaction carried out as corporate transactions should be 		
considered as real estate transactions. Therefore, they should be subject to a stamp duty. How will the proposed change, if it takes effect, affect
the sector and how will the transactions market react? How will international investors seeking to invest in Sweden be affected? Which other tax
issues are important for international investors?
Viktor Sandberg, Managing Partner, Svalner

10.00
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Coffee and time for networking
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11.00

A significant market in Europe
In a European context, the Nordic region is a very active market. All four countries are not only among the ten most active markets, in terms of
transactions, they are also among the ten most liquid market in terms of turnover velocity. However, Sweden stands out as the by far largest 		
market. Acting as your tour guides, local market analysts will efficiently guide you through the Nordic market for commercial property, giving 		
insight into the market shaping deals, the who’s who and the most important underlying parameters, such as the rental market.
Max Barclay, Managing Director, Newsec Sweden AB
Mikael Söderlundh, Head of Research, Partner, Pangea Property Partners
Håvard Bjorå, Head of Research Nordic, Cushman & Wakefield

12.00
13.30

Lunch and time for networking
Why invest in the Nordics?
Capital flows are free across the globe and although the Nordics may present a good case for investment, the market is fiercly competitive and
capital invested in one region cannot be employed elsewhere at the same time. So, the question is, given the global environment, why should
you invest in the Nordic region? What parameters should be considered and how decisive is the appetite for risk as a determinative factor? Is
indirect investment in the Nordic real estate market a better option?
Lina Alvemur, Senior Business Development Manager, Property Nordics, Aberdeen Asset Management
Andrew Angeli, Head of Research EMEA, CBRE Global Investors
Bruce Dear, Partner, Eversheds Sutherland
David Dahlgren, Independent Advisor
Steve Cowen, Managing Director Investment and Development, Grosvenor Europé

14.30

End of international seminar

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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Fördjupningar 11.00-12.00
11.00-12.00

FÖRDJUPNING P | TEMA: REGIONER I TILLVÄXT

LOKAL: 31, PLAN 3

Mer tillväxt i Mälarregionen med
”4 Mälarstäder” i samverkan
En förbättrad kollektivtrafik som gör det enklare att arbetspendla, moderniserad infrastruktur, attraktiva boendemiljöer. Det är några av avsikterna med
ett regionalt samarbete mellan Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås som går under namnet 4 Mälarstäder. Här berättar representanter för de fyra
kommunerna om samarbetet, hur målen ska uppnås och vad det kan innebära för samhällsbyggnadssektorn.skattegynnad men väljer trots det att öka
skattetrycket. Förslaget har fått hård kritik och bland andra bostadsministern har sagt att det hör hemma i soptunnan. Vad innebär förslaget i egentligen
för branschen och värderingarna och hur går vi vidare?

Moderator: Mikael Lundström, vd, NAI Svefa
Helena Proos, kommunstyrelsens ordförande (S), Enköping
Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande (S), Eskilstuna
Jacob Högfeldt, kommunstyrelsens ordförande (M), Strängnäs
Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande (S), Västerås
Mikael Lundström

11.00-12.00

FÖRDJUPNING Q | TEMA: REKRYTERING

LOKAL: 23, PLAN 2

Fastighetsbranschen storsatsar
– verktyg för ny kompetens
Fastighetsbranschen behöver rekrytera minst 11 000 personer de närmsta 10 åren. Företagen har stora svårigheter att hitta kompetens och 50 procent
av rekryteringarna kommer från ett annat fastighetsbolag. Samtidigt finns en grupp i samhället som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, de nya
svenskarna. Branschen behöver akut få in nytt blod för att säkra kompetensförsörjningen och därmed tillväxten.
På grund av detta lanserar vi på Fastighetsbranschens utbildningsnämnd en rad verktyg som underlättar etableringen in i fastighetsbranschen.
Vi bjuder in till ett seminarium där vi presenterar verktygen och deras användningsområden. Branschen tar nu unika steg för att lösa problemen
med kompetensförsörjningen.

Moderator: Håkan Berg, vd, HSB Norra Storstockholm
Joel Hellstrand, utredare, Arbetsförmedlingen
Mary Juusela, vd, LikaOlika
Hanna Larsson, expert bostadspolitik, SABO
Lena Nyquist, verksamhetschef, Fastighetsbranschens utbildningsnämnd
Ulf Nyqvist, vd, Fastighetsutveckling AB
Håkan Berg
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11.00-12.00

FÖRDJUPNING R | TEMA: LEDARSKAP (ÖPPET DISKUSSIONSFORUM)*

LOKAL: 26, PLAN 2

Mångfald, jämlikhet, kreativitet – komponenterna som
behövs i ett gott ledarskap?
Det låter som en klyscha, men vi lever i en omvälvande tid. Rörigt i politiken både inhemskt och globalt. Medarbetare som aldrig ser på tablå-tv och inte
minns hur det var med inflation. Om dagens organisationer ska spegla det omgivande samhället är det mycket som måste göras när det gäller mångfald
och jämlikhet. Chefer måste skapa förutsättningar för kreativitet och på samma gång vara närvarande och leda sin personal. Välkommen till en sedvanligt
stimulerande fördjupning om det samtida ledarskapet i branschen.

* Fördjupningen arrangeras i form av en öppen diskussionsarena. En moderator utgår från ett antal förberedda frågor och involverar de närvarande i
diskussionen. Vissa av deltagarna kommer vara speciellt inbjudna. Dessa är extra kunniga inom området. I övrigt är det fritt att delta i diskussionen i mån av
plats. Fördjupningen inleds med att moderatorn förklarar hur samtalet kommer att gå till.

Moderator: Elaine Breske Hirscher, moderator, föreläsare, Cquence Management
Madeleine Eneskjöld, vd, Juni strategi
Maria Hernroth, hållbarhetschef, Peab
Per Svensson, vd, Croisette
Jeanette Saveros, vd, Arcona
Elaine Breske Hirscher

11.00-12.00

FÖRDJUPNING S | TEMA: EKONOMISK HÅLLBARHET

LOKAL: 32, PLAN 3

Ekonomisk hållbarhet och etiska affärer
I en fastighetsmarknad där hjulen snurrar som aldrig förr är det viktigt att hålla tungan rätt i mun. I en bransch med en långt ifrån fläckfri historia, hur gör
bolagen för att agera på ett etiskt korrekt sätt? Många bolag har den senaste tiden infört så kallade visselblåsarfunktioner och i många bolag finns långa
dokument med policys och uppförandekoder. Vad mer finns att göra? Hur har synen på etiska frågor ändrats de senaste åren?
Moderator: Fredrik Franke, Director, ansvarig hållbarhetsrådgivning, PwC
Carolin Åberg Sjöqvist, chefsjurist, Akademiska Hus
Gunnar Bäckström, Group Compliance Officer, NCC
Peter Martin, säkerhetschef, Peab

Fredrik Franke

11.00-12.00

FÖRDJUPNING T | TEMA: SAMHÄLLSFASTIGHETER

LOKAL: 34, PLAN 3

Äldreboende – hur står det till med valfriheten?
Bostadsbristens Sverige slår mot de allra flesta, ända från studenterna till den äldre befolkningen. Vi får allt fler äldre men vi är också friskare högre upp i
åldrarna. Hur ser marknaden ut när det gäller äldrebostäder, trygghetsbostäder och seniorbostäder? Vilka möjligheter finns för att kunna välja sitt boende
på ålderns höst? Hur fungerar samspelet mellan bostadsutvecklarna och det offentliga?

Moderator: Anders Jörnsköld, Deputy MD, Newsec Sweden
Eva Kriegelstein, projektchef, Stenvalvet
Anna Marand, affärsutvecklare, projektutvecklare, Hemsö
Birgitta Seeman, vd, Seniorgården

Anders Jörnsköld

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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Fördjupningar 13.30-14.30
13.30-14.30

FÖRDJUPNING U | TEMA: BÖRS (ÖPPET DISKUSSIONSFORUM)*

LOKAL: 26, PLAN 2

Trender på börsen – hur står sig fastighetsaktierna?
Ända sedan Lehman-kraschen har fastigheter givit investerarna en fantastisk avkastning, i storleksordningen 20 procent per år. Intresset för tillgångsslaget
har varit stort och antalet fastighetsbolag på börsen ökat markant. Hur står sig fastigheter i jämförelse med andra tillgångsslag på börsen och länge håller
medvinden i sig?

* Fördjupningen arrangeras i form av en öppen diskussionsarena. En moderator utgår från ett antal förberedda frågor och involverar de närvarande i
diskussionen. Vissa av deltagarna kommer vara speciellt inbjudna. Dessa är extra kunniga inom området. I övrigt är det fritt att delta i diskussionen i mån av
plats. Fördjupningen inleds med att moderatorn förklarar hur samtalet kommer att gå till.
Moderator: Sverrir Thór, ekonomi- och finansredaktör, Fastighetsnytt
Mikael Söderlundh, Head of Research, Partner, Pangea Property Partners
Britt-Marie Nyman, partner, Head of Capital Markets, Catella Corporate Finance
Peter Norhammar, fondförvaltare, Länsförsäkringar Fastighetsfond
Håkan Sjögren, noteringschef Sverige, Nasdaq
Erik Nyman, Executive Director, MSCI
Sverrir Thór

13.30-14.30

FÖRDJUPNING V | TEMA: AKADEMI OCH NÄRINGSLIV

LOKAL: 23, PLAN 2

Hyressättning för bostadslägenheter
I Sverige bestäms hyran för bostadslägenheter genom ett bruksvärdessystem som innebär att kollektivt förhandlade hyror oavsett avtalsparter ska
vara normerande vid en prövning av en hyras skälighet. Bruksvärdessystemets främsta syfte vid dess tillkomst var att skydda bostadshyresgästens
direkta besittningsrätt, men kritiker hävdar att bruksvärdessystemet leder till att befintliga hyresbostäder utnyttjas dåligt och att systemet leder
till inlåsningseffekter.
Akademins seminarium kommer att ge politiska, ekonomiska och sociala perspektiv på frågan om hyressättning för bostadslägenheter.
Moderator: Sigrid Katzler, universitetsadjunkt fastigheter och byggande, KTH
Kerstin Annadotter, teknologie doktor i fastighetsekonomi, KTH
Ingemar Bengtsson, fil.dr i nationalekonomi, LTH
Gunnar Blomé, projektchef, Helsingborgshem
Kicki Björklund, vd, Bostadsbolaget
Sigrid Katzler
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13.30-14.30

FÖRDJUPNING W | TEMA: ARKITEKTUR

LOKAL: 32, PLAN 3

Kvartetten som gör upp om Kasper Salin-priset
Sveriges äldsta och mest prestigefyllda arkitekturpris, Kasper Salin-priset, utdelas årligen av fack- och branschorganisationen Sveriges Arkitekter för årets
bästa byggnad. På Business Arena Stockholm tillkännages de fyra nominerade byggnaderna.
Det är tredje året i rad som nomineringarna till Kasper Salin-priset offentliggörs på Business Arena Stockholm. Under fördjupningen berättar beställare och
arkitekt om sina projekt som en sakkunnig jury valt ut för att representera det bästa inom svensk arkitektur. Företrädare för juryn deltar också och berättar
om vilka trender de ser och om urvalsprocessen.
Kasper Salin-priset delas ut den 29 november 2017 på Arkitekturgalan.
Moderator: Matilda Stannow, arkitekt och arkitekturskribent
Bolle Tham, arkitekt, juryns ordförande, Tham & Videgård
Nominerade arkitekter och byggherrar (presenteras på Vasakronantorget 13.10)

Matilda Stannow

13.30-14.30

FÖRDJUPNING X | TEMA: BOSTAD

LOKAL: 31, PLAN 3

Stockholmshusen: från projekt till väl gestaltade hus
Det går att bygga ännu fler hyresrätter i Stockholm med nya sätt att tänka och arbeta. Stockholms stad har tagit fram Stockholmshusen, ett projekt
som förutom att skapa hållbara, välritade och välbyggda hyresrätter som kan byggas både snabbare och effektivare, också innebär samverkan,
processutveckling och inköp av stora volymer. Vi pratar om erfarenheter och insikter under projektets gång och presenterar arbetet med att skapa ett
koncept som bygger på arkitektonisk grundkänsla och som ska hålla över tiden.
Välkommen att lyssna till projektdeltagare och konceptarkitekter och delta i vårt samtal om utmaningar, utveckling och gestaltning.
Ett par smakprov på välgestaltade hus visas.
Moderator: Karin Sterner, kommunikationschef, Stockholmshem
Morten Dinell Johansson, konceptarkitekt, arkitekt Dinell/Johansson samt konceptarkitekt för Stockholmshusen
Palle Widegren, arkitekt, HMXW
Bengt Rehn, projektkoordinator, Stockholmshusen
David Jonsson, Lindbäcks Bygg
Kjerstin Skoglund, Familjebostäder
Bengt Rehn

13.30-14.30

FÖRDJUPNING Y | TEMA: REGIONER I TILLVÄXT

LOKAL: 34, PLAN 3

Flemingsberg – det framtida utvecklingsområdet
för kontor/handel/kultur
Intresset för utvecklingen i Huddinge kommun ökar rekordsnabbt från fastighetsinvesterare, bostadsutvecklare och näringslivet. Med en välutvecklad
infrastruktur på plats, planeringen för Spårväg syd samt ett framtida resecentrum med på sikt 60 000 resenärer per dag (2030) är Huddinge och framför allt
Flemingsberg ett utvecklingsområde med hög potential. Flemingsberg kommer att spela en avgörande roll för att stärka balansen i Stockholmsregionen
avseende arbetsplatser och boende. På seminariet presenterar Huddinge kommun en färsk kontormarknadsanalys. Med avstamp i denna fördjupar vi
oss i de växande kontorsmarknadsmöjligheterna i Södra Stockholm och vad det får för följdeffekter på bostadsbyggandet. Medverkar på seminariet gör
Huddinge kommuns ledning samt Newsec.
Moderator: Pia Forsberg, näringslivschef, Huddinge kommun

Pia Forsberg

Daniel Dronjak, kommunstyrelsens ordförande (M), Huddinge kommun
Sara Heelge Vikmång, kommunalråd (S), Huddinge kommun
Magdalena Bosson, kommundirektör, Huddinge kommun
Helene Hill, samhällsbyggnadsdirektör, Huddinge kommun
Jan Wejdmark, senior rådgivare, Newsec
Catherina Fored, chef stadsutveckling, markförsörjning, Byggvesta
Malin Danielsson, samhällsbyggnadsutskottets ordförande (L), Huddinge kommun

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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Fördjupningar 15.15-16.00
15.15-16.00

FÖRDJUPNING Z | TEMA: SOCIAL HÅLLBARHET

LOKAL: 27, PLAN 2

Hur kan fastighetsbranschen bidra till ökad social
hållbarhet – på lokalt och globalt plan?
Klyftorna i Stockholm ökar och vi får en alltmer segregerad stad. Personer som redan innan haft svårt att få en bostad, är helt utestängda från
bostadsmarknaden. Det är bakgrunden till Stockholms Stadsmissions bostadslösningsprojekt Särskildnyttan som stöds av SBAB – en boendemodell
som gör det möjligt för dem som har det särskilt svårt i samhället att få ett boende. Andra sätt att arbeta för välgörande ändamål är att ge stöd till
internationellt arbete eller att använda det egna beståndet för att ge bostadslösa chansen. Delta i samtalet kring hur du och ditt företag kan vara med
och bidra i detta viktiga arbete!

Moderator: Karin Måwe, seniorkonsult, Evidens

Karin Måwe

15.15-16.00

Paul Van Doninck, affärsstrateg stationer, Jernhusen
Sara Jacobsson, fastighetschef, Profi
Marianne Lindahl, givarsamarbeten, Hand in hand
Carl Lindståhl, ansvarig marknad och hållbarhet SBAB:s företagsaffär, SBAB
Marika Hjelm Siegwald, kommunikations- och insamlingschef, Stadsmissionen
Tove Samzelius, doktorand i socialt arbete, Malmö högskola/ tematisk rådgivare, Rädda Barnen

FÖRDJUPNING Å | TEMA: SKATT

LOKAL: 34, PLAN 3

Hur påverkar begränsade ränteavdrag branschen?
Paketeringsutredningens förslag har diskuterats flitigt men det finns flera frågor på skattefronten som också diskuteras. En av dessa är regeringens
förslag på begränsade ränteavdrag som förvisso är i enlighet med EU:s direktiv men dock går betydligt längre än vad EU kräver. Hur skulle ett förslag om
ränteavdrag optimalt se ut, utifrån fastighetsbranschens synvinkel, och hur kommer det förslag som regeringen lagt fram att påverka sektorn?
Hur behöver branschen anpassa sig och slutligen, vilka fler skattemoln finns det på fastighetshorisonten?

Moderator: Ulla Werkell, skattejurist, Fastighetsägarna
Jennie Larsson Kardvik, auktoriserad skatterådgivare, CauseyWestling
Peter Lindstrand, partner, PwC
Erik Björkeson, Head of Tax Sweden, DLA Piper
Susann Linde, CFO, Wallenstam
Anna Persson, partner, Svalner
Ulla Werkell
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15.15-16.00

FÖRDJUPNING Ä | TEMA: HANDEL

LOKAL: 23, PLAN 2

Dagligvaruhandelns framtid – en digital fysisk butik?
Handeln påverkas när samhället digitaliseras allt mer. Inom e-handeln är dagligvaruhandeln det segment som ökar mest, om än från väldigt låga nivåer.
Hur tänker fastighetsägarna kring e-handelns utmaningar? Hur kombineras e-handel med butik på bästa sätt?
En digital handelslogik växer fram, E-handeln och kunders allt mer digitala köpbeteende ändrar förutsättningarna och blir allt mer en del av butikernas
infrastruktur. Hur ser framtidens butiksformat ut? Är konceptbutiker, där kunden inte bara köper en produkt utan även en personlighet och upplevelse,
det nya rätta? Hur ser det ut med lönsamheten och vilken typ av butiksytor efterfrågas?

Moderator: Fredrik Bergström, Analysis & Strategy Director, WSP
Johan Augustsson, fastighetsdirektör, Lidl Sverige
Christian Fredrixon, chef strategi och investeringar, ICA Fastigheter
Carl Johansson, senior konsult, HUI Research
Anders Rover, chef struktur och etablering, Coop
Fredrik Bergström

15.15-16.00

FÖRDJUPNING Ö1 | TEMA: BOSTAD (ÖPPET DISKUSSIONSFORUM)*

LOKAL: 26, PLAN 2

Att bubbla eller att inte bubbla
Rusande bostadspriser, ökade skulder, bostadsbrist och rekordlåga räntor – bubbla eller inte? Frågan om Sverige befinner sig i en bostadsbubbla eller inte
har kommit och gått under åren. Vad tror experterna just nu? Välkommen till ett öppet diskussionsforum där vi tillsammans pratar om en av samhällets
mest brännande frågor.

* Fördjupningen arrangeras i form av en öppen diskussionsarena. En moderator utgår från ett antal förberedda frågor och involverar de närvarande i
diskussionen. Vissa av deltagarna kommer vara speciellt inbjudna. Dessa är extra kunniga inom området. I övrigt är det fritt att delta i diskussionen i mån av
plats. Fördjupningen inleds med att moderatorn förklarar hur samtalet kommer att gå till.

Moderator: Göran Cars, professor i samhällsbyggnad, KTH
Hans Lind, professor i fastighetsekonomi
Johan Berg, chef avdelningen för finansiell stabilitet, Finansinspektionen
Ingrid Eiken, vd, Mäklarsamfundet
Linda Jonsson, analytiker, Veidekke
Göran Cars

15.15-16.00

FÖRDJUPNING Ö2 | TEMA: FASTIGHETSUTVECKLING

LOKAL: 31, PLAN 3

Vallgossen – ett brutalt gymnasiums förvandling
till studentbostäder
Gamla Sankt Görans gymnasium byggs nu om till studentbostäder. Byggnaden Vallgossen är kulturhistoriskt värdefull – därför byggs den om varsamt. På
gården byggs en ny byggnad med 14 lägenheter och totalt blir det 246 studentbostäder, en förskola och ett hostel i kvarteret.
Svenska Bostäder och byggbolaget Serneke har med detaljkänsla och varsam hand skapat studentbostäderna i en historiskt unik miljö. Uppdraget har krävt
kunskap och noggrannhet, men har betalat sig mångfalt – ett modernt boende som samtidigt kan visa upp sin tidstypiska karaktär och särprägel.
Talare: Mats Åhlander, projektledare, Svenska Bostäder

Forts.
nästa
sida

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu

71

BUSINESS ARENA STOCKHOLM 20-21 SEPTEMBER 2017

15.15-16.00

FÖRDJUPNING Ö3 | TEMA: STADSBYGGNAD/INFRASTRUKTUR

LOKAL: 32, PLAN 3

Ny tunnelbana och nya bostäder i Stockholm
– möjligheter och utmaningar
Allt fler människor väljer att bo i Stockholm. För att regionen ska kunna fortsätta växa behövs både utbyggd kollektivtrafik och fler bostäder. Därför
träffades år 2013 Stockholmsöverenskommelsen mellan staten, landstinget och fyra kommuner. Hur går det med förverkligandet av de 2 milen nya
tunnelbanespår, de 11 nya stationerna och de 82 000 nya bostäderna som man kom överens om att bygga? Kom och få en aktuell rapport från landstinget,
Järfälla kommun, Nacka kommun och Stockholms stad. Under fördjupningen kommer du även få svar på vilka utmaningar som finns i genomförandet av
denna unika satsning på kollektivtrafik och bostäder i regionen.

Moderator: Kenneth Hagström, vd, Norra stadens utveckling AB
Mårten Frumerie, förvaltningschef, Stockholms läns landsting
Gunilla Glantz, stadsbyggnadsdirektör, Nacka stad
Jonas Claeson, stadsutvecklingsstrateg, Stockholms stad
Toni Chmielewski, biträdande projektchef Barkarbystaden, Järfälla kommun
Kenneth Hagström

Glöm inte

att du kan utvärdera
programmet direkt
i appen!
Appen finns att ladda ner i
App Store och Google Play

#BUSINESSARENA
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ORGANISATION & KONTAKTUPPGIFTER
PROGRAM & INNEHÅLL
Gruppen arbetar med research, konceptutveckling, koordination och
text när det gäller programmen till seminarier och fördjupningar inom
ramen för Business Arena.
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ANNA MAGNUSSON
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MARIA NORDLANDER

Research, programinnehåll, text
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073-746 46 67

EMMA LUNDBERG

Projektkoordinator
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PARTNERMÖJLIGHETER
Gruppen arbetar med att erbjuda företag, kommuner, organisationer och andra en ökad affärsnytta i samband med de olika evenemangen.
Det handlar om såväl synlighet och närvaro under själva evenemanget som inför och efter. Partnererbjudandet finns i olika nivåer och du
kan delta som partner på en eller flera orter. Välkommen att kontakta någon av oss.

JONAS HEDQVIST

HENRIK ZETTERSTEDT

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

henrik.zetterstedt@fastighetsnytt.se
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JONAS EKSTRAND
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