estate KONFERENCE
Erhvervs- og boligmarkedet i København
- udvikling og muligheder i Danmarks hovedstad på bagkanten af Corona

København er inde i en rivende udvikling og står som Danmarks hovedstad
stærkere end nogensinde. Byens tiltrækningskraft er åbenlys - også i
international sammenligning, og byen har alle forudsætninger for et
ejendomsmarked i god fremdrift.

I løbet af de seneste 10 år har byens dynamik ændret sig markant med flere nye
bydele og nye samlingspunkter, men det stopper ikke her. Nye – og endnu større
- bydele er under planlægning og mange flere hektar jord er på tegnebrættet til
udvikling af både boliger og erhverv.

På konferencen Erhvervs- og boligmarkedet i København går vi tæt på den
aktuelle udvikling, og ser på de overordnede trends og tendenser i markedet og
på de vigtigste kommende projektmuligheder. Konferencen vil sætte fokus på
investeringer og udvikling i de kommende år med en række oplæg fra
planlæggere, myndigheder og ikke mindst en række af de aktører, der netop nu
er aktive i markedet.

Erhvervs- og Boligmarkedet i København holdes i år for 11. gang og har udviklet
sig til et årligt mødested for udviklere, investorer, arkitekter, erhvervsmæglere

Dato
Torsdag d. 2. december
Kl. 09:00 - 13:30
Sted
KLP Ejendomme
auditorium i HUB1
Kay Fiskers Plads 10
2300 København S
Pris
Almindelig deltager:
2995,- (ekskl. moms.)
Medlem af
Byggesocietetet:
2495,- (ekskl. moms.)
Medlem af
Estate More Club:
0,- (ekskl. moms.)

og rådgivere med Københavns udvikling såvel bymæssigt som kommercielt som
omdrejningspunkt.

NB: Husk at medbringe gyldigt Coronapas til konferencen.

PROGRAM
Torsdag d. 2. december
09:00

Registrering, let morgenmad og netværk

09:30

Velkommen
Kamilla Sevel, chefredaktør, Estate Media

09:35

Tingbjergs forvandling - mere end blot boligbyggeri
Flere steder i Danmark forsøger man nu at redefinere belastede boligområder og via nye private
investorer og initiativer, at skabe en transformeret bydel til glæde for både nuværende og
fremtidige beboere. I Tingbjerg har NREP samlet handsken op og forsøger nu at løse en opgave,
som handler om meget andet end blot at bygge nye rækkehuse.
Jens Kramer Mikkelsen, byudviklingsdirektør, Nrep

10:00

Et forsvar for storbyen
København er hverken en økokatastrofe eller rigmandsghetto, tværtimod er byen et værn mod
klimakrisen. Og med udsigt til 300.000 flere indbyggere de kommende 15 år bør danskerne opgive
drømmen om selvforsynende økosamfund på landet og i stedet lade de store byer vokse sig større.
Det mener i hvert fald Simon Kjær Hansen, der har udgivet en af de mest omtalte bøger om
byudviklingen i København, kaldet "Et forsvar for storbyen"
Simon Kjær Hansen, centerleder, Copenhagen Center for Public Policy

10:25

Ejendomsmarkedet i København
Meget har handlet om Corona, specielt på retail- og hotelområdet, sideløbende med at
transaktionsmarkedet ser ud til at slå rekord i 2021. Men hvordan ser det københavnske
ejendomsmarked ud her mod slutningen af året, hvor mange allerede har dømt Corona-pandemien
ude? Hvilke segmenter har klaret sig bedst gennem krisen og hvad kan vi forvente os af 2022?
Peter Lassen, Director, Partner, Colliers International Danmark

10:50

NordØ - på ingen måde en almindelig stangvare
Det nye byområde NordØ med 115 boliger, to erhvervsdomiciler og et hotel, ligger kun adskilt af en
kanal fra det populære Sandkaj-kvarter i Nordhavn. Nogle vil mene, at København ikke har brug
for flere dyre boliger, hvis ambitionerne om den blandede by skal kunne indfries. Andre ser med
beundring på det nye område og bliver måske inspireret af den arkitektoniske vision. En ting er
sikkert, NordØ er ikke et helt almindeligt projekt.
Louis Becker, Global Design Principal, Henning Larsen Architects

11:15

Kaffe og netværk

11:45

Kommuneplan - stillingen efter 1. halvleg?
Vi er halvvejs gennem den fireårige periode fra Kommuneplan 2019 til Kommuneplan 2023.
Hvordan er Kommuneplanen kommet fra start, har det været muligt at overholde
Rækkefølgeplanen, hvad er status på de mange nye udviklingsområder og hvilke overraskelser er
opstået undervejs? Vi tager temperaturen på Københavns Kommunes overordnede plan for byens
udvikling.
Kenneth Horst Hansen, bystrategisk chef, Københavns Kommune

12:10

Fremtidens kontor - de første erfaringer
Vi har i nogle år talt om Fremtidens kontor som begreb, da kontor-segmentet har været et af de
områder, hvor mange har set disruption som nært forestående. Men efterhånden er forskellige
koncepter skudt frem i København og omegn og måske er fremtidens kontor i virkeligheden
nutidens kontor? Hvad har de første erfaringer givet af muligheder og udfordringer, hvordan har
tingene ændret sig ovenpå Corona-pandemien og hvilke nye tendenser er kommet frem i løbet af
de første år?
Søren Risager-Hansen, adm. direktør, KLP Ejendomme A/S

12:30

København og Frederiksberg - betalingsvillighed og prisudvikling
Hvordan har interessen for de enkelte bydele i København og Frederiksberg udviklet sig over de
seneste fem år - og hvor meget har Covid-19 egentlig påvirket? Hvordan har borgernes
betalingsvillighed udviklet sig, set i forhold til udbudspriser for hver enkelt bydel? Vil
københavnerne selv helst flytte til Østerbro eller Ørestad? Få indblik i en række tal og analyser, der
aldrig før har været offentliggjort på denne konference.
Nikolaj Pfeiffer, direktør, Exometric

12:50

Spørgsmål og debat

13:00

Frokost og netværk

