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• 3 seminarier • 35 talare
7 maj - konjunktur, marknad, politik, framtidens boende

8 maj - finans, ekonomi, värdering
8 maj - bostadsbyggande och projektutveckling 
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08.30 Registrering, morgonkaffe och mingel 
 
10.00 Välkommen till nya Bostadsforum 2015
Moderator Cecilia Holmström, arkitekt, strategisk  
rådgivare bostad på Tengbom arkitektkontor.

TEMA: EKONOMI OCH KONJUNKTUR

10.10 Bobubbla och hushållens skuldsättning  
– hur allvarligt är läget?
Hushållens skuldsättning fortsätter att växa och når nu 
rekordhöjder, med bolån den största posten. Man dis-
kuterar nu om det behövs fler åtgärder för att förhindra 
en bostadsbubbla. Hur allvarligt är läget? Vilka effekter 
har bolånetaket gett och vad mer krävs? Vad händer när 
konjunkturen vänder?
Anna Felländer, Chefekonom, Swedbank

10.40 Konjunkturen och bostadsmarknaden
Förändringar i konjunkturen påverkar både det befintliga 
bostadsbeståndet och möjligheterna till nyproduktion. 
Hur ser situationen ut just nu och vad kan vi förvänta 
oss under de närmaste åren? Vilka delar av utvecklingen 
kan få störst påverkan på bostadsmarknaden. Vem vågar 
investera och vem ska bygga de nya bostäderna? 
Tomas Ernhagen, Chefekonom,  
Fastighetsägarna Sverige

11.10 Kaffe & mingel i utställningen

11.50 Analys och fakta om dagens bostadssituation
Är det brist på kapital och developers som gör att det 
byggs så lite bostäder i Sverige? Kan bostadsbristen bara 
lösas genom att det byggs mycket mer eller är det andra 
faktorer som stoppar utvecklingen? Aktuell analys om 
behoven av fler bostäder och ett annat tänk för att möta 
framtidens behov.
Bengt Hansson, Analytiker, Boverket

12.20 En bra idé - varför äger vi bostäder?
Hyresrätten är en förutsättning för en fungerande bo-
stadsmarknad. Tankar och synpunkter på 
byggande och ägande av hyresbostäder.
Stefan Ränk, Koncernchef, Einar Mattsson AB

12.40 MINGEL-LUNCH & UTSTÄLLNING

TEMA: POLITIK OCH HYRESMARKNAD

13.50 Den bostadspolitiska agendan de närmaste åren 
250 000 nya bostäder till år 2020 - det är ett av reger-
ingens mål i regeringsförklaringen. Hur tar vi hand om 
miljonprogrammet? Tankar kring samhällsbyggandet och 
infrastrukturen. Arvet av 75 utredningar, vad gör vi med 
dessa?
Mehmet Kaplan, Bostads- och Infrastrukturminister

14.10  Hinderbanan – tillsammans löser vi problemet
Konstruktiv dialog om hur vi kan riva dagens hinder och 
hur vi går framåt tillsammans för att lösa den låsta bo-
stadssituationen. Hur kan vi ta ansvar och sluta skylla på 
varandra? Hur kan vi öka på beslutsprocessen från idé 
till färdiga bostäder? Hur kan vi finansiera projekt samt 
få balans i framtidens boendeekonomi?
Göran Cars, Professor, KTH
Ulf Perbo, tidigare statssekreterare i Alliansregeringen
Anders Lago, Förbundsordförande, HSB
Hans Wallenstam, VD, Hans Wallenstam AB

15.00 Eftermiddagskaffe & mingel i utställningen

TEMA: FRAMTIDENS BOENDE

15.40 Vem är vår kund och vad kan vi göra för att möta 
framtidens bostadsbehov?

Rikshem har på bara 4 år växt till ett av 
Sveriges största bostadsbolag och har 
nu ett fastighetsvärde på ca 22 miljar-
der. Beståndet består till två tredjedelar 
av bostadsfastigheter och en tredjedel 
samhällsfastigheter. Demografi ligger 

till grund för mycket av utvecklingen och man bygger 
många nya fastigheter varje år. Var och vad vill man byg-
ga och för vem? Hur ser man på hyror och renovering av 
miljonprogrammets bostäder?
Ilija Batljan, vVD, Rikshem
 
16.10 Så bor vi i framtiden

Vart är vi på väg - diskussion och speku-
lation om tendenser, trender och rena 
fakta. Hur kommer bostadssituationen 
förändras i framtiden. Vi separerar oss 
från varandra som aldrig förr och lever 
varannan vecka-liv med barnen.  
De flesta vill då gärna bo i stan, men har 

vi råd med ytan som vi vill ha. Om 10-15 år har vi 50 % 
fler pensionärer, de kräver bättre kvalitet på boendet 
än vad som finns idag. Trenden att äga är på väg ner 
och att dela på väg upp, vad innebär detta för viljan att 
betala för olika saker, som t.ex. bil, boendealternativ och 
tjänster? 
Anna Frankzen Starrin, Omvärldsbevakare och  
Trendanalytiker

Anna Frankzen Starrin är trend- och omvärldsbevakare. Hon 
driver sitt eget företag och har nyligen genomfört den globala 
studien "Urban trends" tillsammans med företaget Tyréns AB. 
Studien har kartlagt framgångsfaktorer för städer i framtiden. 
Anna genomför framtidsstudier och trendanalyser för många 
större företag och hon är också trendspanare i Sveriges Radio.

17.00-18.00 Avslutande mingel med tilltugg och dryck 
 
19.30 Gemensam middag på Hotell Marriott

Torsdag den 7 maj



08.00 Registrering och kaffe

09.00 Välkommen till Bostadsforums fördjupningsdag - Ekonomispåret
 Moderator Göran Råckle, Analyschef, Swedbank

09.10  Finansiering av bostäder – aktuellt läge och utblick i framtiden
 Projektfinansiering, risker, belåning, räntan i idag och i framtiden 
 Göran Råckle, Analyschef, Swedbank

09.30 Penningpolitikens inverkan på bostadskonsumtion och prisbubblor
 Sedan mitten av 1990-talet har priserna på bostäder i Sverige stigit kraftigt. Vad förklarar  
 denna utveckling? Vad spelar penningpolitiken för roll för bostadspriserna? Vad skulle hända  
 om bostadspriserna föll kraftigt? Är bostäderna övervärderade? 
 Barbro Wickman Parak, fd vice Riksbankschef och deltagare i Bokriskommittén

10.00 De ekonomiska förutsättningarna för bostadsbyggande
 Lönsamhet och finansiering. Klarar marknaden ett ökat bostadsbyggande? 
 Hans Lind, Professor i fastighetsekonomi, KTH

10:30 FM FIKA - UTSTÄLLNING - MINGEL

11.10 Transaktionsmarknaden – att köpa och sälja bostadsfastigheter
 Det är stor efterfrågan på bostadsfastigheter och investerare och bostäder står för en stor del  
 av transaktionsvolymen på fastighetsmarknaden. Vad finns att köpa? Var finns det bra affärer  
 att göra?  Vad efterfrågas, av vem och till vilket pris?
 Erik Gärdén, Senior Partner, Leimdörfer

11.40 Avkastningen på bostäder de senaste åren
 Hur har prisutvecklingen varit historiskt? Hur skiljer sig direktavkastningskravet mot den  
 verkliga direktavkastningen? Vilken inverkan har redovisningsreglerna K3 haft i statistiken?  
 IPD redovisar statistik för olika bostäder av olika åldersklass och regioner.
 Pernilla Arnrud Melin, Vice President, MSCI Real Estate – IPD

12.00 LUNCH - UTSTÄLLNING - MINGEL

13.00 Bostadsköparna ger sin syn - varför äger vi bostadsfastigheter? 
 Många institutioner och nya offensiva fastighetsbolag satsar stenhårt på bostadsfastigheter?  
 Hur är tanken bakom affären och vad tror man om framtidens bostadsmarknad? Finns det  
 mer investeringar att göra och i så fall var?
 Ulf Nilsson, VD, D. Carnegie & Co
 Fredrik Eliasson, Fondförvaltare, Aberdeen Asset Management

13.30 Visst kan man tjäna pengar på att utveckla hyresrätter
 Kommunernas nya roll i att få till fler bostadsprojekt Det går att tjäna pengar på att utveckla  
 hyresbostäder på fler ställen än Stockholm. Så kan fler aktörer få tilldelning av attraktiv mark att  
 bygga på.
 Patrik Oja, Affärsområdeschef, Concent

14.00 EM FIKA - UTSTÄLLNING - MINGEL
  
14.40 Etaget - ett projekt med mersmak
 I en kombination av närhet till vatten och city har gjort Västra Kungsholmen till ett av Stockholms  
 mest attraktiva bostadsområden. Utvecklingen från öde industriområde till sprudlande  
 kvartersstad har gått snabbt. Försäljningen av de designade bostäderna som endast finns på
 papper har gått rekordfort. Vi får en presentation om idén med projektet och sedan en
 presentation om nyttan att sammarbeta med mäklare och marknaden för exklusiva lägenheter  
 och projekt. 
 Erik Karlin, VD, Tobin Properties
 Jannica Westling, Senior Executive Vice President, ESNY

15.20 Avslutning av Bostadsforum 2015 

Fredag 8 maj   

TEMA: EKONOMI OCH FINANS



 
08.00 Registrering och kaffe

09.00 Välkommen till Bostadsforums fördjupningsdag om bostadsbyggande och projekt
 Moderator Maria Börtemark, VD, Strategisk Arkitektur

09.05 Inledningsanförande - från råmark till bostäder
 Vem är idag drivande vid bostadsutvecklingsprojekt och vilka roller behöver utvecklas för  
 att vi ska få en snabbare process från ax till limpa? Hur behöver stadsplanering, teknik, 
 politik och det privata samverka för att uppnå konkreta mål? 
 Magnus Meyer, VD, WSP Sverige AB

09.20   Markpriser, markbrist och byggande
 Var lönar det sig att bygga och var får man bygga? Hur hänger bostads- och byggmarknader   
 ihop och vilken roll spelar stadsplaneringen? Vad betyder det när det hävdas att marken är   
 för dyr? Och var bär det sig med bostadsrättsbyggande? - idag och några år tillbaka
 Olle Netzell, Analytiker, Boverket

09.50 Så kan visionsstyrd stadsutveckling skapa mer kvaliteter och fler bostäder
 Med en tydlig målbild och vision, aktiv dialog och kunskap om gemensamma förutsättningar  
 kan suboptimeringen minska och mer hållbara städer skapas.
 Jan Ytterborn, Arkitekt SAR/MSA, Strategisk arkitektur (med kund)

10.20 FM FIKA - UTSTÄLLNING - MINGEL

11.00 En ny och säkrare modell för bostadsmarknadsanalys
 Så blir du säkrare på vad du bör bygga och vad som går att sälja. Förbättrade marknadsanalyser   
 underlättar medborgardialogen av planerade bostadsprojekt genom att kombinera attitydstudier   
 med 3-D animeringar samt webenkäter. Attitydstudier och 3-D animeringar medger samtidigt   
 undersökning av potentiella målgrupper och underlättar därmed genomförandet för kommuner   
 och byggherrar.
  Berndt Lundgren, Tekn. Dr, KTH

11.30 Stadens själ - att utveckla stadsdelar med stark identitet
 Med utgångspunkt i en ny undersökning bland boende i Stockholm, Göteborg, Malmö och   
 Umeå, presenteras nyckelfaktorer bakom attraktiva städer och stadsdelar med stark identitet.   
 Hur hänger själ och attraktivitet ihop? Hur kan identitet kopplas till fysisk planering och  
 utformning? 
 Mia Wahlström, Konsult och forskare, Tyréns

12.00 MINGEL-LUNCH & UTSTÄLLNING

13.10 Nya möjligheter - varför bygga mindre när man kan bygga större?
 Vi tycker att det är dags för branschen att öppna ögonen för vad folk vill ha. Så tänker  
 Utopia arkitekter och Järntorget som vill lösa bostadsbristen genom att bygga kollektiv.    
 Kombo är ett koncept för modernt kollektivboende. Några av fördelarna är att lägenheterna   
 blir billigare och kan byggas i mer bullerutsatta lägen.
 Emma Jonsteg, VD, Utopia arkitekter
 Martin Arkad, VD, Järntorget

13.40 Nya möjligheter – Nya utmaningar
 Intresset och möjligheterna att konvertera gamla byggnader eller riva och bygga nya, 
 attraktiva bostäder är större än någonsin. Frihamnen i Göteborg ska omvandlas från 
 industrimark till en helt ny stadsdel. Projektet är den första delen i det gigantiska stads- 
 utvecklingsprojektet Älvstaden. Här ska man bland annat bygga 500 billiga hyreslägenheter   
 och markanvisningarna är i gång.
 Lena Andersson, VD, Älvstranden Utveckling AB
 Magnus Sigfusson, Fastighetsdirektör Göteborgs Stad

14.10 EM FIKA - UTSTÄLLNING - MINGEL

14.40 Nya möjligheter – konsten att bygga billiga hyresrätter!
 Hur kan man lyckas att skapa nya hyresrätter till vettiga hyresnivåer men ändå få ihop kalkylen 
 för fastighetsägaren? Flera aktörer har på senare tid lanserat nya lösningar och produktionen 
 av hyresrätter har börjat öka. Vad krävs för att lyckas? Vad kan andra lära och vilka är fall-
 groparna?
 Adam Cocozza, VD, Botrygg AB
 Petter Jurdell, Chef för Fastighetsutveckling, SABO Kombohus

15.20 Avslutning av Bostadsforum 2015 

Fredag 8 maj   

TEMA: PROJEKT OCH BOSTADSUTVECKLING



Fredag 8 maj   

TEMA: PROJEKT OCH BOSTADSUTVECKLING   FRAMTIDSARENAN
  BOSTADSFORUM 2015
 

Välkommen till en kraftsamling för att utveckla fler och bättre bostäder

Under två dagar samlar vi branschens alla aktörer och presenterar det senaste inom området bostäder, 
projekt och boendefrågor. Vi kommer att belysa, analysera och presentera de senaste trenderna och 
marknadsinformationen från bostadssverige. Samtidigt håller vi även en mässa där branschen kan visa 
upp sitt företag och sina produkter.

På Bostadsforum 2015 kommer vi att presentera många konkreta exempel på nya bostäder. Med en 
positiv ambitionsnivå vill vi visa vägen mot hur vi kan minska den bostadsbrist som nu råder i många 
av Sveriges kommuner och som tyvärr stadigt ökar. Problemen är akuta för många som vill ha ett nytt 
boende, t.ex. unga vuxna, inflyttande till storstäder, studenter, äldreboenden, immigranter m.fl.

Konferensen tar upp frågor som projektutveckling, affärsförädling, marknadsfrågor och regelverk.
Bostadsforums fokus är lösningsorienterat med ambitionen att visa på nya idéer och konkreta lösningar. 
Specifika områden som tas upp är regler, bostadsproduktion, planering, marknadsanalys, hyror,  
värdering, industriellt byggande, finansiering, produktionskostnader, konceptutveckling och nya  
bostadslösningar.

BOSTADSFORUM VÄNDER SIG TILL
 
- Konsulter med fokus på bostäder och samhällsutveckling
  t.ex. Arkitekter, Jurister, Rådgivare, Teknikkonsulter
- Privata och kommunala ägare av bostadsfastigheter
- Bostadsförvaltare
- Byggbolag och projektutvecklare
- Kommuner och kommunala bolag
- Mäklare, Forskare, Politiker

MEDVERKA SOM UTSTÄLLARE ELLER SPONSOR?

Träffa din målgrupp under två dagar, knyt nya kontakter 

och gör nya affärer med bygg- och bostadsbolag från hela 

Sverige. I samband med konferensen finns det möjlighet att 

medverka som utställare och sponsor. Vi kommer att kunna ta 

emot ett 20-tal företag som utställare.

Kontakta Roger Jonsson på roger@bostadsforum.nu

MIDDAG
 
Välkommen på en gemensam middag den 7 maj.  

På kvällen finns det möjlighet för den som önskar att 
träffa deltagare, talare, utställare och partners över lite 
mer lugna förhållanden och god mat i Hotell Marriotts 
restaurang.



Information & fakta

Anmälan/Registrering
Boka din plats på www.bostadsforum.nu

Plats för konferensen den 7-8 maj
Courtyard by Marriott Stockholm Hotel, Rålambshovsleden 50 Stockholm

Tider
Registrering sker den 7 maj från kl 08.00 på Marriott Hotell.  
Den gemensamma inledningen 7 maj börjar kl. 10.00 och slutar 17.00.  
Den 8 maj börjar de olika fördjupningsspåren kl. 09.00 och slutar 15.20

Deltagaravgift
Välj om du vill gå en eller två dagar. Den 8 maj väljer du mellan två olika teman. 
Deltagaravgift för båda dagarna är 6.995 kr per person exkl. moms
Deltagaravgift för en av dagarna är 4.995 kr per person exkl. moms

Rabatter
Anmäl 4 personer från samma företag men betala endast för 3.
Rabatt ges också via ett flertal medverkande organisationer i fastighetsbranschen.  
Stäm av med din organisation eller företag om ni är partner.

Avgiften inkluderar
Avgiften inkluderar morgonkaffe, förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe samt avslutande mingel  
med dryck och tilltugg. Dokumentation kommer även att finnas för nedladdning från bostadsforum.nu  
efter att konferensen är genomförd.

Gemensam middag
Deltagarna kan anmäla sig till en gemensam middag på kvällen den 7 maj.
Kostnad för middagen är 695 kr per person. Bokas vid anmälan till konferensen.
 
Hotell /Logi 
Vi kan erbjuda rabatt på Courtyard by Marriott Stockholm Hotel uppge kod: xxxx vid bokning 
Vi kan erbjuda rabatt på hotellkedjan ELITE. Uppge kod 8398112
På Elites hemsida, elite.se, väljer du ”Boka Rum” och skriver in ovanstående kod eller uppger vid bokning i telefon

Övrigt
Konferensen arrangeras under två dagar. Observera att fördjupningen den 8 maj har två olika teman med begränsat antal 
platser. Anmälan är bindande och deltagarbiljetten är personlig. Dock kan biljetten överlåtas till en annan person inom samma 
företag vid förhinder. Det är inte tillåtet att byta deltagare mellan de olika konferensdagarna. Deltagarbiljetten, i form av en 
namnbricka, hämtas ut på plats under Bostadsforum och ska bäras väl synlig under konferensdagarna. Avgiften faktureras ca en 
månad innan konferensen, 30 dagar netto. Vi reserverar oss för eventuella programändringar.

    Boka på www.bostadsforum.nu

Följ oss på 

Arrangör
Seminar Design Group AB, Birger Jarlsgatan 34, Stockholm

Porto
BetaltB


