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Intresset för norra Sverige
fortsätter att växa
Redan när vi lanserade Business Arena Umeå 2015 såg vi det stora intresse som finns för norra Sverige. Allt fler tycks vilja hitta
alternativa placeringar till storstadsregionerna, vilket den höga transaktions- och investeringsaktiviteten i Norrland bland annat tyder på.
Den 24 februari 2016 följer vi upp årets genomförande och sätter fokus på norra Sverige genom att fortsätta belysa de lokala
och regionala marknaderna. Precis som tidigare smygstartar vi med en välkomstträff kvällen innan.
På programfronten kan vi presentera ett par nyheter. Bland annat ökar vi från två till fyra seminarier, dessutom följer vi upp
årets nyhet som lanserades i Stockholm, Kommunicate, som med sitt upplägg, utformning och transparens bidrar till att skapa
en brygga mellan det offentliga och privata. De politiska visionerna om hur framtidens städer och regioner ska utvecklas kräver
att branschens aktörer får rätt förutsättningar att verka och inte minst kunskap om desamma, direkt från de ansvariga politikerna och tjänstemännen.
För andra gången hälsar jag er varmt välkomna till Umeå där vi den 24 februari 2016 sätter fokus på hela norra Sverige. Missa
heller inte välkomstträffen – den är en bidragande faktor till att man knyter nya och gamla kontakter redan kvällen innan.

Johan Zetterstedt
vd Fastighetsnytt,
grundare av Business Arena

PARTNERS BUSINESS ARENA UMEÅ 2016
PER DEN 4 DECEMBER 2015

Swedish Association

#BUSINESSARENA

23 FEBRUARI KL. 19.00-22.00

Välkomstträff på kulturhuset Väven
Vi följer upp det lyckade konceptet och inleder Business Arena Umeå med en
välkomstträff kvällen den 23 februari.* Vi träffas i kulturhuset Väven, som
2014 fick det prestigefulla Kasper Salin-priset, där vi bjuder på mingelmat,
dryck och värme från en öppen spis som värmer skönt i februarikylan.

PROGRAM
19.00

MINGEL MED ENKLARE FÖRTÄRING OCH FÖRFRISKNINGAR

19.30-19.45

VÄLKOMSTANFÖRANDE
Johan Zetterstedt, vd, Fastighetsnytt, grundare av Business Arena 		
VÄKOMNA TILL VÅR REGION

	I en region som sjuder av liv finns potential. I norra Sverige, en av landets
största tillväxtregioner, finns en stark tro på innovation, entreprenörskap och
affärsmöjligheter. Här pågår ständig utveckling och möjligheterna är många.
Välkomna till vår region!
Niklas Nordström (S), kommunalråd, Luleå kommun
AnnSofie Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande, Östersund kommun
Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun
VÄLKOMNA TILL VÅR HEMMAMARKNAD
	Det är här vi skapar miljöerna för våra städer, hem och affärer. Det är här vi
lever, bor och verkar. Det här är vår hemmamarknad. Välkomna!
Andreas Nelvig, vd, NP3 fastigheter 				
Jörgen Lundgren, vd, Norrporten
22.00

Foto: Malin Grönborg

Knut Rost, vd, Diös
			

AVSLUTNING

*Anmälan till välkomstträffen görs i samband med anmälan till Business Arena Umeå.

Nyhet!

Kommunicate
Vi följer upp årets nyhet som
vi lanserade i Stockholm –
Kommunicate. I en trevlig fysisk
miljö kommer representanter från
olika kommuner i norra Sverige
i kortfattad form att berätta om
aktuella planer och projekt. Det
kan handla om utvecklingsplaner,
markanvisningar, förändringar i
det egna fastighetsbeståndet
och vad som är på gång avseende
infrastruktur.

Medverkande kommuner och talare
Skellefteå kommun
Bengt Ivansson, näringslivschef
Lars Hedqvist, planeringschef
Helena Renström, marknadschef
Örnsköldsviks kommun
Peter Juneblad, näringslivschef
Claes Engström, utvecklingsstrateg
Bodens kommun
Jeanette Nilsson, tillväxtchef
Mats Berg, kommunchef
Inge Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande

Östersunds kommun
Magnus Lindgren, näringslivschef
Bengt Gryckdal, bitr. projektledare Storsjö Strand
Haparanda kommun
Daniel Fälldin, näringslivsutvecklare
Göran Wigren, planeringschef
Gällivare kommun
Lennart Johansson, kommunchef
Ulf Hedman, chef samhällsbyggnadsförvaltningen
Andreas Hinzer, utvecklingschef

Härnösands kommun
Uno Jonsson, tillväxtchef
Olle Lidgren, näringslivsutvecklare
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09.00 – 10.15 GEMENSAM INLEDNING

Gemensam inledning
Moderator

Anna
Bellman

09.00

Medverkande talare i urval

Johan
Zetterstedt

Hans
Lindberg

Per
Schlingmann

Martin
Flodén

Öppningsanförande
Johan Zetterstedt, vd Fastighetsnytt och grundare av Business Arena

			
09.10
Välkomstanförande av kommunstyrelsens ordförande
Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun		
		
09.20
Ökat kvinnligt inflytande och andra urbana trender som formar morgondagen
	Framtiden är urban, digital och global. Kvinnor kommer att ta för sig alltmer i den urbana miljön och den innovativa individen har
större möjligheter än någonsin tidigare. Den ekologiska medvetenheten kommer att öka och de som styr de stora städerna får en
allt mäktigare ställning. Det är några av observationerna i boken Urban Express (av Per Schlingmann och Kjell A Nordström). Här berättar
kommunikationsexperten och den förre moderatpolitikern om de krafter som han tror kommer att påverka morgondagens städer.
Det blir också några reflektioner om den turbulenta inrikespolitiska situationen och vad som händer i ett Europa under tryck från en
växande flyktingkatastrof.

Per Schlingmann, rådgivare och föreläsare, Per Schlingmann AB 		
09.50	Penningpolitik i en ovanlig tid
	
Den ovanliga situationen med negativ ränta kvarstår och det finns ovanligt många osäkerhetsfaktorer att ta hänsyn till på det ekonomiska
området. Riksbanken har uttryckt oro över hushållens skuldsättningsnivå och ser risker i det finansiella systemet vid eventuella ekonomiska störningar. Vägen framåt kommer att präglas av stor vaksamhet. Här berättar vice riksbankschefen om det senaste räntebeslutet
och tankarna bakom den aktuella penningpolitiken.

Martin Flodén, vice riksbankschef, Riksbanken			
10.15

Förmiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter
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11.00 – 16.15

SEMINARIUM 1

TEMA: FASTIGHETER, EKONOMI OCH FINANS

Den internationella konjunkturen
och hur den påverkar norra Sverige
Ovissheten i den globala ekonomin är stor. Grekland är ett ständigt återkommande problem, men även eurozonen och till
viss grad Sverige lever under ett deflationshot. Ingen vet riktigt hur det står till med Kina och i USA velar centralbanken
om huruvida man ska höja räntan eller ej. I detta seminarium sammanfattar vi de globala ekonomiska trenderna och deras
effekt på Sveriges ekonomi, den svenska fastighetsmarknaden och i förlängningen den norrländska marknaden. Hur påverkas
Norrland exempelvis av volatiliteten på världens råvarumarknader och vilka effekter får det på den regionala fastighetsmarknaden?
Moderator: Pontus Herin, samhälls- och ekonomijournalist			
Expertkommentator: Linda Ekman, ekonomichef, NP3 Fastigheter

Medverkande talare i urval:

Pontus
Herin

11.00

Linda
Ekman

Marie
Giertz

Tomas
Ernhagen

Jan-Erik
Höjvall

Erik
Nyman

Globala ekonomiska trender

	Molnen på den globala ekonomiska horisonten är ytterst svårtolkade. Det har gått sju och ett halvt år sedan Lehman-krisen briserade och
världsekonomin går fortfarande på sparlåga. Hur ser den närmaste framtiden ut globalt och hur påverkar det Sverige och den svenska
marknaden?

Marie Giertz, chefsekonom, Svensk Exportkredit
11.30

Hur påverkas svensk penningpolitik av penningpolitik i omvärlden?

	Då Riksbankens penningpolitik till viss del bygger på att en svagare krona ska leda till en högre prisnivå i den svenska ekonomin, det
vill säga inflation, blir man till en ännu större grad tvungen att ta hänsyn till andra centralbankers penningpolitik. Svensk ränta måste
vara lägre än i andra länder, annars skapas ett efterfrågetryck på kronan. Hur resonerar Riksbanken när räntenivån bestäms? Blir det
att följa John och i så fall, hur snabba måste reaktionerna på ränteutveckling i andra länder vara?

Tomas Ernhagen, chefekonom, Fastighetsägarna Sverige
12.00

Lunch och tid att knyta nya kontakter

13.30 	Värdering vid ovanliga marknadsförhållanden
	När uppsidan på fastighetsmarknaden i storstäderna minskar ökar marknadens intresse för alternativa marknader. Tillväxtorter och
regionstäder med starka ekonomiska fundament blir mer attraktiva och kapitalet börjar flöda i fler riktningar. Som en följd av det faller
direktavkastningskraven och priserna stiger. Vad är en rimlig värdering för en väl belägen fastighet i en region som i normala fall inte
borde attrahera många investerare? Hur djup är marknaden och hur stor är diskrepansen mellan det normala och det rådande läget?

Talare meddelas senare
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14:00

Strategier för att skapa långsiktig tillväxt

	Ensidigt beroende av en arbetsgivare är en stor risk för en mindre kommun. Det uppenbara är naturligtvis att diversifiera näringslivet,
men det är ofta lättare sagt än gjort. Ett angränsande problem är att unga och välutbildade ofta söker sig till de stora städerna. Det
låter tufft, men samtidigt finns det stora skillnader när det gäller tillväxt mellan olika kommuner. Finns det några riktigt handfasta
framgångsrecept att dra lärdom av? Vad kan det lokala näringslivet och fastighetsägare göra för att förbättra de långsiktiga förutsättningarna? Hur når man fram till potentiella investerare och vad är de ute efter?

Jan-Erik Höjvall, vd, Rikshem
Fredrik Bergström, Analysis & Strategy Director, WSP
Rikard Jacobsson, Director, PwC
14.30

Eftermiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter

15.15

Varför är Norrland endast intressant när Stockholm och södra Sverige är dyrt?

	Investerarnas intresse för Norrland har ökat successivt de senaste åren. Det händer i takt med att storstadsregionerna och tillväxt
orterna i landets södra delar har blivit dyrare och den potentiella totalavkastningen har sjunkit. Det finns de som säger att Norrland
endast är intressant en gång per konjunkturcykel och det är när andra investerare än institutionerna skyr de dyra marknaderna söder
om Dalälven. Är detta ett tecken på marknadens kortsiktiga jakt efter avkastning eller finns det en annan logisk förklaring?

Jan Wejdmark, senior partner, Newsec
David Dahlgren, vd, Amasten
Jan-Åke Stenström, vice vd, Norrporten
15.45

Transaktioner och uthyrningar

	Aktiviteten ökar på den norrländska transaktionsmarknaden och allt större affärer äger rum, som exempelvis Diös förvärv i Skellefteå
för 530 miljoner kronor under hösten 2015. Norrland står för 10 procent av den totala volymen i Sverige och räknar man bort de tre
storstadsregionerna kvarstår Norrland som en stor del av fastighetsmarknaden i övriga Sverige. Vilka är de största affärerna, var är
de hetaste hyresmarknaderna och hur står sig avkastningen i norra Sverige med övriga landet? Här tar vi tempen på den norrländska
fastighetsmarknaden.

Mikael Söderlundh, Head of Research & Partner, Pangea
Erik Nyman, Executive Director - Real Estate Coverage, Nordic, MSCI
Åsa Henninge, analyschef, NAI Svefa
16.15

Business Arena Umeå after work
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11.00 – 16.15

SEMINARIUM 2

TEMA: STADSBYGGNAD, INFRASTRUKTUR OCH SAMHÄLLE

Att bygga den levande staden
– från identitet till infrastruktur
Oavsett vart du vänder dig i världen är trenden växande städer något att förhålla sig till. En annan genomgående trend är
att infrastrukturen ökar i betydelse för tillväxten. I seminariet tar vi upp svenska förhållanden med bäring på det som sker
i norra Sverige. Vilken roll får de mer glesbefolkade delarna av landet när demografin förändras? Kan stad och landsbygd
samexistera? Hur kan norra Sverige dra största möjliga nytta av de stora infrastruktursatsningar som ingår i Sverigeförhandlingen? Hur arbetar kommuner och fastighetsägare för att bygga identitet och skapa viktiga kommunikationspunkter
som kan främja tillväxten?
Moderator: Ellinor Persson, journalist och programledare
Expertkommentator: Stefan Attefall, tidigare civil- och bostadsminister

		

Medverkande talare i urval:

Ellinor
Persson

11.00

Stefan
Attefall

Per
Schlingmann

Sarah
Bragée

Ragnhild
Backman

Lars
Jonson

Identitet och tillväxt i stadsutvecklingen

	I företagsvärlden talas det om att skapa en kultur som anställda kan vara stolta över, allt för att öka konkurrenskraften i kampen om
kompetensen. I dagens globaliserade värld står städer inför samma utmaning. Kultur, mångfald, jämställdhet och hållbarhet ska integreras med en attraktiv bebyggd miljö. Vad gör en stad värd att flytta till, för både människa och företag? Vad bidrar till stolta invånare?
Vad har stadens identitet för betydelse när man talar om tillväxt?

Per Schlingmann, rådgivare och föreläsare, Per Schlingmann AB
Ragnhild Backman, ägare, Backmans fastighets- och företagsutveckling AB
Kai Piippo, Head of Design, ÅF Lighting Sweden
11.30

Från Turning Torso till Malmö Live

	Omvandlingen från industristad till kunskapsstad är en resa många städer behöver göra i dag. I Malmö har arkitekturen använts mycket
för att nå detta mål. Projekt som Turning Torso, Västra hamnen, Malmö Live, ny högskolebyggnad och inte minst infrastrukturprojekten
Öresundsbron och Citytunneln har gett ett delvis nytt Malmö. Hur arbetade man i staden för att nå de visioner och mål som upprättats? Vad
kan andra lära av Malmös resa? Vilka var framgångsfaktorerna? Missades något?

Christer Larsson, stadbyggnadsdirektör, Malmö stad
12.00
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13.30

Vad innebär ny infrastruktur för stadens visioner?

	Med ledorden ”En ny väg - 1000 nya möjligheter” har man genomfört projektet E4 Sundsvall, 20 kilometer ny E4, fem trafikplatser och
33 broar med kronan på verket, den 2 109 meter långa Sundsvallsbron. Målet med bron, som invigdes 2014, var minskade kötider och
bättre miljö. Det talas om grön boulevard av gamla E4:an och järnväg under marknivå, hur förändras stadens planer och visioner med ny
infrastruktur? Hur ser förutsättningarna ut för de verksamheter som ligger längs gamla vägsträckningen? Vilken långsiktig påverkan kan
ett projekt av den här storleken ha på regionen?

Susanne Bäckström, regionchef stadsbyggnad, Sweco Architects
Viveca Norberg, samhällsplanerare, Stadsbyggnadskontoret, Sundsvall
14.00

Vilken roll har kommuner och fastighetsägare när ny infrastruktur ska finansieras?

	Kommunen ska bygga bostäder och staten ska bygga infrastruktur brukar det heta. I samband med Stockholmsförhandlingen var dock
medfinansiering från kommunerna en viktig del av överenskommelsen och kommer också att vara så i Sverigeförhandlingen, om än i
mindre omfattning. Vilka potentiella värden ser kommun och fastighetsägare i samband med att infrastrukturen byggs ut? Hur jobbar
kommunerna aktivt för en bättre infrastruktur? Vad har fastighetsägarna för roll?

Lars Jonson, vice vd, Skanska Sverige
Jan-Åke Stenström, vice vd, Norrporten
Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun
14.30

Eftermiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter

15.15

Kan stad och landsbygd samspela bättre?

	Städerna växer alltjämt, en hel del på bekostnad av landsbygden. Från politiker hör man allt som oftast att hela Sverige ska leva. Hur ska
detta fungera i praktiken? I kampen om anslagen för statens prioriteringar bidrar dessutom ett sviktande invånarantal till svårigheter
att motivera investeringarna i infrastruktur och samhällsfunktioner. Vilken roll kommer landsbygden att spela i framtiden? Kan stad och
landsbygd samexistera, eller till och med samspela?

Sarah Bragée, avdelningschef, Tyréns AB
15.35

Vilken roll har länsstyrelsen i samhällsplaneringen?

	I spåren av urbaniseringen uppstår även en avflyttningsproblematik som innebär utmaningar för både stad och landsbygd. Utanför det
urbana perspektivet ska länsstyrelsen också verka för en rik och levande landsbygd. Det finns goda exempel som visar på att konfliktfrågor mellan lokala och nationella intressen snabbare lösts när länsstyrelsen varit tidigt inblandad i stadsbyggnadsprocesserna. Vilken
roll har länsstyrelsen i samhällsplaneringen? Vilken roll ska den ha?

Göran Cars, professor i samhällsplanering, KTH
Sven-Erik Österberg, landshövding, Norrbottens Län
Sarah Bragée, avdelningschef, Tyréns AB
16.15

Business Arena Umeå after work
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11.00 – 16.15

SEMINARIUM 3

TEMA: BOSTAD

Bostadsbristens olika ansikten
Hotell används till studentbostäder när universiteten måste hitta lösningar för att bereda plats åt kunskapstörstande ungdomar. Vad som kunde vara en konkurrensfördel mot Sveriges storstäder är nu en bristvara även på de stora universitetsorterna i norra Sverige. På den andra sidan av det demografiska spektrumet krävs ändamålsenliga bostäder för en växande
senior befolkning. Samtidigt ställer en orolig omvärld nya krav på kommunernas sociala åtaganden, fler asylsökanden och
ensamkommande barn behöver också någonstans att bo. Hur ser bostadsbyggandet ut? Hur hanterar kommunerna de olika
utmaningarna? Vad blir effekterna när de allmännyttiga bostadsbolagen säljer delar av beståndet för att möta kraven på
upprustning och nybyggnation?
Moderator: Anna Bellman, föreläsare och moderator
Expertkommentator: Kenneth Hagström, vd, Norra Staden Fastighetsutveckling/f.d. samhällsbyggnadsdirektör i Södertälje

Medverkande talare i urval:

Anna
Bellman

11.00

Kenneth
Hagström

Elin
Pietroni

Niklas
Nordström

Marie
Selin

Ola
Nordebo

Förutsättningar för ökat bostadsbyggande

	Svenska städer växer så det knakar och det är inte bara i Stockholm det ropas efter fler bostäder. Men är förutsättningarna i Stockholm
annorlunda? Dyr mark, långa planprocesser med många överklaganden är vardag i Stockholm, samtidigt som det behövs fler ”billiga”
bostäder som fler kan efterfråga. Vilka är utmaningarna i urbaniseringens spår i norra Sverige?

Elin Pietroni, planeringschef, Umeå kommun
Anders Jörnsköld, vice vd, Newsec Sweden
11.30

Affärsmässighet och socialt ansvar

	Hur planerar kommunerna för att få bostadsbeståndet att växa på ett sätt som är långsiktigt och hållbart? Det har skett flera försäljningar av allmännyttans bestånd till privata aktörer under senare år, en nödvändighet för att skapa förutsättningar för nybyggnation och
renoveringar. Vad ser dessa nya aktörer för möjligheter på norra Sveriges bostadsmarknad, är de intresserade överallt? Hur resonerar
kommunerna inför försäljning? Hur rimmar detta med bostadsförsörjningsansvaret?

Patrik Hall, vd, Nordhalla
Niklas Nordström (S), kommunalråd, Luleå kommun
Ola Nordebo, politisk chefredaktör, Västerbottenskuriren
Ali Qadiri, utredare, Hyresgästföreningen Norrland
12.00
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13.30

Bostadsmarknad och sociala perspektiv

	Ska tillväxten fortsätta i de norra delarna av Sverige krävs inte bara nytänkande kring nya bostäder, utan ett bostadsbestånd där alla är
inkluderade. En åldrande befolkning, högtryck på studentmarknaden och flyktingströmmar kräver insatser på flera olika plan. I norr är ju
det ju också en fråga om samspel mellan stad och landsbygd då urbaniseringen är påtaglig även här. Vilka är flaskhalsarna på nationell
nivå? Finns det specifika lösningar eller problem lokalt i norra Sverige? Var ska man börja?

Kicki Björklund, vd, Bostadsbolaget
Lennart Weiss, kommersiell direktör, Veidekke

14.00

Orolig omvärld ger nya utmaningar

	De sociala frågorna är centrala för en hållbar stadsutveckling där inte minst oroligheterna i omvärlden ställer nya, och större krav på
kommunerna med ökat antal asylsökande och ensamkommande barn. Boendesituationen tillhör ett av de mer akuta problemen och
att hyra hotellrum kan inte vara en långsiktig lösning. Hur arbetar kommunerna med bostäder kopplat till integration?

Lennart Sjögren, konsult, Lennart Sjögren analys & utveckling AB
Peter Sörman, vice vd och näringspolitisk chef, Fastighetsägarna MittNord
Anders Wennerberg, kommundirektör, Östersunds kommun
14.30

Eftermiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter

15.15

Studentbostäder – konkurrensfördel och affärsmöjlighet

	Universitetsorter har hamnat i fokus när städerna växer. Innovation och kunskapsekonomi är ledorden. I dagens globaliserade värld är
goda möjligheter till utbildning en konkurrensfördel, här är tillgången till boende en förutsättning. Ansökningstrycket på universiteten
har ökat, inte minst i spåren av finanskrisen, och i storstäderna kämpar man för att möta efterfrågan på bostäder. Här finns möjligheter
för mindre orter att stå sig i konkurrensen på hemmaplan. Hur är bostadssituationen för studenter i norra Sverige? Hur hanterar universitet och kommun frågan om studentbostäder? Är det en bra affär att investera i studentbostäder?

Olov Tingström, kårordförande, Umeå naturvetar- & teknologkår
Representant från Akademiska Hus
15.45

Beredskap för äldreboomen

	De ungas situation på bostadsmarknaden är bekymmersam, men det finns även anledning att oroa sig för den framtida äldre generationens möjligheter. Prognosen från Statistiska centralbyrån säger att andelen av befolkningen över 65 kommer att öka stadigt.
I den statliga utredningen om bostäder för äldre ger man i sitt slutbetänkande förslag om satsningar på 2,6 miljarder kronor under de
närmaste fem åren. I storstäder och tillväxtorter går kalkylerna för nybyggnation ihop, men hur ser det ut på övriga platser? En stor del
av beståndet när det gäller bostäder för äldre ligger hos de kommunala bostadsbolagen. Vilken beredskap finns i kommunerna? Vilka
goda exempel finns att tillgå?

Åke Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande, Vilhelmina kommun
Marie Selin, vd, Mitthem
16.15

Business Arena Umeå after work
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11.00 – 16.15

SEMINARIUM 4

TEMA: FASTIGHETSFÖRVALTNING

Tjänsteutveckling, hållbarhet och
digitalisering – fastighetsförvaltning
på väg in i en ny tid
I ett praktiskt inriktat och på samma gång framåtblickande seminarium tar vi upp hur förvaltning av fastigheter påverkas av
viktiga trender i omvärlden. Hur yttrar sig utvecklingen av nya tjänster på fastighetsområdet och hur utformas den moderna arbetsplatsen? Vilka är de senaste rönen inom hållbar fastighetsförvaltning och vilka dimensioner inrymmer den? Vilka
vinster ligger i en ökad användning av digital teknik på fastighetsområdet? Välkommen till en inspirerande och lärorik dag!
Moderator: Anna-Karin S. Öjerskog, Ahead
Expertkommentator: Jessica Fredriksson, Head of Retail Asset Services, CBRE Basale

Medverkande talare i urval:

Anna-Karin S.
Öjerskog

11.00

Jahn
Wahlbäck

Charlotta
Szczepanowski

Marcus
Majewski

Linda
Fredén

Lars
Johnsson

Servicelösningar inriktade på hyresgästernas upplevelse

	Förvaltning förknippas ofta med ett tekniskt yrke, men i dag pratar man mycket om service och relationen till slutkunden. Tekniken
bidrar till att vi får mer information om våra byggnader, information som ska inhämtas och analyseras för maximalt värde. Fastighets
ägare kan i dag följa fastighetens utsläpp, kan de då fylla sina fastigheter med största möjliga värde för en ökad attraktionskraft?
Digitaliseringen ser ljus ut, men vilka av alla moderna verktyg främjar hyresgästen och var börjar vi?

Jahn Wahlbäck, partner och seniorkonsult, Fasticon
11.20

Ut med förvaltningen och in med värdeskapandet

	För att kunna fokusera på verksamhet som skapar värde och undvika att ”släcka bränder” i den dagliga förvaltningsverksamheten valde
Folksam Fastigheter att lägga ut hela sin förvaltning på en extern aktör. Här berättar Folksams fastighetsdirektör mer om tankarna
bakom beslutet och om sin syn på förvaltningens roll i fastighetsaffären.

Lars Johnsson, fastighetsdirektör, Folksam
11.40

Fastighetsägarnas serviceinnehåll

	Det har länge pratats om att fastighetsägare ska utöka sina serviceerbjudanden, den stora frågan är om det blir en förändring och vilken
verkan den kommer ha på fastighetsbranschen. En ökad kundnöjdhet och nya intäktskällor är två goda skäl att utöka sitt serviceinnehåll, samtidigt finns det satsningar som inte fungerat. Hur värderar man och tar betalt för en tjänst? Vad kan fastighetsbranschen lära av
andra serviceinriktade branscher?

Marcus Majewski, vd, Nordic Light Hotel och Nordic Sea Hotel
Lars-Göran Dahl, fastighetschef, Diös
Johan Zachrisson, Deputy Managing Director, Cushman & Wakefield
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13.30

Den hållbara fastigheten – ett pågående projekt

	Först är det arkitekterna som integrerar hållbarhet i designen. Sedan kommer en resurseffektiv byggprocess och ett ständigt arbete
med energieffektivitet och optimering i förvaltningen av den färdiga fastigheten. I det befintliga beståndet handlar det om att investera
klokt i tid och se till att det går att räkna hem. Dessutom ska hållbarhet vara social i dag, med allt vad det innebär. Här diskuterar vi hur
man åstadkommer en hållbar fastighetsförvaltning över tiden.

Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef, Riksbyggen
Filip Elland, hållbarhetssamordnare, Castellum
Janica Wiklander, arkitekt SAR/MSA och landskapsarkitekt LAR/MSA, Tengbom
14.00

Hur påverkas fastighetsbranschen om energimarknaden blir ett nätverk?

	Ingen har undgått att oljepriset har varit under press. Det blir alltmer kostnadseffektivt att producera el via sol och elkraft. Stora
historiska förbrukare som fastighetsföretag och kommuner har blivit duktiga på energieffektivitet. Och dessutom ser det ut som att
de som i dag är energikunder snart kommer att kunna producera egen energi. Är det science fiction eller är det dags att tänka i nya banor
när det gäller energimarknaden?

Harald Överholm, PhD, Co-founder & Director, Eneo Solutions
14.30

Eftermiddagskaffe och tid att knyta kontakter

15.15

Digital fastighetsförvaltning – ökad service, bättre förvaltning och ekonomiska vinster?

	Digitaliseringen tar jättesteg och fastighetsbranschen kommer oundvikligen att ryckas med. Hur långt har vår bransch kommit i
utvecklingen? Vilka möjligheter finns i närtid och hur tar vi tillvara på dem? BIM tar ett steg från byggande till fastighetsförvaltning,
det går numera att få information om vad som fungerar bra, inte bara få larm om vad som inte fungerar. Utifrån detta kan vi agera
förebyggande, spara tid och slutligen få nöjdare hyresgäster. Hur kan digitaliseringen öka det enskilda företagets konkurrenskraft
och bidra till ökad kundnytta/nöjdhet? Har vi sett en skymt av framtidens förvaltning?

Tobias Larsson, Head of Business Development & Marketing, Newsec
Michael Thydell, arkitekt och BIM-strateg, Sweco
Lars Lidén, Meta, ordförande BIM Alliance intressentgrupp förvaltning
15.45

Case: det digitala innovationshuset Epicenter - morgondagens arbetssätt?

	Epicenter, en mötesarena i Stockholm anpassad för expansiva företag, digital innovation och entreprenörskap. Konceptet går ut på
att väva samman innovation och kunskap med möten och social samvaro för att skapa förutsättningar för affärsutveckling för såväl
mindre som internationella företag. Något som fått stor uppmärksamhet är den så kallade RFID-tekniken som innebär att man som
medlem kan kringgå behovet av nycklar och lösenord genom att operera in ett chip i handen. Vilka önskemål finns på framtidens
arbetsplats? Kommer aktivitetsbaserat ta steget till medlem- och chipbaserat? Är morgondagens arbete snarare en sinnesstämning
än en plats? Här tar vi del av tankarna bakom ett minst sagt nytänkande kontorskomplex.

Linda Fredén, arkitekt, Codesign
Fler talare tillkommer
16.15

Business Arena Umeå after work
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11.00 – 12.00

FÖRDJUPNINGAR

FÖRDJUPNING A | TEMA: REGIONER I TILLVÄXT

Luleå ska växa – hur blir planerna verklighet?
I Luleå finns gott om planer och visioner inför de kommande åren. I kommunen, som har ambitionen att bli Sveriges kvalitetskommun 2017, planeras
nya bostadsområden längs med älven, ett nytt företagarcentrum ska locka företag till regionen, LTU ska utvecklas och den redan befintliga stål-,
IT- och dataindustrin förutspås skapa ytterligare tillväxt. Dessutom finns planer att bygga ut hamnen till att bli en av Europas modernaste hamnar.
Hur ska kommunen säkra att alla planer blir av? Var hittas finansieringarna till alla projekt? Har man några nyetableringar på gång?
Anna-Stina Nordmark Nilsson, tillförordnad vd, Lulebo
Gunnar Tåhlin, vd, Galären
Yvonne Stålnacke (S), kommunstyrelsens ordförande, Luleå kommun
Bengt Jonsson, stadsbyggnadschef, Luleå kommun
Krister Karlsson, chef plan- och fastighetsutveckling, Rikshem

FÖRDJUPNING B | TEMA: DIGITALISERING OCH ARKITEKTUR

Hur påverkar digitaliseringen lokaler
och fastigheter?
Arkitekter har använt datorer i decennier. Frågan är hur design och arkitekters arbetssätt förändras när nästa stora våg av digitalisering kommer i
det, som vissa kallar, den andra maskinåldern? Många gånger är idéerna gamla, men tekniken skapar nya förutsättningar att förverkliga dem. I den
här fördjupningen tar vi upp hur den digitala utvecklingen inom arkitekturen påverkar fastigheter och samhällsbyggnad.
Moderator: Lennart Sjögren, konsult, Lennart Sjögren Analys och Utveckling AB
Magnus Svantegård, Product Manager, Datscha
Lars Lidén, Meta, ordförande BIM Alliance intressentgrupp förvaltning
Stina Ljungkvist, vd, BSK Arkitekter
Shahrokh Kamyab, arkitekt och BIM-expert, Tengbom

FÖRDJUPNING C | TEMA: STADSBYGGNAD

Nätverk för värdeskapande stadsbyggande
- är det regelverket som är boven?
Under Business Arena Stockholm i september tog vi inom nätverket för värdeskapande stadsbyggande upp hur vi kan utveckla planerings
processen så att den blir värdeskapande. Nu tar vi upp tråden i Umeå och frågar oss hur regelverket påverkar det värdeskapande stadsbyggandet. Det finns många som tycker att Sverige har ett krångligt regelverk. Samtidigt finns en tendens att skylla allt för mycket på regelverket.
Intressekonflikter som försenar och behov av ”omtag” är ofta orsakade av brister i planeringsprocessen snarare än av regelverket. Under den här
fördjupningen ställer vi frågan om hur kan vi snabba upp och effektivisera planeringsprocessen – utan att ge avkall på kvalitet – och utan att göra
våld på regelverket?
Göran Cars, professor i samhällsplanering, KTH
Emma Jonsteg, vd, Utopia Arkitekter
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13.30 – 14.30

FÖRDJUPNINGAR

FÖRDJUPNING D | TEMA: REGIONER I TILLVÄXT

Ökad framtidstro i Sveriges centralaste stad
– går Sundsvall mot ljusare tider?
Under ett antal år har Sundsvall lidit av dystra utvecklingssiffror, men nu verkar det vara på väg att vända. Cityhandeln håller på att repa sig mot
Birsta-konkurrensen, Sundsvallsbron har skapat förutsättningar för nyetableringar och det byggs och efterfrågas såväl bostäder som kontor. För
närvarande utvecklas bland annat ett nytt bostadsområde i Norra Kajen. Vilka faktorer ligger bakom den positiva utvecklingen i Sundsvall? Hur ska
staden ta tillvara på den? Kan den snabba utvecklingen i Umeå ha något med Sundsvalls återhämtning att göra?
Moderator: Andreas Sjöberg, marknadsområdeschef Mellansverige/Platsansvarig, Fastighetsägarna MittNord
Stig Svedberg, vd, Tvättbjörnen
Peder Björk (S), kommunstyrelsens ordförande, Sundsvalls kommun
Anneli Wikner, stadsbyggnadsdirektör, Sundsvalls kommun
Marie Selin, vd, Mitthem

FÖRDJUPNING E | TEMA: STADSBYGGNAD

Idrottens betydelse för ortens identitet
Vi har våra favoritlag, oftast från orten vi växt upp. Idrotten genomsyrar samhället på många nivåer. För individen är det en väg till hälsa och
gemenskap, men också identitet. För stadens invånare innebär idrottsframgångar en kollektiv känsla av stolthet. Ur ett samhällsperspektiv är det
också en möjlighet att erbjuda något annat åt ungdomar som hamnat snett, goda exempel finns både hos FC Rosengård i Malmö och Dalkurd FF
i Borlänge. Vilka positiva effekter genererar idrott och idrottande i samhället? Vilka är framgångsfaktorerna? Vilket värde ser kommunerna i att
satsa på idrott? Hur ser kopplingen ut mellan ortens identitet och idrott?
Moderator: Anna Olofsson, marknadschef, Umeå kommun
Daniel Kindberg, ordförande Östersunds FK
Tobias Nielsén, grundare och vd, Volante
Vanja Östman, tillväxtchef, Örnsköldsvik kommun
Fler talare tillkommer

FÖRDJUPNING F | TEMA: REGIONER I TILLVÄXT

Norrlands mest attraktiva kommun att bo och verka i?
Under denna fördjupning presenteras för första gången en unik rapport framtagen av Fastighetsägarna MittNord. Nedbrutet på kommunnivå, där
regionens åtta mest framträdande kommuner ingår, presenteras en SWOT-analys i form av ett fastighetsindex som rangordnar respektive kommun
utifrån efterfrågan på bostadsmarknaden och lokalmarknaden. Resultatet är unikt och ger en bra bild över investeringsläget i norra Sverige.
Åsa Henninge, analyschef, NAI Svefa
Björn Söderholm, vd, fastighetsägarna MittNord
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15.15 – 16.15

FÖRDJUPNINGAR

FÖRDJUPNING G | TEMA: REGIONER I TILLVÄXT

Full fart framåt i Umeå
Som europeisk kulturhuvudstad 2014 och med ett prestigefullt Kasper Salin-pris i ryggen kan Umeå profilera sig som kultur- och tillväxtcentrum
i norr. I staden pågår många projekt, bland annat handelsetableringar om cirka 100 000 kvm, ett flertal förtätningsprojekt i city samt bostadsbyggande inom femkilometersstaden. Som universitetsstad med ett framstående universitetssjukhus lockar Umeå dessutom många nya invånare.
Men som många andra städer i Sverige utgör en för låg bostadsproduktion ett hinder för kommunens tillväxt. Hur tar kommunen tillvara på det stora
inflyttningstrycket? Hur ser planerna ut för att komma tillrätta med problemen på bostadsmarknaden? Vilka är de kommande stora projekten?
Moderator: Rickard Hellström, värdering, NAI Svefa
Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun
Hans Westin, vd, Umehem
Marcus Andersson, regionchef Hus Norr, Skanska Sverige AB
Elin Pietroni, planeringschef, Umeå kommun
David Carlsson, regiondirektör, Akademiska Hus
Jan-Erik Höjvall, vd, Rikshem

FÖRDJUPNING H | TEMA: HANDEL

Vad väntar runt hörnet för handeln?
Utvecklingen inom handel går fort. Med trender som omnikanaler, e-handel och digitalisering står branschen inför stora förändringar och det gäller
att våga satsa på något utöver det vanliga för att sticka ut. Trots detta visar nya rön att den fysiska butiken återigen är på uppgång. Men vad krävs
för att den på längre sikt ska kunna lyckas konkurrera och samexistera med de nya trenderna?
Vid diskussionerna om handels utveckling får man heller inte glömma att ta hänsyn till de regionala aspekterna. I norra Sverige händer mycket
på området med exempelvis Ikea och Barents Center. Vilken effekt får nya etableringar på befintlig handel och hur mår egentligen cityhandeln?
Moderator: Christina Friberg, platsansvarig/stadsutvecklare, Fastighetsägarna MittNord
Magnus Kroon, näringspolitisk expert, Svensk Handel
Tove Wahlén, affärsansvarig Gävle och Östersund, NP3 Fastigheter
Jan Kristensson, vd, Ikea Centres Nordic

FÖRDJUPNING I | TEMA: KULTUR

Visst är det trevligare att bo i en stad
med ett levande kulturliv?
Medvetenheten om att satsningar på kultur bidrar till stadsutvecklingen både socialt och ekonomiskt har ökat på senare år. Det kan handla om
speciella byggnader som konserthus, men även om aktiviteter eller om att skapa goda förutsättningar för kulturarbetare. I en speciell fördjupning
diskuterar vi sambanden mellan stadsbyggnad, ekonomiskt tillväxt och den så kallade ”attraktivitet” som ett levande kulturliv kan bidra till. En
utgångspunkt är Umeås erfarenheter som europeisk kulturhuvudstad.
Moderator: Tobias Nielsén, grundare och vd, Volante
Talare meddelas senare
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INFORMATION & ANMÄLAN
Datum och plats

Meetingpoint

24 februari 2016
Umeå Folkets Hus
Skolgatan 59
903 29 Umeå
www.umea.fh.se

Som partner kan du öka affärsnyttan på plats genom att boka ett privat
konferensrum. R
 ummet ligger i Umeå Folkets Hus, rymmer 12 personer i
styrelsesittning och kan bokas i 45 minuter långa sessioner mellan kl. 8–17.

Anmälan

Hotellbokning

Anmälningstrycket till Business Arena Umeå 2015 var högt, därför rekommenderar vi dig att vara ute i god tid med din anmälan till 2016.
För frågor kring anmälan, ring Fastighetsnytts växel: 08-652 89 80

För långväga gäster rekommenderar vi följande tre hotell, som samtliga har
gångavstånd till Umeå Folkets Hus. Var gärna ute i god tid med din bokning, då trycket i Umeå är högt under tidpunkten på grund av den pågående
Ikea-byggnationen.

Avgifter

Comfort Hotell Winn
nordicchoicehotels.se/comfort/comfort-hotel-winn

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

www.businessarena.nu/anmal-dig

5 995 kr per person exkl. moms

U&Me Hotel
umehotel.se

Hemsidor

Stora Hotellet
storahotelletumea.se

www.businessarena.nu
www.fastighetsnytt.se

#BUSINESSARENA
Avgiften inkluderar frukost, lunch, kaffe, avslutande mingel med lättare förtäring och förfriskningar samt välkomstträff kvällen den 23 februari (Obs! Ämnar du delta på välkomstträffen ska
detta anges i samband med anmälan). Anmälan är bindande och deltagaravgiften betalas i förskott. De personliga deltagarbiljetterna lämnas ut på plats och kan inte överlåtas till en annan
person under dagen. Notera att vi reserverar oss för eventuella programändringar och för att vissa seminarier kan bli fullsatta.

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

VILL DU BLI PARTNER?

Daniel Bergstrand
Koncept, programinnehåll, text

Johanna Johansson
Projektledning, programinnehåll, research

Johan Zetterstedt
Koncept, programinnehåll

Sverrir Thór
Text och programinnehåll

Linda Lagerdahl
Projektledning, programinnehåll, research

Mattias Fröjd
Text och programinnehåll

Linda Workinn
Projektledning, programinnehåll, research
linda@workinn@fastighetsnytt.se
070-031 39 90

Susanna Thulé
Text och kommunikation

Kristian Wallgren
kristian.wallgren@fastighetsnytt.se
070-488 86 04
Jonas Ekstrand
jonas.ekstrand@fastighetsnytt.se
070-737 96 37
Jonas Hedqvist
jonas.hedqvist@fastighetsnytt.se
070 288 22 12
Henrik Zetterstedt
henrik.zetterstedt@fastighetsnytt.se
070-735 22 12
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Om Business Arena
Business Arena är Nordens ledande mötesplats för beslutsfattare i
fastighetsbranschen och samhällsbyggnadssektorn. E
 venemanget
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 s eminarier och
talare av hög kvalitet fokuserar vi på en rad aktuella frågeställningar,
trender och framtidsfrågor som är avgörande för Sveriges utveckling.
Konceptet är detsamma oavsett plats, men har givetvis regionala och
lokala inslag beroende på vilken ort evenemanget arrangeras i.
På Business Arena skapar vi förutsättningar för m
 eningsfulla utbyten
mellan privat och offentlig s ektor. På evenemangen träffas bland
annat nationella och internationella fastighetsägare, utvecklare
och investerare, politiker, arkitekter och r egionföreträdare för att

Umeå 24 februari

utbyta e
 rfarenheter, knyta kontakter och göra affärer. Genom att

Umeå Folkets Hus

samla branschens alla ledande företag, b
 eslutsfattare och aktörer
under ett och samma tillfälle hoppas vi på att varje Business
Arena-arrangemang ska resultera i s amhällsutveckling
och nya affärer.
Se www.businessarena.nu för mer information.

Stockholm 21-22 september

Nyckeltal & 2016 års datum

Stockholm Waterfront

Stockholm
Kategori

2015

2014

2013

2012

2011

Delegater

6100

5700

5200

4800

4500

175

142

132

125

120

Kategori

2015

2014

2013

2012

Delegater

930

840

680

550

58

42

38

35

2015

2014

2013

2012

975

670

570

500

57

37

33

30

Partners

Göteborg 5 april
Svenska Mässan

Göteborg

Partners

Malmö
Kategori
Delegater
Partners

Malmö 14 april

Almedalen 4-8 juli

Malmö Live

Restaurang Supper
på Burmeister

Umeå
Kategori

2015

Delegater

640

Partners

44
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