
En mötesplats och kraftsamling för  
att utveckla fler och bättre bostäder

20-21 april Marriott Hotell, Stockholm

• 40 talare
• Tre temaområden
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POLITIK, EKONOMI, MARKNAD

NYA BOSTÄDER och BYGGANDE

RENOVERING och FÖRÄDLING



20 april  - POLITIK, EKONOMI och MARKNAD 
08.00 Registrering, morgonkaffe och mingel 

09.00 Inledning av dagens moderator Göran Cars 
Göran är professor vid avdelningen för urbana och 
regionala studier vid Kungliga Tekniska Högskolan i 
Stockholm. Görans forskning berör urban governance, 
urban utveckling och stadsplanering.

KEYNOTE SPEAKER 
09.20 Bostadssektorn är viktig för Sverige och för  
ekonomisk tillväxt. Finansministern kommer att prata 
om utmaningarna på bostadsmarknaden samt om 
regeringens arbete för att öka bostadsbyggandet. 
Magdalena Andersson, Finansminister  

10.00 Hyresrättens status i framtiden?
Om bättre nyttjande av befintligt bestånd och behovet 
av nytt bostadsbyggande 
Stefan Ränk, Koncernchef, Einar Mattsson AB 

10.20-11.00 FM-kaffe - Mingel och tid att besöka utställare

11.00 Konjunkturläget och bostadsmarknaden
En genomgång av det ekonomiska och finansiella läget 
och utsikterna för bostadsmarknaderna.
Tor Borg, Chefsekonom, SBAB

11.30 Bostadsfrågan i hetluften - Makthavarpanelen 
Hur överens är man i politiken och branschen om lös-
ningarna på bostadskrisen? Makthavarpanelen Bostad är 
en unik panelundersökning som samlar bostadssektorns 
500 främsta makthavare från politiken, näringslivet och 
akademin i Sverige. Hör resultatet från senaste under-
sökningen först på Bostadsforum. 

        Helena Olsson, Chef Stadsutveckling och samhälle, 
        Fastighetsägarna Stockholm

11.50 Läget i landet? – Aktuell analys från Boverket
Bo Söderberg, Analyschef, Boverket

12.20 LUNCH - Mingel och tid att besöka utställare

13.30 CASE – Unik satsning på 3D-bildningar
HSB och Next Step Group genomför en av Sveriges 
första 3D-bildningar vid nyproduktion av bostäder. Ett 
ovanligt och smart grepp. Hur går det till och vad blir 
nyttan?
Helene Eriksson, Markutvecklare, HSB

14.00 Nytänk och nya aktörer
Det industriella byggandet och nya aktörer tar stadigt 
marknadsandelar inom byggandet av flerbostadshus 
genom de systemmässiga fördelarna; korta byggtider, 
lägre klimatutsläpp och resurssnåla processer. Hur ser 
framtiden ut och vad är utvecklingslinjerna? 
• BoKlok bygger numera flerbostadshus allt mer i den 
urbana miljön. 
Bengt Fardelius, Affärschef, BoKlok   
 
• Concent är en offensiv bostadsutvecklare som ser 
potential på många orter
Sara Johansson, Fastighetsutvecklingschef, Concent  

14.40-15.20 EM-kaffe - Mingel och tid att besöka utställare

15.20 DISKUSSIONSFORUM: 
 
Investeringar, aktörssamverkan och regeländringar
Konstruktiv dialog om hur med gemensamt agerande kan riva dagens 
hinder och hur vi går framåt tillsammans för att lösa det stora behovet 
av nya bostäder. Hur kan vi ta ansvar och sluta skylla på varandra inom 
bostads- och fastighetssektorn? Hur kan vi närma oss andra EU-länder 
som har lägre byggkostnader än Sverige? Hur kan vi finansiera projekt 
samt få balans i framtidens boendeekonomi? 
DELTAGARE:  
Chris Heister, Landshövding i Stockholm. 
Christer Larsson, Stadsbyggnadsdirektör Malmö Stad
Kent Persson, Utvecklingschef, Heimstaden. 
Alexandra Lauren, Regionchef, Skanska Nya Hem

16.00 Bensträckare

16.05 Sagan om tornen
Historien, ambitionen och idéerna bakom projektet 
Tellus Tower(s). Med sina 78 respektive 58 våningar 
erbjuder tornen bostäder för morgondagens stockhol-
mare med fokus på smarta ettor och tvåor.
Mattias Roos, VD, SSM 

16.30 Är bygg- och bostadsbranschen redo för en digital framtid?
Ett intressant och annorlunda föredrag kring hur vi möter framtidens 
utmaningar i planering av bostäder, byggande och bostads-
konsumtion. 

Johanna Frelin, VD, Tengbom
Johanna var tidigare VD på Hyper Island där hon arbetat med att lära 
företag, organisationer och dess medarbetare om framtiden och fram-
tidsanpassa kunskap, lösningar och tjänster.  Hon är en mycket anlitad 
föreläsare i Sverige och internationellt kring digitalisering, globalisering och 
urbaniseringens påverkan på vår vardag i framtiden. Hon utsedd till plats 3 
på tidningen rums maktlista.
 

17.00–18.00 Avslutande mingel med tilltugg och dryck

19.30 Gemensam middag på Hotell Marriott 
(obs separat anmälan krävs)



 
 

08.00 Kaffe och registrering

09.00 Välkommen till temaspår Nya Bostäder
Moderator Cecilia Holmström, arkitekt, strategisk 
rådgivare bostad på Tengbom arkitektkontor.

09.15 Plats för fler som bygger mer
Byggbolag räknar inte på jobb, eftersom de är uppgivna. 
De kan inte konkurrera på ett sunt sätt tycker man.  
Förra regeringen tillsatte en utredning för att se över 
förutsättningarna för att främja konkurrensen på  
byggmarknaden.
Jonas Hammarlund, Analytiker, Boverket

09.45 Fler bostäder - men hur?
Går det att bygga billigare bostäder? Hur ser verklig-
heten ut för aktörerna som vill bygga? Var finns hindren 
och hur ser konkurrenssituationen ut för små och stora 
byggbolag? Vad bör kommunerna göra för att underlätta 
den pressade situationen?

Ola Månsson, VD, Sveriges Byggindustrier

10.20-11.00 FM-kaffe - Mingel och tid att besöka utställare

11.00 HSB 100 – en satsning på medelinkomsttagare
HSB 100 är beviset på att man kan bygga så att folk har 
råd att bo. Innovativa och ytsmarta lägenheter med en 
prislapp som ger många fler en chans att flytta in. En 
satsning på en ny generation bostäder för en nytän-
kande generation bostadsköpare där samarbete med 
arkitekter och entreprenörer ger lägre boendekostnader  

         Sanna Edling, Chef Utveckling, HSB ProjektPartner

11.30 Unika lösningar  
Snabba Hus och Stockholmshusen
Snabba Hus är mobila hyresrätter för unga. Konceptet 
går ut på att man bygger flyttbara bostadsmoduler med 
hög standard och kvalitet som placeras på tomter med 
tidsbegränsade bygglov. Konceptet är ett samarbete 
mellan Jag vill ha bostad.nu och Svenska Bostäder. Vi får 
även en presentation om Stockholmshusen, ett nytt sätt 
att upphandla bostadsbyggande.
Vanda Kehr, Projektutvecklare, Jag vill ha bostad.nu
Pelle Björklund, VD, Svenska Bostäder

12.10 LUNCH - Mingel och tid att besöka utställare

13.15  Analys – vägen till en hållbar bostadsekonomi
Ett föredrag om behov, betalningsförmåga och hur vi 
kan finna vägar ur dagens många inlåsningar.  
Hur ökar vi rörligheten och hur hjälper vi nya på in  
på marknaden? Hur är svenskarnas inställning till  
bosparande och startlån?
Claudia Wörmann, Boendeekonom, SBAB   
Karin Hellgren, Informationschef, SBAB

13.45 Studentboende i fokus - så vill studenter bo
Bristen på studentbostäder är stor och det är viktigt att 
det byggs fler bostäder. Men det är lika viktigt att det är 
rätt bostäder som byggs om studentbostaden ska kunna 
bidra till en positiv utveckling och tillväxt. 
Martin Johansson, Generalsekreterare,  
Studentbostadsföretagen

14.15 Akademiska Hus roll i bostadsfrågan
Vilken roll har Akademiska Hus i främjandet av nya billiga 
bostäder? Hur skapas förutsättningar för boende i  
anslutning till olika campus och högskolor? Varför är 
det så viktigt med studentbostäder?  Hur går det för 
satsningen Sthlm6000+?
Sten Wetterblad, Regiondirektör, Akademiska Hus

14.45 FM-kaffe - Mingel och tid att besöka utställare

15.30 Yteffektiva och hållbara bostäder till en  
rimlig kostnad
Att bygga små lägenheter och studentbostäder är  
komplicerat och en utmaning. På liten yta ska det få  
plats väldigt mycket, samtidigt som kvaliteten ska vara 
hög. Målgruppen har oftast begränsad ekonomiskt 
utrymme. Vi får exempel på att det går att lösa. 

         Stefan Lindbäck, VD, Lindbäcks Bygg

16.00  Hyror i fokus - Debatt om hyressättning
Fungerar dagens modell som parterna önskar?  
Hyran ska styras av hur hyresgäster i allmänhet  
värderar lägenhetens egenskaper som bestämmer dess 
bruksvärde. Men vad är det som läggs fram vid de årliga 
förhandlingarna? Har vi ett hyressättningssystem som 
gynnar byggandet av fler bostäder samt renovering av 
befintligt bestånd?
Billy McCormac, VD, Fastighetsägarna Stockholm 
Marie Linder, Ordförande i Hyresgästföreningen 
 
16.30 Sammanfattning och avslutning

21 april  - NYA BOSTÄDER och BYGGANDE 
SPÅR 1



08.00 Kaffe och registrering

09.00 Inledning av moderator Erik Stenberg, KTH
Att renovera arvet Miljonprogrammet, ett nytt och 
lönsamt affärsområde?. Kunskapsbrist, erfarenheter, 
lösningar och framtid, vad händer?
Erik Stenberg, Forskare vid KTH Arkitekturskolan 

09.20 SIRen – integrerad hållbar renovering
Sverige liksom många andra länder, står inför stora akuta 
behov av renovering av efterkrigstidens byggnadsbe-
stånd som har passerat sin tekniska livslängd. SIRen - 
Sustainable Integrated Renovation har utformats för att 
formulera metoder för hållbar renovering.
Kristina Mjörnell, AO-schef SP, Adj. professor LTH.

09.50 Bankens syn på finansiering av bostadsprojekt
Hur tänker banken långsiktigt vid finansiering av  
renoveringsprojekt? Vilka krav ställs?
Göran Råckle, Analyschef, Swedbank

10.15-10.50 FM-kaffe - Mingel och tid att besöka utställare

10.50 Upprustning och renovering 
Vad kostar det att bli energieffektiv?
Går det att halvera energianvändning vid renovering av 
bostäder. Rekorderlig Renovering är en metod för att 
åstadkomma energieffektiva renoveringar. Hur få kalky-
len att gå ihop, erfarenheter om utfall och  
kostnader från några projekt.

         Göran Werner, Koordinator, BeBo

11.20  Flyttmönster vid omfattande renoveringar
Att renovera och uppgradera bl.a. Miljonprograms-
områden har till viss del blivit en klassfråga. Boverket har 
utrett flyttmönstren på uppdrag av regeringen.  
Vilka flyttar vid renoveringar och i vilken omfattning? 
Vart tar man vägen? Hur kan man minska flyttmönstren? 
Finns det fördelar med en ökad rörlighet?

         Hans Jonsson, Utredare, Boverket

11.50 Hållbarhet på riktigt
Renovering med och för kvarboende hyresgäster  
Att renovera hemmet och köken för en slutkund där 
varje hundralapp i hyreshöjning är en stor utmaning och 
samtidigt erbjuda skälig avkastning förfastighetsägaren 
är en utmaning!  Nycklarna är involvering och dialog 
med de boende kombinerat med industriella, effektiva 
processer inne i lägenheterna. Som exempel berättar vi 
om projekt Kalkstenen 2, med 99 lägenheter i ett miljon-
programsområde hos Botkyrkabyggen. Affärsmodellen 
heter Ansvarsfull Renovering™.  
Torgny Hellberg, VD, Modexa AB 
Evelina Fäldt, Underhållsansvarig, AB Botkyrkabyggen

12.30 LUNCH - Mingel och tid att besöka utställare

13.40 CASE – Alby 2.0 – privata aktören som vågar 
Vad kan privata aktörer göra? Botkyrkabyggen sålde en 
del av sitt bestånd till Mitt Alby. Det blev startskottet 
till en ny fas i renovering av ett miljonprogramsområ-
de.  Arbetet inbegriper om-, på-, ut- och nybyggnad av 
bostäder, handel, social service och utveckling av den 
gemensamma utemiljön. Vilken väg väljer vi?  

         Vad blir  utmaningen?
         Mikael Ahlström, Styrelseordförande, Mitt Alby

14.10  Uppgradering och förnyelse genom förtätning 
i ett 50-talsområde 
Ett aktuellt praktikfall om hur man skapar bostäder och 
stadskvaliteter genom förtätning av befintliga 
strukturer. Hör mer om knäckfrågorna i processen att 
utveckla 50-talområdet Handen från förort till småstad.
Ragnar Stenport, Projektutvecklingschef,  
Stena Fastigheter
Jan Ytterborn, Arkitekt SAR/MSA, Strategisk Arkitektur

14.50 FM-kaffe - Mingel och tid att besöka utställare

15.30 Vivalla - ett framgångsrikt och socialt hållbart 
byggprojekt 
Örebro är den första kommunen i Sverige som har gjort 
en upphandling med krav på social hållbarhet i stor 
skala. Tack vare att fokus legat på kvalitet och inte volym 
och lägsta pris i upphandlingen har ett partnering-

samarbete kunnat inledas mellan Skanska, Öbo  
       och Arbetsförmedlingen.
       Ulf Rohlén, VD, ÖrebroBostäder

16.00 Brottsförebyggande och trygghetsskapande 
renovering
Att få med trygghetsskapande åtgärder vid renovering 
ger ökad hållbarhet, minskade driftskostnader och 
tryggare boendemiljöer. Hur kan man göra och vilka 
parametrar ska man jobba med? Exempel från  
renoveringsprojekt. 

        Susanne Sjöblom, Ansvarig för Miljonhemmet, Skanska

16.30 Sammanfattning och avslutning av konferensen

21 april  - RENOVERING och FÖRÄDLING 
SPÅR 2



Välkommen till framtidsarenan BOSTADSFORUM2016  
– en kraftsamling för att utveckla fler och bättre bostäder!

Under två dagar samlar vi branschens alla aktörer och presenterar det  
senaste inom bostadsproduktion, projektutveckling och boendefrågor.   
Vi kommer att belysa och analysera 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.

BOSTADSFORUM 2016 presenterar många konkreta exempel på hur vi kan 
få fram fler bostäder. En positiv ambitionsnivå visar vägen mot minskad  
bostadsbrist. Problemen är akuta för många bostadssökande, t.ex. unga  
vuxna, inflyttande till storstäder, migranter samt studenter. Hur löser vi detta? 
Kan vi hitta nya samarbetsformer och nya regler som förenklar för alla aktörer 
att snabba på processen att bygga fler bostäder?

BOSTADSFORUM 2016 belyser även området renovering och förädling  
av befintliga bostäder. En stor del av det svenska bostadsbeståndet är i akut 
behov av renovering och uppgradering till dagens krav på hållbarhet och 
funktion. Fler praktikfall och lösningar presenteras på hur vi kan renovera  
bostäder utan att kostnader och hyror blir allt för dramatiska.
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INFORMATION OCH FAKTA
Anmälan/registrering: Boka din plats på www.bostadsforum.nu

Tid och plats:  20-21 april Courtyard by Marriott Stockholm Hotel, Rålambshovsleden 50, Stockholm

20/4   Kl 08.00  Registreringen, morgonkaffe och mingel

   Kl 09.00  Inledning med välkomnande av dagens moderator

   Kl 17.00  Avslutande mingel med tilltugg och dryck

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

21/4   Kl 08.00  Registreringen, morgonkaffe och mingel 

   Kl 09.00  Konferensens olika fördjupningsspår börjar

   Kl 16.30  Sammanfattning och avslutning

Deltagaravgift

20:e och 21:a april Båda dagarna kostar 6995 kr per person exkl moms
20:e eller 21:a april En av dagarna kostar 4995 kr per person exkl moms

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

Rabatter:  Anmäl fyra personer från samma företag – betala för tre!  Rabatt ges också via ett flertal  
   medverkande organisationer inom fastighetsbranschen. Stäm av med din organisation  
   eller företag om ni är partner.

Gemensam middag: Deltagare hälsas välkomna att anmälsa sig till den gemensamma middagen den 20:e april.  
   Kostnaden för middagen är 695 kr per person. Bokas samtidigt som anmälan.

Boende:  Vi erbjuder rabatt på Courtyard by Marriott Stockholm Hotel. Uppge kod: L6C vid bokning. 
   Vi erbjuder också  rabatt på hotellkedjan Elite. Uppge kod: 8398112 vid bokning. 

Övrigt:   Konferensen arrangeras under två dagar. Fördjupningen den 21 april har två olika teman   

   med begränsat antal platser.. Anmälan är bindande och biljetten personlig.  
   Dock kan biljetten överlåtas till annan person inom företaget vid förhinder. Det är inte tillåtet  
   att byta deltagare mellan de olika konferensdagarna. Deltagarbiljetten, i form av en namn  
   bricka, hämtas i samband med registrering och ska bäras synligt under konferensdagarna.  
   Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet. 

BOKA NU: WWW.BOSTADSFORUM.NU
Arrangör:  Seminar Design Group AB 

   Birger Jarlsgatan 34

   Stockholm


