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VÄLKOMMEN TILL BUSINESS ARENA UPPSALA 2018

MED DIN BUSINESS
PÅ AGENDAN
”ALL BUSINESS IS LOCAL” – en mening som kan
kännas lite löjlig att översätta till svenska, men
som sammanfattar mycket. År 2018 gjorde
Fastighetsnytt, som står bakom konceptet

CECILIA DIAMOND
Eventansvarig
073-558 66 43
cecilia.diamond@fastighetsnytt.se

Business Arena, ett strategiskt val: att satsa på
lokala mötesplatser med fokus på enskilda
kommuner.
DEN 14 NOVEMBER ÄR det dags för Business Arena
Uppsala – en del av satsningen ”Satellit”. En lokal
arena med fokus på fastighetsmarknaden och
investeringsmöjligheterna i kommunen.

JIMMY BALMAIN LEHTINEN
Programansvarig
072-589 07 02
jimmy.b.lehtinen@fastighetsnytt.se

MYCKET ÄR PÅ GÅNG – investeringar på över
100 miljarder ska bygga framtidens Uppsala. I
pipeline står fyra nya järnvägsspår, en ny tågstation,
spårvägstrafik och 33 000 nya bostäder inom ramen
för Uppsalapaketet.
MÅLET MED BUSINESS ARENA är att fastighetsoch samhällsbyggnadssektorn tillsammans med

KRISTIAN WALLGREN
Säljansvarig
070-488 86 04
kristian.wallgren@fastighetsnytt.se

näringslivet och beslutsfattare, ska skapa en
mötesplats som driver samhällsutveckling. Vi
fokuserar på det som ger affärsnytta: rätt plats för
möten och rätt plats att knyta nya kontakter.
Välkommen att vara med du också!
ALLA AFFÄRER ÄR LOKALA.
VÄLKOMMEN TILL BUSINESS ARENA UPPSALA.
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SANDRA KENNLÖV
Deltagaransvarig
070-783 39 44
sandra.kennlov@fastighetsnytt.se

#BUSINESSARENA

BUSINESS ARENA UPPSALA 2018

VÅRA PARTNERS
PER DEN 2 OKTOBER 2018

ARRANGÖRER

DET HÄR HÄNDER PÅ

BUSINESS ARENA
UPPSALA 2018

ONSDAG 14 NOVEMBER
08.00-09.00

Registrering och kaffe

09.00-10.00

Gemensam inledning

10.00-10.45

Kaffe och tid att knyta nya kontakter plan 6

10.45-11.45

Seminarium 1 och 2

11.45-13.00

Lunch och tid att knyta nya kontakter plan 6

13.00-14.00

Seminarium 1 och 2 och fördjupning 1

14.00-14.30

Kaffe och tid att knyta nya kontakter plan 6

14.30-15.30

Seminarium 1 och 2 och fördjupning 2

15.30-15.45

Bensträckare och byte av lokal till Stora salen plan 6

15.45-16.30

Gemensam avslutning (Varumärket Uppsala och summering)

16.30-17.30

Business Arena afterwork

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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PROGRAMÖVERSIKT

– BUSINESS ARENA UPPSALA 2018 | UPPSALA KONSERT & KONGRESS
Plan 6

ONSDAG 14 NOVEMBER
08.00

Registrering och kaffe

09.00

Gemensam inledning Stora salen, Plan 6

10.00

Kaffe och tid att knyta nya kontakter Plan 6

10.45

Plan 3

Seminarium 1

Seminarium 2

Fastighet och finans

Infrastruktur/
Stadsbyggnad/Bostäder

Hur säkerställs ekonomisk stabilitet?

Infrastruktur:
Kortsiktiga flaskhalsar - framtida potential?

Stora salen, Plan 6
11.45

13.00

Lunch och tid att knyta nya kontakter Plan 6

Seminarium 1

Seminarium 2

Fördjupning 1

Fastighet och finans

Infrastruktur/
Stadsbyggnad/Bostäder

Investeringscase:
Airport City Stockholm

Hur överlistas
bostadsmarknaden paradox?

Pallar Airport City det globala trycket?

Sal C, Plan 3

Sal K3/K4, Plan 3

Seminarium 1

Seminarium 2

Fördjupning 2

Fastighet och finans

Infrastruktur/
Stadsbyggnad/Bostäder

Investeringscase:
Uppsala paketet

Hur stor är
universitetets betydelse för staden?

Raka spåret till
framtidens Uppsala

Sal C, Plan 3

Sal K3/K4, Plan 3

Transaktions- och
hyresmarknaden i Uppsala kommun

Stora salen, Plan 6
14.00

14.30

Kaffe och tid att knyta nya kontakter Plan 6

Vad är nyckeln till framgent stabil tillväxt?

Stora salen, Plan 6
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Sal C, Plan 3

15.30

Bensträckare och byte av lokal

15.45

Gemensam avslutning Uppsala: Ett varumärke även in i framtiden?
Gemensam summering
Stora salen, Plan 6

16.3017.30

Business Arena Afterwork
Skybaren, Plan 6

#BUSINESSARENA

ANVÄND APPEN
PÅ BUSINESS ARENA
UPPSALA 2018
Slipp hålla koll på det tryckta programmet, gör ett
eget schema av dina favoritseminarium och missa inga
pausaktiviteter. Miljösmart och effektivt!

1. Ladda ned appen
Sök på ”Business Arena” i App Store eller Google Play.

2. Fyll i ditt namn
och aktivera eventet
När du öppnar appen första gången skriver du in
ditt för- och efternamn, och väljer sedan det
Business Arena-event du avser besöka i menyn.
Tryck på ”Aktivera event”. Klart!

3. Gör ditt eget program
Se programmet och samla alla dina favoritpunkter direkt
i telefonen! F
 avoritmarkera seminarier och fördjupningar
du är intresserad av.

4. Ställ en fråga till panelen
På plats kan du ställa frågor till personer på scen
under fliken ”Dialog”.

5. Utvärdera programpunkter
Säg vad du tycker! På varje programpunkt kan du
ge oss betyg.

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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Business Arena Uppsala 14 november 2018

Stora salen Plan 6

GEMENSAM INLEDNING

TALARE
I URVAL

Uppsala har i århundraden varit en av Sveriges absolut viktigaste städer men behöver
liksom alla städer utvecklas för att bibehålla sin konkurrenskraft. Med de fundament
som stadens universitet och kunskapsstinna näringsliv är som bas har staden alla förutsättningar att bli ett framtida nav i en framstående region. Frågan är dock hur en stad
är attraktiv även för kommande generationer? Hur skapar man en hållbar tillväxt, såväl
ekonomisk som akademisk och social, utan att göra avkall på de egenskaper som fört
staden dit den är idag? Vilka ledstjärnor bör bejakas och vilken roll spelar stadens förstklassiga lärosäten? Hur viktig är närheten till Stockholm? Välkommen till en fullspäckad
heldag där vi går från historia till framtid.
Moderatorer: Åsa Uhlin, chefredaktör, Veckans affärer
Johar Bendjelloul, journalist, Dagens Nyheter

ÅSA UHLIN

09.00

JOHAR BENDJELLOUL

Välkomstanförande

	Uppsala kommunstyrelsens nya ordförande presenterar sig och hälsar välkommen till Sveriges fjärde
största stad och berättar om de politiska visioner som ska guida staden in i framtiden.
Tillträdande kommunstyrelseordförande, Uppsala kommun

09.10

Reflektioner efter valet

STIG-BJÖRN LJUNGGREN

	Valet 2018 är över och nu gäller att trots det osäkra parlamentariska läget hitta en regeringsstruktur som
håller de kommande fyra åren. Även på lokal nivå var valutgången på förhand ytterst osäker men nu har vi
facit. Hur ska valresultatet tolkas och hur kommer den parlamentariskt svaga regeringen att klara sig? Vilka
kompromisser behöver man göra för att kunna styra landet? Hur påverkas Uppsala av valutgången, både
lokalt och på riksnivå?
	
Stig-Björn Ljunggren, statsvetare
Håkan Holmberg, politisk chefredaktör, UNT

09.30

En ansvarsfull algoritm?

	Världen digitaliseras – mänskligheten står inför ett paradigmskifte. Mängden data ökar snabbt i takt med
den artificiella intelligensens användningsområden, vilket ställer såväl privatperson som stat på prov. Det
blir billigare och enklare att lagra, hantera och motta data och algoritmerna blir självlärande. Utvecklingen
är välkommen men medför en mängd konsekvenser som mänskligheten kanske inte förutspått. Etiska
ställningstagande blir svåra att övervaka, exempelvis kan fördomar omedvetet förstärkas. Vad händer om
vi inte ser de oönskade konsekvenserna av AI i tid?

HÅKAN HOLMBERG

Anna Felländer, Senior Advisor, The Boston Consulting Group

10.00

Kaffe och tid att knyta nya kontakter

ANNA FELLÄNDER

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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Seminarium 1: Fastighet och Finans

Stora salen Plan 6

TALARE
I URVAL

HUR SÄKERSTÄLLS EKONOMISK STABILITET?
Moderator: Åsa Uhlin, chefredaktör, Veckans affärer
Med universitet i världsklass, närheten till flygplatsen och som en viktig byggsten i huvudstadsregionen har
Uppsala med omnejd alla möjligheter i världen att dra fördel av den ekonomiska tillväxt som skapas i Sveriges
ekonomiska nav. Samtidigt är man oerhört exponerad mot globala ekonomiska trender som kan skifta snabbt och
obarmhärtigt. Hur ser de ekonomiska trenderna ut under överskådlig tid och hur ska Uppsala positioneras för att
ekonomisk kunna frodas, oavsett det globala klimatet?

ANDREAS HATZIGEORGIOU

10.45-11.45 
Inledning: Andreas Wallström, chefsanalytiker, Nordea
Panel: Andreas Hatzigeorgiou, vd, Stockholms Handelskammare
Annica Ånäs, vd, AtriumLjungberg
Fredrik Wirdenius, vd, Vasakronan
Fredrik Ahlstedt, kommunalråd (M), Uppsala kommun

11.45-13.00 Lunch och tid att knyta kontakter
ANNICA ÅNÄS

TRANSAKTIONS- OCH HYRESMARKNADEN
I UPPSALA KOMMUN
Moderator: Åsa Uhlin, chefredaktör, Veckans affärer
Expertkommentator: Gustav Källén, Vice VD & Affärsområdeschef Transaktioner, Svefa
Med en årlig transaktionsvolym i häradet 5 miljarder kronor är Uppsala konsekvent en av landets fem största
fastighetsmarknader. Uppsala blir dock mer och mer attraktivt vilket inte minst indikeras av att hittills i år har
ovanligt stora transaktioner ägt rum. Hur ser läget ut på Uppsalamarknaden? Vilka segment är hetast, vilka
segment är viktigast på den lokala marknaden och hur ser uthyrningsläget ut?

GUSTAV KÄLLÉN

13.00-14.00 
Inledning: Gustav Källén, vice vd och affärsområdeschef transaktioner, Svefa
Panel: Gustav Källén, vice vd och affärsområdeschef transaktioner, Svefa
Tomas Hermansson, vd, Bonnier Fastigheter
Sara Östmark, vice vd och affärsutvecklingschef, Stenvalvet
Björn Johansson, affärsområdeschef i Uppsala, Castellum

14.00-14.30 Kaffe och tid att knyta kontakter
SARA ÖSTMARK

VAD ÄR NYCKELN TILL FRAMGENT
STABIL TILLVÄXT?
Moderator: Åsa Uhlin, chefredaktör, Veckans affärer
Expertkommentator: Meddelas senare
Den ekonomi, lokal eller global, som växer och utvecklas helt sömlöst finns knappast. Alla ekonomier har sina
utmaningar att lösa och tillväxthinder att röja ur vägen, det viktiga är att identifiera dessa i god tid och vidta rätt
åtgärder. I många kommuner nämns markfrågan, bostadsbristen och samverkan mellan kommun och näringsliv
regelbundet som stora utmaningar medan andra kommuner ser andra problem. Vilka tillväxthinder och utmaningar
är de viktigaste att lösa i Uppsala och hur ska man fortsätta kapitalisera på den kunskap som tas fram i stadens två
universitet?

BÖRJE WENNBERG

14.30-15.30 Panel: Charlotte Skott, näringslivsdirektör, Uppsala kommun
Börje Wennberg, regionråd (S), Region Uppsala
Jonas Åström, chef, UU Innovation
Göran Brocknäs, regionchef Uppsala, Handelskammaren i Uppsala län
Mona Lindén, vd, Uppsala Bostadsförmedling

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu

GÖRAN BROCKNÄS
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TALARE
I URVAL

Seminarium 2: Infrastruktur/Stadsbyggnad/Bostäder

Sal C Plan 3

INFRASTRUKTUR: KORTSIKTIGA
FLASKHALSAR – FRAMTIDA POTENTIAL?
Moderator: Johar Bendjelloul, journalist, Dagens Nyheter
Expertkommentator: Stefan Bojander, expert infrastrukturplanering , Sweco
JONAS ABRAHAMSSON

Uppsalaregionens potential bygger delvis på närheten till Stockholm och det arbetskrafts utbyte de två
städerna dagligen har. De senaste åren har regelbundna störningar i infrastrukturen orsakat irritation men de
infrastruktursatsningar som är aviserade bör bidra till att lösa detta och hjälpa hela regionen, med pärlbandet av
tätorter mellan Uppsala och Stockholm, att ta ytterligare steg mot framtiden. Vilka är de viktigaste utmaningarna
på kort sikt och hur stort är behovet av nya infrastruktursatsningar som håller för framtida behov?
Välkommen till en diskussion om ett ämne som alltid engagerar!

10.45-11.45 
Inledning: Meddelas senare
Panel: Einar Schuch, regional direktör för Region Öst, Trafikverket
Jonas Abrahamsson, vd, Swedavia
Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör, Uppsala kommun
Marcus Nilsson, regionchef öst, Veidekke
MATS NORRBOM

11.45-13.00 Lunch och tid att knyta kontakter

EINAR SCHUCH

HUR ÖVERLISTAS BOSTADSMARKNADENS
PARADOX?
Moderator: Johar Bendjelloul, journalist, Dagens Nyheter
Expertkommentator: Meddelas senare
EVA KRIEGELSTEIN

Paradoxen av ett bromsat bostadsbyggande när det råder bostadsbrist är en synnerligen svårknäckt nöt för
byggherrar och makthavare. I Uppsala byggs det flest bostäder per capita i hela landet, men för vem byggs det?
Hur ser situationen på marknaden ut?
Här låter vi de riktiga experterna – de som bygger och arbetar med bostäder – tänka fritt om hur de skulle kunna
göra för att lösa bostadsmarknadens paradox under sju visionära minuter vardera.

13.00-14.00

Panel: Eva Nordström, vd, Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB)
Eva Kriegelstein, projektutvecklingschef, Stenvalvet
Nils Styf, vd, Hemsö
Saffran Rohm, förbundsordförande, Jagvillhabostad.nu
Erik Hävermark, affärsutvecklingschef Uppsala, Veidekke
Erik Pelling, kommunalråd (S), Uppsala kommun
Johan Lins, vice vd och affärsområdeschef projektutveckling, Åke Sundvall

NILS STYF

O: KARIN ALFR
ED
FOT
SS
O

14.00-14.30 Kaffe och tid att knyta kontakter

N

EVA NORDSTRÖM
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TALARE
I URVAL
HUR STOR ÄR UNIVERSITETETS
BETYDELSE FÖR STADEN?
Moderator: Johar Bendjelloul, journalist, Dagens Nyheter
Expertkommentator: Meddelas senare
Uppsala är en universitetsstad och framförallt Uppsala universitet är en viktig del i stadens identitet. Försök bara
tänka er ett Uppsala utan universitet. Man är en viktig arbetsgivare i staden som också skapar arbetstillfällen hos
en rad olika underleverantörer. Universitetet är ett av Europas främsta och här bedrivs banbrytande forskning som
sedan ger upphov till nya företag och lockar forskare från världens alla hörn. Hur viktigt är egentligen universitetet
för Uppsala och stadens näringsliv? Vilka steg måste tas för att alstra den energi som finns i kunskapen och
framtidens teknologier för att bibehålla ett blommande näringsliv i Uppsala?
O: OLOF HOLDA
FOT
R

14.30-15.30 
Peter Bohman, marknadsområdesdirektör, Akademiskahus
Ivo Zander, professor i företagsekonomi, Uppsala universitet

15.30-15.45 Kaffe och tid att knyta kontakter
PETER BOHMAN

IVO ZANDER

Gemensam avslutning

Stora salen Plan 6

UPPSALA: ETT VARUMÄRKE ÄVEN
IN I FRAMTIDEN?

CHARLOTTE SKOTT

Moderator: Åsa Uhlin, chefredaktör, Veckans affärer
Johar Bendjelloul, journalist, Dagens Nyheter

Business Arena afterwork

T
ED

Jonas Åström, chef, Uppsala universitet Innovation
Olof Ålenius, vice vd / Business Development Director, Doberman
Fler talare tillkommer

RS
T

15.45-16.30 
Charlotte Skott, näringslivsdirektör och vd för Destination Uppsala AB

O: MIKAEL WAL
FOT
LE

En andans stad där vetenskapliga storheter som Carl von Linné, far och son Rudbeck och Anders Celsius varit verksamma. En kraftfull, modern stad med ett kunskapsintensivt näringsliv som har alla kvalitéer för att bli en ledande
hub och en regional tillväxtmotor. Uppsalas varumärke vilar verkligen på en gammal och robust grund men är samtidigt kopplat till nutid och framtid. När staden ska växa och bygga för framtiden behöver dess varumärke utvecklas.
Vilka egenskaper, kunskaper och visioner ska tas i beaktande när Uppsala tar steget in i framtiden, utan att lämna
rötterna? Vad krävs för att staden ska ta steget in på den globala arenan? Vad kan fastighetsbranschen bidra med?

JONAS ÅSTRÖM

Skybaren Plan 6

16.30-17.30 Business Arena afterwork och tid att knyta nya kontakter
OLOF ÅLENIUS
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TALARE
I URVAL
Fördjupning 1

Sal K3/K4 Plan 3

Investeringscase: Airport City Stockholm

PALLAR AIRPORT CITY
DET GLOBALA TRYCKET?

FREDRIK JARESVED

Moderator: Meddelas senare

O: KARI KOHVA
FOT
KK
A

Den gyllene axeln mellan Uppsala och Stockholm blir Sveriges första
riktiga flygplatsstad. Airport City Stockholm blir ett globalt nav som
många drömmer om med nya stadsdelar, kontor och mässhallar och inte
minst en utökad Arlanda flygplats. Kommunerna längs vägen spelar en
viktig roll – nutida och framtida arbetskraft kommer att bo i Sigtuna,
Knivsta och Upplands Väsby. Hur kommer utvecklingen kring Airport City
Stockholm se ut? Är satsningarna på Airport City tillräckliga för att möta
en internationell konkurrens som flygplats, stad, region och varumärke?

OLOV HOLST

13.00-14.00 Talare: Olov Holst, kommunstyrelsens ordförande (M),
Sigtuna kommun
Dieter Sand, vd, Arlandastad Holding
Fredrik Jaresved, vd, Airport City Stockholm
Joachim Danielsson, stadsdirektör, Uppsala kommun
Johanna Wiklander, strategisk samhällsplanerare,
Uppsala kommun

DIETER SAND

Fördjupning 2

Sal K3/K4 Plan 3

Investeringscase: Uppsalapaketet (Sydöstra stadsdelen)
SARA BJURSTRÖM

RAKA SPÅRET TILL
FRAMTIDENS UPPSALA
Moderator: Sara Bjurström, avdelningschef, Uppsala kommun

HENRIK SVANQVIST

Som ett av nio områden är Södra Uppsala en del i regeringens satsning på
nya hållbara städer. Nu står det klart att fyra järnvägsspår, en ny tågstation,
spårvägstrafik och 33 000 nya bostäder ska förverkligas i det som kallas
Uppsalapaketet. Vem ska bo, verka och leva i södra Uppsala? Planerna för nya
bostäder, arbetsplatser och fastigheter står redo – men finns
marknaden? Vem eller vilka vill vara med och investera när Sveriges
fjärde största stad växer ännu mer?

14.30-15.30 Talare: Henrik Svanqvist, vd, Rosendal Fastigheter
Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör,
Uppsala kommun
Mats Rönnbo, affärsutveckling, Skanska
Tobias Fröberg, affärsutvecklingschef fastigheter, MTR

MATS RÖNNBO
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För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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OM BUSINESS ARENA

2019

Business Arena är Nordens ledande m
 ötesplats 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. I maj 2018 tog vi steget ut i
världen och arrangerade Business Arena London. Samma månad lanserade vi även vår
nya lokala satsning Business Arena Satellit, med första anhalt Luleå och senare
LULEÅ
28 MAJ

i år Uppsala.
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 meningsfulla
utbyten mellan privat och offentlig s ektor. På e
 venemangen
träffas bland annat nationella och internationella
fastighetsägare, utvecklare och i nvesterare, politiker,

UMEÅ
14 FEB

arkitekter 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 h
 oppas vi på att varje
Business Arena-arrangemang ska resultera
i samhällsutveckling och nya affärer.
Se www.businessarena.nu för mer information

UPPSALA
14 NOV
2018

NORRKÖPING
21 MARS

STOCKHOLM
18-19 SEP

GÖTEBORG
16 MAJ

ALMEDALEN
VECKA 27

LONDON
23 MAJ

14

MALMÖ
2 APR

#BUSINESSARENA

INFORMATION & ANMÄLAN
Datum och plats

Viktigt att veta

14 november 2018
Vaksala torg 1
753 31 Uppsala
www.ukk.se

•

Registrering finns på plan 2 (entréplan).

•

Garderob finns på plan 1.

•

Frukost, fikapauser och lunch under kongressdagen
14 november serveras i anslutning till utställningsytan på plan 6.

Anmälan

•

Kongressen avslutas med en afterwork i Skybaren på plan 6.

www.businessarena.nu/anmal-dig
Hemsidor

Avgifter
5 995 kr per person exkl. moms

Erbjudande! Gå tre, betala för två.

www.businessarena.nu
www.fastighetsnytt.se
www.fastighetsjobb.se

Avgiften inkluderar frukost, lunch, kaffe, avslutande mingel med lättare förtäring och förfriskningar den 14 november. 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 seminarier kan bli fullsatta.

KONTAKT PÅ PLATS
CECILIA DIAMOND
Eventansvarig
073-558 66 43
cecilia.diamond@fastighetsnytt.se

JIMMY BALMAIN LEHTINEN
Programansvarig
072-589 07 02
jimmy.b.lehtinen@fastighetsnytt.se

EMMA LUNDBERG
Programansvarig
070-715 79 97
emma.lundberg@fastighetsnytt.se

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu

KRISTIAN WALLGREN
Säljansvarig
070-488 86 04
kristian.wallgren@fastighetsnytt.se

SARA GOMMEL
Kommunikatör
073-558 66 37
sara.gommel@fastighetsnytt.se

SANDRA KENNLÖV
Deltagaransvarig
070-783 39 44
sandra.kennlov@fastighetsnytt.se
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