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PROGRAM

PROGRAM
8.15

REGISTRERING OCH KAFFE

09.00
09.20

Välkomna - 2019 blir ett händelserikt år i Öresundsregionen
Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet
Jenny Andersson, senioranalytiker och projektchef Øresundsinstituttet
Cecilia Nebel, moderator
Rosengård har fått en egen tågstation. I Köpenhamn invigs Metrocityringen i sommar.
Mellan Malmö och Lund byggs järnvägen ut till 4-spår medan Lund och Köpenhamn får
spårväg. Malmö planerar för bostäder i Nyhamnen, Helsingborg i Ocenhamnen och Köpenhamn planerar för en ny ö med plats till 35 000 invånare i hamninloppet. Det dansk-svenska
politiska samarbetet i Greater Copenhagen Committee har utökats med Region Halland.
Øresundsinstituttet ger en lägesrapport om samarbete, ny infrastruktur och nya stadsdelar.

tema FASTIGHETSMARKNAD OCH KONJUNKTUR
09.25
09.50

09.55
10.30

Fastighetsmarknaden i Köpenhamn
Lau Melchiorsen, Partner, Colliers International Denmark
Efter rekordåret 2017 minskade det totala värdet av förvärven på den danska fastighets	
marknaden under 2018 men stannade på en fortsatt hög nivå. Utländska investerare står för
omkring hälften av volymen med allt från amerikanska kapitalfonden Blackstone till en rad
svenska aktörer. Lau Melchiorsen är ansvarig för Corporate Solutions vid Colliers International
Denmark och ger en aktuell lägesbild av fastighetsmarknaden i Köpenhamn.

Fastighetsmarknaderna i Malmö, Lund och Helsingborg
Ulrika Hallengren, vd, Wihlborgs Fastigheter
Fredrik Dackheden, head of transactions, Croisette Real Estate Partner
Jarl Olsson, chef fastighetsrådgivning Malmö, Catella
Byggkranarna står tätt i Malmö, Lund och Helsingborg. Under 2019 väntas enbart Malmös fastighetsmarknad få ett tillskott på omkring 100 000 kvadratmeter nya kontorslokaler, tre gånger
så mycket som genomsnittet under de senaste sex åren. I ett samtal lett av konferensens moderator Cecilia Nebel diskuteras utveckling och trender på den regionala fastighetsmarknaden.

10.30 KAFFEPAUS
11.00
11.25

11.30
12.00

Dansk konjunktur
Las Olsen, chefekonom Danske Bank
Dansk ekonomi fortsätter att utvecklas liksom sysselsättningen. Hur het kan arbetsmarknaden
bli eller har konjunkturen redan börjat mattas av?

Svensk konjunktur
Olof Manner, chef Swedbank Research
Svensk ekonomi fortsätter att utvecklas med hög tillväxt och låga räntor men nu dämpas
tillväxten på en hög nivå medan Riksbanken förbereder höjda räntor. Vad innebär amorteringskrav, ett dämpat bostadsbyggande och Brexit för konjunkturen?

12.00 LUNCH
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tema VÄXANDE STÄDER OCH NY INFRASTRUKTUR
13.00
13.50

Köpenhamn och Malmö - tillväxt, samarbete och Øresundsmetro

13.55
14.25

Lunds och Helsingborgs visioner som en del av Greater Copenhagen

Frank Jensen (S), överborgmästare Köpenhamns kommun och under 2019 ordförande i
det dansk-svenska politiska samarbetet Greater Copenhagen Committee.
Katrin Stjernfedlt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande Malmö stad och
styrelseledamot i Greater Copenhagen Committee.
e Köpenhamn och Malmö är dansk-svenska Greater Copenhagen-regionens stora tillt
o
n
Ke y ke rs växtmotorer. De två städernas ledande politiker berättar om visionerna för städernas
a
e
p
s
fortsatta utbyggnad, planerna på ny infrastruktur och samarbetet över Öresund där
ett konkret projekt gäller kommunernas gemensamma utredningen om en framtida
tunnelbana mellan städerna, Øresundsmetron.

14.30
14.50

Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande Lunds kommun
Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande Helsingborgs stad samt styrelseledamot i Greater Copenhagen Committee.
Två snabbväxande städer med stora byggprojekt där nya forskningsanläggningar
och en spårväg växer fram i Lund medan Helsingborg får nya expressbussar och
miljövänliga batteridrivna färjor. Samtidigt pågår en statlig dansk-svensk utredning
om en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingør.

Fehmarn Bält-tunneln på väg mot ett förverkligande
Claus F. Baunkjær, vd Femern A/S
Den 28 december 2018 meddelade transportministeriet i Schleswig-Holstein att det tyska
myndighetsgodkännandet av bygget av Fehmarn bält-tunneln är klart för underskrift.
Claus F. Baunkjær är vd för statliga danska Femern A/S som kommer att äga och
driva den fasta förbindelsen mellan Danmark och Tyskland. Han berättar hur de
planerar för att bygga tunneln och hur Tyskland och Danmark satsar på anslutande
förbindelser till tunneln samt vad förbindelsen innebär för norra Europa.

14.50 KAFFEPAUS
tema INNOVATIVT BYGGANDE & FRAMTIDENS STADSPLANERING
15.20
15.55

Nytänkande och visioner i fastighetsbranschen
Pia Andersson, vd. Annehem Bygg & Projekt
Sofia Ekerlund, marknadsansvarig, Skanska Öresund
Peter Syrén, vd, Midroc Properties
Anna Björklund, projektutvecklingschef, Castellum
Under 2019 väntas Malmös fastighetsmarknad få ett ett rekordstort tillskott av ny kontorsyta.
Expansionen sammanfaller med flera nyutvecklande projekt med olika profil som tar
hänsyn till såväl den yttre som inre miljön, nya arbetsformer och nya teknologiska framsteg. Representanter från fyra fastighetssbolag samtalar om behovet av nytänkande och
profilerade byggnader i en tid av snabb samhällsförändring och ökande konkurrens. Hur
påverkas fastighetsbranschen av den ökande förändringstakten i samhället? Hur kan
fastighetsbranschen bidra till samhällsutvecklingen?
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16.00
16.20

16.25
16.50

16.50
17.00

Stadsplanering under en tid av snabb samhällsförändring
Sofia Öreberg, samhällsbyggnadschef Ystads kommun.
Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör Lunds kommun.
Urbanisering, delningsekonomi, artificiell intelligens, big data, självstyrande bilar och
e-handel är några exempel på trender som bidrar till tidvis disruptiva förändringar i
samhället. I ett samtal diskuterar vi hur detta påverkar framtidens stadsplanering.

BLOXHUB - Köpenhamns nya innovationsarena för hållbar urbanisering
Torben Klitgaard, direktør BLOXHUB
Helle Søholt, vd och medgrundare av danska arkitektbyrån Gehl
Arkitekturen till Köpenhamns nya landmärke BLOX har redan väckt stor debatt. Den
annorlunda byggnaden rymmer inte bara lägenheter och Danmarks Arkitektur	
center utan även innovationsarenan BLOXHUB som bland annat finansieras av den
filantropiska föreningen Realdania med ett eget kapital på 22,5 miljarder danska
kronor och som bland annat utvecklar experimenterande nybyggeri och stadsdelar
samt bevarar historiska egendomar. BLOXHUB arbetar genom co-creation, acceleratorprogram och samarbete inom bland annat arkitektur, design och tech för att möta
globaliseringen och de klimatmässiga utmaningarna.

Prisutdelning Real Estate Øresund Award
Lotta Strömgren Jönsson, ordförande vid Centrum för Fastighetsföretagande, CFFF och
övriga representanter från juryn korar årets vinnare bland branschens bästa aktörer i
de tre klasserna “Årets nytänkare”, ”Årets Fastighetsföretagare” och “Årets
Fastighetspartner”.

17.00 SUMMERING OCH EFTERFÖLJANDE MINGEL MED VIN OCH TILLTUGG

Bilder från Real Estate Øresund
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REAL ESTATE
ØRESUND
DEN 7 FEBRUARI 2019 ARRANGERAS 12:E ÅRGÅNGEN AV REAL ESTATE ØRESUND
När dansk-svenska Greater Copenhagens / Öresundsregionens samhällsbyggare
och fastighetsaktörer träffas på Real Estate Øresund den 7 februari 2019 är det
tolfte året som Øresundsinstituttet arrangerar den uppskattade konferensen och
mötesplatsen.
Årets teman fångar upp visionerna bakom de växande städerna, ny infrastruktur och
innovationer inom fastigheter och samhällsplanering.
Plats:

Quality Hotel View, Hyllie, Malmö

Datum:

7 februari 2019

Tid:

kl. 09.00-17.00 med efterföljande mingel

Registrering:

från kl. 08.15

Deltagaravgift:

4.295 SEK / 3.195 DKK per person exkl. moms.

Øresundsinstituttets medlemmar deltar med två personer kostnadsfritt och
därefter är priset 1.895 SEK respektive 1.395 DKK per person exkl. moms.
Läs mer på: www.oresundsinstituttet.org

ØRESUNDSINSTITUTTET är ett oberoende dansk-svenskt gränsregionalt analys- och
kunskapscenter som samlar över 100 aktörer från näringslivet, den offentliga sektorn och akademin
med målet att öka kunskapen om samhällsutvecklingen på båda sidor av Öresund. Som medlem i
Øresundsinstituttet blir du en del av vårt dansk-svenska nätverk och får tillgång till nätverksmöten,
fakta, analyser och nyheter om utvecklingen i Greater Copenhagen / Öresundsregionen.
Östergatan 9 A | 211 25 Malmö | +46 (0) 40 30 56 30 | info@oresundsinstituttet.org | www.oresundsinstituttet.org
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