
09.45-10.10 Oslo-Hamburg - den nya 11-miljonersregionen
I höst väntas tyska myndigheter ge klartecken till byggandet av Fehmarn bält-tunneln mellan Danmark och Tyskland och 
som väntas stå klar 2028. Tunneln och de nya järnvägar som byggs ökar godskapaciteten och kortar restiden från Oslo via 
Göteborg och Köpenhamn till Hamburg. En ny region med drygt 11 miljoner invånare skapas och som kommer påverka allt 
från arbetsmarknaden till företagsetableringar och fastighetsinvesteringar.
Talare: Johan Wessman, VD Øresundsinstitutet

10.15-10.40 Varberg river barriärerna
I över 100 år har hamn och järnväg varit en barriär mellan stad och hav. Nu ska hamnen flytta, järnvägen grävas ner och 
Västerport byggas: Varbergs nya stadsdel vid havet. Det största som hänt staden sedan första spadtaget till fästningen 
togs år 1287… Vi berättar om processen från tidig medborgardialog till genomförande.  
Talare: Claes Premmert, Projektledare Västerport

10.45-11.10 Market talks
Intervju med: Danielle Haralambous, The Economist

11.15-11.40 City talks - Så lyckas du med utvecklingen av din stadskärna
Paneldiskussion med framgångsrika städer om tillvägagångssätt för att skapa en positiv  
stadsutveckling samt om framtidens utmaningar och beredskapen att möta dem.  
Talare: Björn Bergman, VD Svenska Stadskärnor

11:45-12.15 EUR 100 billion to be invested
Gothenburg has a growing economy and population. It’s also globally competitive in everything from connectivity and inno-
vation to lifestyle and growth potential. In central Gothenburg alone, 5 million square metres will be developed by 2035, as 
part of the River City development. 
Talare: Andreas Göthberg, BusinessRegion Göteborg

12.30-13.00 Alingsås 400 år
2019 fyller Alingsås 400 år. Redan nu satsar vi pch planerar för framtidens Alingsås. En blandstad där vi värnar om sta-
dens själ och samtidigt utvecklar den med nya bostäder och verksamheter. Inom de  
kommande åren ska över 2000 bostäder byggas i varierande former i sju attraktiva områden i Alingsås. 
Talare: Aila Hirvonen Bremefors, stadsarkitekt, Alingsås kommun

13.15-13.40 Trender som formar framtidens städer och handel  
- och hur det påverkar fastighetsägarna?
Redan 2009 ställde sig Fastighetsägarna och WSP frågan om hur det egentligen går för Sveriges stadskärnor. I rapporten 
Cityklimatet har vi sedan dess undersökt och analyserat både detaljhandelns och servicenäringarnas utveckling i över 60 
stycken svenska stadskärnor. Hur ser årets siffror ut och vad är den långsiktiga trenden?  
Talare: Daniel Mattison, Analysis & Strategy Director, WSP
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13.45-14.10 Styrning av stadsplanering – hjälp eller stjälp?
Med hjälp av en helt ny metod visar Jörnmark hur förtätning och stadsutspridning sett ut i medelstora svenska städer de 
sista sextio åren. Ekonomiska möjligheter i den tendensen ställs mot en politik som nu åter går på tvärs mot utvecklingen.
Talare: Jan Jörnmark, Ekonomihistoriker och författare

14.15-14.40 Upcoming challenges for the European Property Market
Talare: Michael MacBrien, European PropertyMarket

14.45-15.10 Market talks
Intervju med: Anders Borg

15.15-15.40 Stadsbyggnad med helhetssyn – några exempel
Att framgångsrikt utveckla och bygga nya områden kräver förståelse för mer än själva utvecklings- och byggprocessen. 
Ett socialt och ekonomiskt hållbarhetsarbete måste pågå parallellt för att skapa ett livskraftigt område. Serneke har flera 
stora utvecklingsprojekt som förverkligas mycket tack vare en helhetssyn.
Talare: Krister Johansson, Vd Serneke Fastighet, Pär Falk, Regionchef väst, Serneke Projektutveckling

15.45-16.10 Din framtid finns i Boråsregionen
Med nya beslut kring stora infrastruktursatsningar i hela regionen ökar möjligheten till etablering.  
Vi har konkurrenskraftiga markpriser gällande både bostäder och industrimark. Vi har en lokal  
entreprenörsanda för globala marknader inom e-handel, logistik och fordonsindustrin.
Talare: Johanna Heleander, Sebastian Mårtensson, Anders Glemfeldt, BusinessRegion Borås

16.15-16.45 Prisutdelning i årets Byggdialogindex - Årets Kommun & Årets Klättrare utses
Hur plan och byggprocessen fungerar i olika kommuner varierar stort. I undersökningen utvärderas 11 kommuner inom 
Göteborgsregionen och Södra Älvsborg när det gäller plan och byggprocessen, utifrån byggföretagen perspektiv. Syfte att 
identifiera förbättringspotential samt jämföra kommunerna med möjlighet till benchmark. Byggdialogindex genomförs av 
Demoskop på uppdrag av Sveriges Byggindustrier Väst, för tredje gången. 
Prisutdelare: Pehr-Olof Olofsson, ordförande Hus och Bostadsutskottet, Sveriges Byggindustrier Väst
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