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09.00
09.20

Velkommen - 2019 bliver et hændelserigt år i Øresundsregionen
Johan Wessman, adm. direktør, Øresundsinstituttet
Jenny Andersson, senioranalytiker og projektchef Øresundsinstituttet
Cecilia Nebel, moderator
Rosengård har fået egen togstation. I København indvies Metrocityringen til sommer. Mellem
Malmø og Lund udbygges jernbanen til 4-spors, imens Lund og København får sporvej. Malmø
lægger planer for boliger i Nyhamnen, Helsingborg i Ocenhamnen og København planlægger
en ny ø med plads til 35.000 indbyggere i havneindløbet. Det dansk-svenske politiske samarbejde i Greater Copenhagen Committee er blevet udvidet med Region Halland. Øresundsinstituttet giver en status på samarbejde, ny infrastruktur og nye bydele.

Tema: EJENDOMSMARKED OG KONJUNKTUR
09.25
09.50

09.55
10.30

Tema: VOKSENDE BYER OG NY INFRASTRUKTUR
13.00
13.50

København og Malmø - tilvækst, samarbejde og Øresundsmetro

13.55
14.25

Lunds og Helsingborgs visioner som en del af Greater Copenhagen

14.30
14.50

Femern Bælt-forbindelsen på vej mod realisering

Frank Jensen (S), overborgmester, Københavns Kommune
Katrin
Stjernfeldt Jammeh (S), borgmester Malmö stad
e
n o t s København og Malmø er de store tilvækstmotorer i den dansk-svenske Greater
y
e
r
K
ake Copenhagen-region. De to byers ledende politikere deler visionerne for byernes
sp e
fortsatte udvidelse, planerne for ny infrastruktur og samarbejdet over Øresund, hvor
ét konkret projekt er kommunernes fælles undersøgelse af en fremtidig metro mellem
byerne, Øresundsmetroen.

Ejendomsmarkedet i København
Lau Melchiorsen, Partner, Colliers International Denmark
Efter rekordåret 2017 minskedes den totale værdi af erhvervelserne på det danske ejedomsmarked 2018, men lagde sig på et fortsat højt niveau. Udenlandske investeror står for
omkring halvdelen af volumen med alt fra den amerikanske kapitalfond Blackstone til en
række svenske aktører. Lau Melchiorsen er ansvarlig for Corporate Solutions ved Colliers
International Denmark og giver et aktuelt øjebliksbillede af ejendomsmarkedet i København.

Ejendomsmarkederne i Malmø, Lund och Helsingborg
Ulrika Hallengren, adm. direktør, Wihlborgs Fastigheter
Fredrik Dackheden, head of transactions, Croisette Real Estate Partner
Jarl Olsson, chef, ejendomsrådgivning Malmø, Catella
Byggekranerne står tæt i Malmø, Lund og Helsingborg. I 2019 forventes Malmøs ejendomsmarked
alene at vokse med omkring 100.000 kvadratmeter nye kontorlokaler, tre gange så meget som
gennemsnittet de seneste seks år. I en samtale ledt af konferencens moderator Cecilia Nebel
diskuteres udvikling og trends på det regionale ejendomsmarked.

11.30
12.00

Claus F. Baunkjær, adm. direktør, Femern A/S
Den 28. december meddelte transportministeriet i Schleswig-Holstein at den tyske
myndighedsgodkendelse af byggeriet af den kommende tunnel under Femern Bælt
er klar til at blive underskrev. Claus F. Baunkjær er adm. direktør for det statslige
danske Femern A/S, som kommer til at eje og drive den faste forbindelse mellem
Danmark og Tyskland. Han fortæller om den fortsatte proces, planerne for bygningen af tunnelen og hvordan Tyskland og Danmark satser på oprettelse af forbindelser til tunnelen.

14.50 KAFFEPAUSE

10.30 KAFFEPAUSE
11.00
11.25

Philip Sandberg (L), borgmester, Lunds kommune
Peter Danielsson (M), borgmester Helsingborgs stad
To hurtigt voksende byer med store byggeprojekter, hvor nye forskningsanlæg
og en sporvej vokser frem i Lund, imens Helsingborg får nye hurtigbusser og
miljøvenlige batteridrevne færger. Samtidig pågår en statslig dansk-svensk
undersøgelse af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg.

Tema: INNOVATIVT BYGGERI & FREMTIDENS BYPLANLÆGNING

Dansk konjunktur
Las Olsen, cheføkonom Danske Bank
Den danske konjunkturudvikling og beskæftigelsen fortsætter med at vokse. Hvor meget
hedere kan arbejdsmarkedet blive, eller er konjunkturudviklingen allerede i begyndende
afmatning?

Svensk konjunktur
Olof Manner, chef Swedbank Research
Svensk økonomi udvikler sig fortsat med høj tilvækst og lave renter, men nu aftager tilvæksten
på et godt niveau, imens Riksbanken forbereder at hæve styrerenten. Hvad indebærer amorteringskrav, dæmpet boligbyggeri og Brexit for konjunkturen?

12.00 FROKOST
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15.20
15.50

Nytænkning og visioner i ejendomsbranchen
Pia Andersson, adm. direktør, Annehem Bygg & Projekt
Sofia Ekerlund, markedsansvarlig, Skanska Öresund
Peter Syrén, adm. direktør, Midroc Properties
Anna Björklund, projektudviklingschef, Castellum
I 2019 forventes Malmøs ejendomsmarked at få et rekordstort tillskud af nye kontorarealer.
Ekspansionen falder samtidig med flere nyudviklende projekter med forskellige profiler,
som tager hensyn til både det ydre og indre miljø, nye arbejdsformer og nye teknologiske
fremskridt. Repræsentanter fra fire ejendomsfirmaer taler om behovet for nytænkning og
profilerede bygninger i en tid med hurtige ændringer i samfundet og stigende konkurrence.
Hvordan påvirkes ejendomsbranchen af et samfund, der i ændres i øgende takt?
Hvordan kan ejendomsbranchen bidrage til samfundsudviklingen?
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16.25
16.50

16.50
17.00
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Byplanlægning i en tid med hurtige forandringer i samfundet
Sofia Öreberg, samhällsbyggnadschef Ystads kommune.
Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör, Lunds kommune.
Urbanisering, deleøkonomi, kunstig intelligens, big data, selvstyrende biler og
e-handel er eksempler på trends, som bidrager til disruptive forandringer i 		
samfundet. I en samtale diskuterer vi, hvordan fremtidens byplanlægning påvirkes.

BLOXHUB - Københavns nye innovationshub for holdbar urbanisering
Torben Klitgaard, direktør BLOXHUB
Helle Søholt, founding partner og CEO, Gehl.
Arkitekturen i Københavns nye landemærke, BLOX, har allerede skabt voldsom debat.
Den anderledes bygning rummer ikke kun lejligheder og Danmarks Arkitekturcenter, men også et innovationscentrum BLOXHUB, som blandt andet finansieres af den
filantropiske forening Realdania med en egenkapital på 22,5 milliarder kroner og som
blandt andet udvikler eksperimenterende nybyggeri og bydele, samt bevarer historiske
ejendomme. BLOXHUB arbejder gennem co-creation, et accelerator program og samarbejde indenfor blandt andet arkitektur, design og tech for at imødegå globaliseringen og de klimamæssige udfordringer.

Prisuddeling af Real Estate Øresund Award

Lotta Strömgren Jönsson, formand for Centrum för Fastighetsföretagande, CFFF,
og øvrige repræsentanter fra juryen kårer årets vindere blandt branchens bedste
aktører i de tre kategorier “Årets nytänkare”, ”Årets Fastighetsföretagare” og “Årets
Fastighetspartner”.

17.00 AFSLUTTENDE OPSUMMERING OG MINGLE MED VIN OG SNACKS

DEN 7. FEBRUAR 2019 AFHOLDES REAL ESTATE ØRESUND FOR12. GANG
Når den dansk-svenske Greater Copenhagen-regions samfundsudviklere og
ejendomsaktører mødes på Real Estate Øresund, 7. februar 2019, er det tolvte år
Øresundsinstituttet afholder den populære konference og faste mødested.
Årets temaer indfanger visionerne bag de voksende byer, ny infrastruktur samt
innovation indenfor ejendomme og samfundsplanlægning.
Sted:

Quality Hotel View, Hyllie, Malmø

Dato:

7. februar 2019

Tid:

kl. 09.00-17.00 med efterfølgende mingle

Registrering:

fra kl. 08.15

Deltagerafgift:

4.295 SEK / 3.195 DKK per person ekskl. moms.

Øresundsinstituttets medlemmer deltager med to gratis pladser og derefter med
nedsat pris på 1.395 DKK / 1.895 SEK per person ekskl. moms.
Læs mer på: www.oresundsinstituttet.org

ØRESUNDSINSTITUTTET er et uafhængigt dansk-svensk analyse- og videnscenter, som

samler over 100 aktører fra erhvervslivet, det offentlige og vidensinstitutioner med målet at styrke
kendskabet til samfundsudviklingen på begge sider af Øresund. Som medlem af Øresundsinstituttet
bliver du en del af vores stærke dansk-svenske netværk – og får adgang til netværksmøder, fakta,
analyser og nyheder om udviklingen i Greater Copenhagen-regionen.
Billeder fra Real Estate Øresund

Östergatan 9 A | 211 25 Malmø | +46 (0) 40 30 56 30 | info@oresundsinstituttet.org | www.oresundsinstituttet.org
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