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VÅRT SPEAKERS’ CORNER

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.

ONSDAG 21 SEPTEMBER

PLAN 5, BALKONGEN

Framtidens hållbara städer

Fastigheter, Digitalisering och framtid

Liksom mycket annat har ”Framtidens hållbara städer” blivit ett begrepp som vid en första anblick kan te sig lätt att förhålla sig till, men är det
verkligen så i praktiken? Under detta tema vill vi erbjuda ett brett angreppsätt och bidra med tankar och idéer i vår sektors olika delområden.
Med frågor som t.ex. Vad är en hållbar stad? Hur ser man på framtidens städer idag och hur bedömer man att morgondagens stadsbor vill bo,
arbeta och leva? Vilka tekniska innovationer utvecklar och testar man idag som kan vara en självklarhet imorgon? Hur ser framtidens transporter
och logistiklösningar ut för stadens invånare, arbetsplatser och handel? Hur planeras städer för att vara en plats för alla? Hur löser man energioch miljöfrågan i samband med städers tillväxt och utveckling?

Hur vill vi leva och bo i framtiden och hur skall det kopplas till arbete och arbetsplatser? Vilka nya trender ser vi inom boendet och på kontors
arbetsplatsen? Just nu pratas det t.ex. mycket om Digitalisering. I samhället dyker det upp alltfler digitala tjänster och produkter som får enorm
spridning och genomslagskraft. Hur påverkar digitalisering vårt sätt att bo, arbeta och konsumera och vilka konsekvenser medför det? Vem är
det som styr digitaliseringen idag – tekniken eller människan? Vad betyder egentligen digitalisering och vilka begränsningar finns? Inom vilka
områden kommer branschen ha största nytta av digitaliseringsvågen och vad krävs för att nå dit? Hur kan digitaliseringe bidra till både ökad
service,k
 undnytta och högre fastighetsvärden? Dessa och många andra frågor har vi för avsikt att belysa under detta tema.

Moderator: Marianne Olsson, strategikonsult

Moderator: Marianne Olsson, strategikonsult

10.30-10.40
		

Vad styr städers attraktivitet och
tillväxt - Cities of Opportynity

13.15-13.25

		

Rikard Jacobsson, Director, PwC

		Kristin Johansson, hållbarhetsansvarig, Wästbygg

10.40-10.50
Framtiden är hållbar och digital men vad är
		
egentligen en hållbar stad och är det
		verkligen lönsamt?

13.25-13.35

Renewable Cities

Hur skapas livet mellan husen?

		
Emma Henriksson, hållbarhetsansvarig,
		Atrium Ljungberg

		

Filip Elland, hållbarhetschef, Castellum

10.50-11.00

Hur bygger vi rum för det goda livet?

13.35-13.45
		

Kryddstark stadsdel tar form i Stockholm
– Wallenstam utvecklar Umami i Sundbyberg

		

Andreas Holmberg, vd, Patriam

		

Annica Modin, stadsutvecklingsstrateg, Wallenstam

12.25-12.35

Stor osäkerhet i dagens befolkningsprognoser

		

Maria Pleiborn, demograf/senior rådgivare, WSP

12.35-12.45
Baracker – misslyckad planering eller
		
samhällsnytta? Modulernas roll i den allt
		snabbare samhällsutvecklingen
		

Martin Lundbergh, försäljningschef, Expandia

12.45-12.55
High 6 – framtidens byggande och boende är
		
snart här – trä och glas i kombination med
		digitala plattformar
		

Peter Stenfeldt, administrativ chef, OBOS

12.55-13.05
		

Den hållbara staden möter förändringar med
elasticitet, flexibilitet och cyklisk planering

		
Cecilia Holmström, bostads- och
		hållbarhetsexpert, Tengbom
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TORSDAG 22 SEPTEMBER

PLAN 5, BALKONGEN

13.45-13.55
Hur förändrar elbilar och elbussar
		stadsplaneringen?
		
Mia Nordström, regional development lead,
		Vattenfall

15.15-15.25

Den inkluderande staden

		

Lotta Werner Flyborg, chef affärsutveckling, NCC

15.25-15.35

Var börjar framtiden?

		
Rikard Sjöqvist, energi-, teknik- och miljöansvarig,
		Midroc

10.30-10.40

När rum börjar förstå mej

		
		

Sven Ostner, ansvarig affärsområde kommersiella
lokaler, ÅWL Arkitekter

10.40-10.50

Är tjänste-design framtidens byggstenar?

		

Andreas Holmberg, vd, Patriam

10.50-11.00

Att bo i ett experiment – KTH Live-in-Lab

		

Mikael Anjou, Vd, Einar Mattsson

15.45-15.55

Hur vi bygger mer för fler – HSB 100

		

Sanna Edling, chef utveckling & hållbarhet, HSB

Christian Wictorin, chef Smart City Solutions, WSP

13.35-13.45

Digitaliseringen och framtidens kontor

		Mattias Johansson, vd, Newsec Asset
		Management Sverige

		

Marcus Cieleback, Group Head of Research, Patrizia

12.35-12.45

HSB Living Lab

15.15-15.25
Smartare fastigheter med digitaliseringens
		möjligheter

		
		

Stefan Andersson, Project manager
HSB Living Lab, HSB

		
Mikael Kraft, Area Manager Building Technologies,
		Siemens

12.55-13.05
		
		

Framtidens upplysta brukare - Med
digitaliseringen och ny teknik kommer en
också en ny målgrupp

15.25-15.35

Digitalisering ger smartare FM-tjänster

		
Fredrik Sandquist, Vice President Operations
		Development, Coor

		Johanna Frelin, vd, Tengbom

		
Magnus Svantegård, Head of Product
		Management, Datscha

Myr Ullhammar, projektchef, Magnolia

Digitalisering – ångest eller möjlighet?

		

		
Camilla Gyllestrand, arkitekt & partner, Liljewall
		Arkitekter

		
Therese Berg, strateg sociala hållbarhetsfrågor,
		Riksbyggen

Att planera för en hållbar stad

Fredrik Forssman, Partner, Cederquist

13.25-13.35

13.45-13.55
Big data, the internet and real estate
		
investing – How will investment
		strategies change?

13.05-13.15
En digitaliserad fastighetsbransch, vad ska
		det vara bra för?

		

		

12.25-12.35
När bredbandsuppkopplingen blev viktigare
		
än tvättmaskinen – vad efterfrågar kunden i
		en digital värld?

15.35-15.45
Social hållbarhet – från ord till handling i
		brf Viva

13.05-13.15

13.15-13.25
Digitaliserade byggprocesser och
		entreprenadrätt

15.35-15.45

Digitalseringen skapar nya kundbehov

		

Ola Orsmark, vd för Region Öresund, Castellum
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