
• 55 talare
• 4 temaområden

PARTNER

UTSTÄLLARE

SAMARBETSPARTNER

POLITIK, KONJUNKTUR, PROJEKT 
OCH MARKNADSUTVECKLING

KOMMUNAL BOSTADSUTVECKLING 
OCH STADSBYGGNADSPROJEKT

FÖRÄDLING, UTVECKLING OCH 
RENOVERING AV BOSTÄDER

INDUSTRIELLT BOSTADSBYGGANDE 
OCH PROJEKTUTVECKLING

Under två dagar samlar vi  
branschens alla aktörer och  
presenterar det senaste inom  
bostadsproduktion, projektutveckling 
renovering och boendefrågor.   
Vi belyser och analyserar de  
senaste politiska utspelen, trenderna 
och marknadsinformationen.  
Parallellt välkomnar vi ett antal  
utställare att visa upp sina företag. 
Vi får ta del av nya tjänster, produkter 
och smarta lösningar för branschen. 
Passa på att mingla och gör nya  
affärer. 

En mötesplats och kraftsamling för  
att utveckla fler och bättre bostäder 

 
Boka din plats på bostadsforum.nu 

29-30 mars Clarion Hotell, Stockholm

Modulohus

Solutions



29  MARS

Tor Borg   
 Chefsekonom, SBAB

Jan-Ove Östbrink  
Bostadspolitiskt  
sakkunnig, SKL

Bengt Hansson 
Boverket

Fredrik Kopsch  
Lektor Lunds 
Universitet

Ted Lindqvist  
 VD Evidens

Sophia Matts-
son-Linnala  
 VD Rikshem

Emma Jonsteg  
 VD Utopia

Ulf Nilsson 
 VD D.Carnegie & Co

Magnus Uhrberg 
Projektansvarig,  
Göteborgs stad 

Olle Wästberg 
Nybyggar- 
kommissionen 

Peter Wågström 
Koncernchef 
NCC

Reihold Lennebo  
VD 
Fastighetsägarna

Peter Eriksson 
Bostadsminister

08.00  Kaffe och registrering

09.20  Inledning

Inledning av moderator Göran Cars,  
professor KTH  

09.30  Aktuellt från bostadspolitiken
 
 

Halvtid för regeringes politik.  
Bostadsbyggandet på rekordårsnivåer, 
men når vi målen? Regeringens politik för 
bostäder och byggande. Hur ser agendan 
ut framåt? Låst läge, finns det öppningar i 
de bostadspolitiska samtalen?

10.00  Aktuell analys från Boverket 

Vi tittar närmare på bostadsbyggandet och 
bristen, bostadspriserna och beskattning-
en i landets kommuner.

10.30  Konjunkturläget och bostads  
 marknaden

En genomgång av det ekonomiska och 
finansiella läget och utsikterna för bo-
stadsmarknaderna.

11.00 Kaffe & Mingel

11.40  Råd i rättan tid eller..?  
 Nybyggarkommissionen efter tre år

De tre kommissionärerna presenterade 63 punkter om 
lämpliga åtgärder för att få fart på bostadsbyggandet, minska 
kostnadsutvecklingen och föra bostadsfrågorna till stats-
ministerns bord? Vad har hänt sedan Nybyggarkommissions 
slutbetänkande presenterades i rampljuset i januari 2014? 
Utredningsväsendet i regeringskansliet har varit riggat, men 
hur har det gått med Nybyggarkommissionens förslag.

12.20-13.30  Lunch & tid att besöka utställare och  
  knyta nya kontakter 

13.30  Bostadsbubblan som aldrig brister 

Varför fungerar inte 
hyresmarknaden som 
den borde? Har vi en 
bubbla i bostadssek-
torn?Vilka åtgärder bör stat 
och kommun fokusera på 
först, för en mer balanse-
rad bostadsmarknad? Är 
det marknadshyror som löser 
allt? Är bristen på konkurrens 
grundproblemet? 

14.00 Rikshem på offensiven

Målet är att äga bostäder och samhälls- 
fastigheter för 50 miljarder kronor. En  
långsiktiga ägare som renoverar hållbart,  
energieektiviserar och utvecklar beståndet. 
Målet är också att bygga 5 000 bostäder de  
närmaste åren. Hur går det? Vilka är  
utmaningarna? Var vill man bygga nytt? 

14.20 Svensk arkitektur har mer att ge

I en tid av allt större samhälleliga utmaningar 
ökar kraven på vad vårt stadsbyggande, våra 
gemensamma livsmiljöer och våra byggnader 
ska klara av. Ändrade livsmönster och arbets-
situationer, segregation, psykisk ohälsa och 
digitalisering är bara några av de aspekter vi 
som arkitekter har att ta hänsyn till. Samtidigt 
fylls vår palett av nya möjligheter för att åstadkomma mer och 
bättre på dagligen.

14.50  Kaffe & Mingel

15.30  Renovera och utveckla - om  
 möjligheter i Miljonprogrammet

Hur hanterar vi vårt viktigaste realkapital; de 
bostäder vi redan byggt. Så har vi agerat för att 
lyfta stigmatiserade bostadsområden från 1960- 
och 1970-talet. 

16.00 Bostad 2021 - ett unikt  
 bostadsprojekt i Göteborg 

BoStad2021 är ett unikt samverkansprojekt 
mellan privata/kommunala byggaktörer och Gö-
teborgs Stad. Satsningen innebär att 7000 nya 
bostäder, utöver det ordinarie bostadsbyggandet, 
ska vara färdigställda till och med år 2021.  

16.30  Sammanfattning och avslutning 

16.45-18.00  Bostadsforums stora mingel  
  med dryck och tilltugg 
 

Politik, konjunktur,  
projekt och 
marknadsutveckling

Dagen program fokuserar på bostadspolitisk 
utveckling, aktuell konjunktur och historiska 
återblickar. Är det de stora projekten som ska lösa 
bostadsbristen eller finns potential i befintligt 
bestånd? Efter år med stark ekonomi och minusränta 
börjar nu räntorna att tendera uppåt. Får vi ett prisfall 
nu? Har vi en bostadsbubbla? Vad händer med hyrorna?



30  MARS

Johan Edstav 
Samordnare 

Henrik Tvarnö  
(S) kommunstyrelsens 
ordförande, Vetlanda 
kommun

Bo Adling  
Chef, Sveriges  
Byggindustrier Syd

Inger Sellers  
Samhällsplanerare 
Region Skåne

Patrik Farming  
Boverket

Johanna Wiklander 
Stadsarkitekt, Linköping

Jan-Ove Östbrink  
Bostadspolitiskt  
sakkunnig, SKL

Maria Säterdal  
VD, Växjöbostäder 

Martin Grander, 
Doktorand vid Malmö 
Högskola

 Ulf Nyqvist  
VD, Botkyrka-
byggen

Erik Pelling  
Stadsbyggnads- 
kommunalråd, 
Uppsala kommun

Martin Willén  
Biträdande stads- 
byggnadschef,  
Örebro kommun

TEMASPÅR 1

Den här dagen ägnar vi åt till ett specialanpassat 
tema med fokus på Kommunal bostadsutveckling. 
Ansvaret för en väl fungerande bostadsmarknad 
är ett delat ansvar mellan kommunen, staten 
och byggherrarna. Runt om i landet pågår för 
närvarande ett omfattande arbete för att skapa 
bättre förutsättningar och bostadsfrågan har 
högsta prioritet. 

08.00 Kaffe & registrering

09.00  Inledning av temaspåret

Inledning av temaspårets moderator  
Jan-Ove Östbrink, SKL

09.10  Analys - ny samlad exploatering

Sverige växer snabbt och behöver många 
nya bostäder. Eller kanske helt nya städer. 
Regeringen har tillsatt en ny samordnare 
som ska titta på möjligheter. Ett nytt grepp 
att hitta lokaliseringar där man verkli-
gen kan bygga mycket bostäder. Han ska 
analysera och kontakta kommuner landet 
runt för att hitta bra platser där det går att 
bygga rejält.

09.40 Allmännyttans roll 

Hur samarbetar vi med kommunerna för stödja ett ökande  
behov av olika bostäder? Utmaning när vi bygger nytt  och 
renoverar är att få alla parter att förstå att Allbolagen har fått  
konsekvenser för allmännyttans hyror. Hur bygger vi för alla 
plånböcker? Går det att bygga billigt?

 

10.20 Kaffe & Mingel

11.00 Hur banar vi väg för att nå målet?

Hur får vi processen att fungera bättre?Vikten av tydlighet 
och enighet kring mål och utvecklingsinriktning. Samverkan, 
internt och externt  

11.40-12.40   Lunch

12.40  Skånskt Bostadsnätverk i samverkan    
 -en regional förebild

Skånskt Bostadsnätverk är en arena för samverkan och kun-
skapsuppbyggnad – och en samlande kraft för att öka bostads-
byggandet i Skåne. Tillsammans med Sveriges Byggindustrier 
Region Skåne har ett treårigt projekt påbörjats för att stötta 
kommunerna i Skåne i arbetet att skapa förutsättningar för ett 
ökat bostadsbyggande. 
Hur går det  
och vilka utmaningar 
finns i södra Sverige?

13.20  Strategi för samhällsbyggnad  
 med kvalitet

 Linköping arbetar för skapa förutsättning  
 för framtidens stad. Med dagens bostads 
 brist och krav på hållbarhet blir det viktigt  
 att bygga både snabbare och bättre men  
 samtdigt arbeta strategiskt. 
 
13.50  Små kommuner kan också  
 Vetlanda ett lysande exempel

Vetlanda är expansivt! Här byggs det småhus 
och lägenheter, etableringstakten för ny  
handel är hög. Hemligheten är att  kroka 
arm, ha en strukturerad samverkan mellan 
politiker, tjänstemän och näringsliv. Plus en 
offensiv och långsiktig markpolitik.

14.20  Kaffe & mingel

15.00  Stöd till kommunerna från  
 myndigheter

Framgångsfaktorer för hållbar stadsutveck-
ling. Bostadsförsörjningsplanering och 
fysisk planering för genomförande.

15.40  Vad gör SKL

Goda exempel och jämförelser. Råd och tips. Ramavtalsupp-
handling av bostäder. Påverkansarbete för effektiva plane-
rings- och genomförandeprocesser, bostäder för alla samt för 
finansiering och utformning av skattesystemet. 
Jan-Ove Östbrink, SKL

16.20  Sammanfattning och avlutning 
 
 
 
 
OBS!  Fördjupningspasset har begränsat antal platser och kan bli fullbokat

Kommunal 
bostadsutveckling och 
stadsbyggnadsprojekt



30  MARS

Madeleine Nobs  
affärsutvecklingschef, 
NCC Construction AB 

Frédéric Druot 
Arkitekt, Frédéric 
Druot Architecture

Sten Gromark 
Arkitekt, Professor 
Chalmers Arkitektur

Ola Broms Wessel 
arkitekt, Spridd 

Ulf Viktorsson 
Bygg- och teknikchef, 
Botkyrkabyggen

Mattias Jonsgården 
Fastighetschef,  
Knivstabostäder

Lena Jansson Nordin 
Förhandlare på  
Hyresgästföreningen 

Anette Sand  
VD Familjebostäder 

Anna Braide  
Eriksson 
Konstnärlig universi-
tetslektor Chalmers 

Victoria Percovich 
Gutierrez  
Hållbarhetsstrateg på 
White Arkitekter

Anna-Klara Aspegren 
Svensk Byggtjänst och 
Renoveringsinfo

Anna Forsberg 
Distriktschef, 
Skanska

Bengt Wånggren 
SGBC, Sweden

Andres Muld 
Styrelseordförande 
Renoveringscentrum

08.00 Kaffe & registrering

09.00  Inledning av temaspåret

Moderator Erik Stenberg, Arkitekt och 
forskare vid KTH Arkitekturskolan, intro-
ducerar temat samt aktuella frågeställ-
ningar inom området. 

09.10  CASE - Fittja People’s Palace 
 En ny metod för renovering av hyresrätter

Hur kan byggbolag, arkitekter och allmännyttan samverka för 
att skapa mervärden för boende på långsikt? Vilka är lärdomar-
na från Fittja och vilka metoder behöver vi utveckla?

10.00  Nya strategier från våra grannländer

Vad kan vi lära oss från hållbar renovering i våra nordiska 
länder? Vilka strategier utkristalliserade sig från  
tävlingsförslagen i Nordic Built Challenge. 
BUILD UPON är världens största samarbetsprojekt inom 
byggnadsrenovering. Det kommer föra samman intressenter 
från över 13 länder under 2016-17. 

 
 
 

10.30 Kaffe & Mingel

11.10  CASE - Knivsta BoKvar 
 Ny modell för social hållbarhet

Hur kan allmännyttiga bostadsbolag tillhandahålla bra bostä-
der, med rimlig hyra, samt bibehålla sitt bostadsbestånd? Vilka 
modeller till samverkan kan stärka ett långsiktigt förvaltar 
perspektiv och ta hänsyn till social hållbarhet?  

12.00-13.00  Lunch

13.00 CASE - Tour Bois-le-Prêtre (Eng) 
Banbrytande renovering av franska flerbostadshus 

Vad kan vi lära oss från den varsamma renoveringsprocess 
som Frédéric Druot utvecklat med sitt arbete i Paris? Vad är 
fortsättningen från  
Tour Bois-le-Prêtre, 
och vilka är lärdom-
marna från proces-
sen?

14.00 Metoder, strategier och resultat

Ett flertal byggnader har redan renoverats men mer än 60% 
av aktuellt bostadsbestånd återstår att renovera. Uppnådda 
resultat avseende genomförande, ekonomi och teknik varierar 
stort. Vilka slutsatser kan vi dra och hur kan vi att använda 
kunskapen framöver? 
Vilka strategier  
fungerar bäst och 
vilka misstag kan vi 
undvika?

 
 
 
14.50  Kaffe & mingel

 
15.30  Framtidsspaning från tre perspektiv

Vad händer med vårt befintliga bostadsbestånd i framtiden? 
Hur ser omställningsarbetet ut och hur påverkar det renove-
ringen av bostäder? Hur värderar vi vårt befintliga bostads- 
bestånd som samhällsresurs och möjliggörare för social- 
hållbarhet?

   

 
 
 
 
 
 
 
16.20 Sammanfattning och avlutning

 
 
 
OBS!  Fördjupningspasset har begränsat antal platser och kan bli fullbokat

TEMASPÅR 2

Förädling, utveckling 
och renovering av  
bostäder

Den här dagen ägnar vi åt renovering av bostäder och 
vidareutveckling av vårt befintliga bestånd. Hur lever 
vi idag, och hur väl motsvarar bostäderna våra behov? 
Hur ser vi på det inbyggda värdet i vårt bostadsbestånd, 
och de möjligheter som endast befintliga bestånd 
kan erbjuda? Hur kan renovering vara drivande i 
utvecklingen av bostäder?



30  MARS

Petter Jurdell  
Chef fastighets- 
utveckling, SABO

Björn Wellhagen  
Näringspolitisk chef,  
Sveriges Byggindustrier

Tomas Alsmarker 
VD Nyréns

Stefan Lindbäck 
VD, Lindbäcks Bygg

Jan Persson 
VD, Kilenkrysset

Malin Löfsjögård  
 VD, Svensk Betong

Susanne Rudenstam 
VD, Sveriges  
Träbyggnadskansli   

Catherina Fored   
 Byggvesta

Jerker Lessing 
FoU Boklok

Thomas Johansson 
Boverket

Hans-Eric Johansson 
Senior advisor med lång 
bakgrund inom industriellt 
byggande

Tomas Alsmarker 
Nyréns

Maria Rydqvist 
Boverket

Industriellt bostads-
byggande och  
projektutveckling

TEMASPÅR 3

08.00 Kaffe & registrering

09.10  Inledning 

Moderator Anders Josephsson, Sveriges 
Träbyggnadskanslie, introducerar temat 
industriellt bostadsbyggande.  

09.20  Behovet av konkurrens och  
 nytänkande i byggprocessen.  

SABO har genom satsningar på nytänkande 
inom upphandlingar och det uppmärksam-
made Kombohuskonceptet utmanat den 
svenska bostadssektorn under 2000-talet 
första decennier. Och nu fortsätter Allmän-
nyttan satsa på nytänkande och innovation

 
10.00  Industriellt byggande under  
 utveckling.  

Den svenska byggsektorn är inne i ett 
utvecklingsskede. Merparten av de större 
entreprenadföretagen jobbar nu fram olika 
varianter på industriell byggteknik. Frågor-
na är emellertid många – vad betyder det 
för aktörerna på bygg- och bostadsmark-
naden? 

10.30  En snabbare process för  
 seriebyggda hus.  

Presentation av det pågående regerings-
uppdraget om förslag som ska bidra till 
enhetlighet i kontrollen av seriebyggda 
bostadshus.    

10.45 Kaffe & Mingel

11.20   Det industriella byggandet är  
 en lyx!

För att kunna ta oss an framtidens utma-
ningar måste vi tänka i nya banor och våga 
vara mer innovativa. Industriellt byggande 
är inte ett hot mot god arkitektur. Det är 
tvärtom. Den nya industri- ella eran erbjud-
er nya möjligheter till hög precision 

11.50  Det industrialiserade byggandets  
 erfarenheter

En skildring av det industriella byggandet 
från starten på 1950 -talet till 2020-ta-
let. Vad har fungerat och vad har inte 
fungerat? En analys av de förutsättningar 
som gällde för 50 år sedan och nu. Vilka 
lärdomar kan vi göra?

12.20-13.30  Lunch

 

13.30   UTMANARNA

 Ska bli den bästa producenten av  
 billiga bostadshus 

Man ska bygga fabriksmässigt och i stora 
serier, med betongelement från egen fabrik. 
Man planerar bygga cirka 500 lägenheter per 
år. Vi kommer genom vårt sätt att bygga kunna 
erbjuda bra bostäder till ett pris/hyra som är 
klart konkurrenskraftiga i branschen.

 
13.55  De vill bli Europas modernaste  

 producent av flerbostadshus 

Med långt gångna industriella processer och 
metoder hämtade direkt från fordonsindustrin 
strävar Lindbäcks efter att erbjuda kunder 
generös individuell anpassning av design och 
arkitektur till ett konkurrenskraftigt pris. I 
december i år invigs deras nya husfabrik som 
ska bli Europas modernaste husfabrik.

 
14.25 Får jag lov - Digitaliserade bygglov

 

Samhället behöver efektivisera och öka 
takten för bygglov och byggande samtidigt 
som det ska vara enkelt och transparent för 
den enskilde medborgaren eller företaget 
att förstå och följa processen. Projektet ska 
utveckla innovativa digitaliseringslösningar 
och tjänster kopplat till processer 

 
14.55 Kaffe & mingel

15.30  Så jobbar leverantörer av moderna byggsystem

 
Vi får en inblick i industri- 
teknik, digitalisering, hållbar-
het och mer kostnadseffektivt 
byggande

 

16.00 DISKUSSIONSPANEL

Dagen avslutas med en expertpanel för att knyta samman kon-
ferens frågeställningsar och blicka framåt. Möjligheter, hinder 
och framtid för industriellt bostadsbyggande i Sverige.

16.30  Sammanfattning och avlutning

Välkommen till en spännande dag med det senaste 
inom snabbt bostadsbyggande. Industriellt 
bostadsbyggande har potential att sänka kostnaderna, 
korta byggtiderna och höja kvaliteten. Ändå är det ca 
40 procent av bostadsbyggandet som görs med inslag 
av industriella metoder. Utvecklingen går rasande 
fort och flera nya aktörer presenterar nya intressanta 
koncept.

OBS!  Fördjupningspasset har begränsat antal platser och kan bli fullbokat



 
ÖPPET KÖP

 

BOKA DIN PLATS IDAG

ÖPPET KÖP TILL 28 FEBRUARI
INFORMATION OCH FAKTA

Anmälan/registrering: Boka din plats på www.bostadsforum.nu

Tid och plats:  29-30 mars Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98 i Stockholm

29/3   Kl 08.00  Registreringen, morgonkaffe och mingel

   Kl 09.20  Inledning med välkomnande av dagens moderator

   Kl 16.30  Avslutande mingel med tilltugg och dryck

   Kl 19.30  Gemensam middag på kvällen. Bokas separat samtidigt då anmälan görs.

30/3   Kl 08.00  Registreringen, morgonkaffe och mingel 

   Kl 09.00  Konferensens  3 olika fördjupningsspår börjar

   Kl 16.30  Sammanfattning och avslutning

Deltagaravgift

29:e och 30:a mars Båda dagarna kostar 6.995 kr per person exkl moms
29:e eller 30:a mars En av dagarna kostar 4.995 kr per person exkl moms

   Avgiften inkluderar morgon- och för- och eftermiddagskaffe, lunch samt avslutande mingel  
   med dryck och tilltugg. Avgiften faktureras ca en månad innan konferensen, 30 dagar netto.

Grupprabatt:  Anmäl fyra personer från samma företag – betala endast för tre!   

Gemensam middag: Deltagare är välkomna att anmäla sig till en gemensamma middag den 29:e mars.  
   Kostnaden för middagen är 695 kr per person. Bokas samtidigt som anmälan.

Boende:  Boka ditt boende på Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98 i tid.
   Vi erbjuder också  rabatt på hotellkedjan Elite. Uppge kod: 8398112 vid bokning. 
 

Övrigt:   Konferensen arrangeras under två dagar. Fördjupningen den 30 mars har tre olika teman   
   med begränsat antal platser.  Det går bra att gå mellan olika teman i mån av plats. 
   Öppet köp vid bokning till den 28 februari därefter är bokningen bindande.  
   Biljetten personlig. Dock kan biljetten överlåtas till annan peson inom företaget vid  
   förhinder. Det är inte tillåtet att byta deltagare mellan de olika konferens dagarna. 
   Deltagarbiljetten, i form av en namnbricka, hämtas i samband med registrering och 
   ska bäras synligt under konferensdagarna. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i 
   programmet.

BOKA DIN PLATS DIREKT PÅ WWW.BOSTADSFORUM.NU

Arrangör:  Seminar Design Group AB 

   Birger Jarlsgatan 34

   Stockholm


