estate KONFERENCE
Erhvervs- og boligmarkedet i Odense
- udvikling og investering i Danmarks tredjestørste by

Visionen er, at 2020-2030 bliver Odenses årti. Der bliver investeret milliarder i
byudvikling, infrastruktur og robotter og det skaber en naturlig interesse på
både bolig- og erhvervssiden.

Odense er Danmarks tredjestørste by. Der er befolkningstilvækst, flere nye
bydele skyder op og områder som Campus Odense, Cortex Park og OUH er
sammen med den nye letbane med til at skabe overskrifter i medierne. Desuden
står boligområdet Vollsmose foran et stort udviklingsprojekt, der skal skabe en
hel ny bydel henover de næste syv år.

Dato
Tirsdag d. 1. november
Kl. 09:00 - 13:30
Sted
Barfoed Group
Munkebjerg Park
Munkebjergvænget 3
5230 Odense
Pris
Almindelig deltager:
3495,- (ekskl. moms.)
Medlem af
Byggesocietetet:
2995,- (ekskl. moms.)

Konferencen om erhvervs- og boligmarkedet i Odense giver et overblik over
mulighederne netop nu og går tæt på de konkrete investeringsmuligheder.
Desuden ser vi nærmere på en række af de store udviklingsprojekter, deres
status og fremdrift og rammebetingelserne for Odenses udvikling.

Medlem af
Estate More Club:
0,- (ekskl. moms.)

PROGRAM
Tirsdag d. 1. november
09:00

Registrering, let morgenmad og netværk

09:30

Velkommen
Kamilla Sevel, chefredaktør, Estate Media

09:35

Fremtidens Vollsmose
Arealudviklingsselskabet Fremtidens Vollsmose P/S skal udvikle en arealportefølje på 400.000
kvm byggegrunde med et estimeret salg af 218.000 kvm byggeretter. Når fremtidens Vollsmose
står færdig, vil parterne i arealudviklingsselskabet, selve selskabet og køberne af byggeretter have
investeret op imod 10 milliarder kr. i Vollsmoses forandring. Selskabets nye bestyrelsesformand,
Peter Winther, fortæller i dette indlæg om de store planer for fremtiden.
Peter Winther, Executive Director, Partner, MRICS, Colliers

10:00

Investering og udvikling i Odense frem mod 2030
Danmarks tredjestørste by har investeret milliarder i ny infrastruktur samt nye bolig-, erhvervs- og
institutionsområder og har ambitioner om at være klimaneutral i 2030. Men hvad er status lige nu
på den langsigtede strategi og de mange projekter og hvilke fokusområder, udfordringer og
muligheder ses i de kommende 12 måneder?
Peter Rahbæk Juel, borgmester, Odense Kommune

10:25

Markedet i Odense - seneste tal og tendenser
Odense befinder sig, som resten af landet og resten af verden, i turbulente tider, hvilket ikke kan
undgå at have indflydelse på markedet for erhvervs- og boligejendomme. Men hvilke segmenter
klarer sig bedre end andre og hvad venter forude på den korte og mellemlange bane i Odense i et
marked med stigende renter, inflation og nyindført huslejeloft?
Morten Nielsen, Indehaver, erhvervsmægler, MDE, Valuar, MRICS, Nordicals Odense

10:50

Boligønsker og efterspørgsel – priser og fakta
Hvad er de vigtigste trends og tendenser på boligmarkedet. Hvilken pris kan boliger sælges og
udlejes til, og hvilke målgrupper søger en kommune som Odense? I dette indlæg har vi desuden
friske data på forbrugerens betalingsvillighed på bydelsniveau i Odense.
Nikolaj Pfeiffer, direktør, Exometric

11:15

Kaffe og netværk

11:45

Medier skal tiltrække nye borgere til Odense
Media City Odense er en nonprofit organisation stiftet af TV 2 Danmark, Jysk Fynske Medier,
Syddansk Universitet og TV 2 Fyn. Ambitionen er at tiltrække talenter og ressourcer til regionen
og branchen såvel som løbende at søsætte udviklingsprojekter på tværs af industri,
vidensinstitutioner og det offentlige, så der kan skabes vækst, innovation, ny viden og gøre Odense
til et hotspot for iværksætteri.
Anne Dyrehauge, adm. direktør, Media City Odense

12:10

Slagteribyen, Baneparken og Odense Indre Havn
Til november åbner en af Danmarks største ejendomsinvestorer, udviklere og entreprenører, A.
Enggaard, kontor i Odense. Virksomheden er dog allerede godt involveret i byudviklingen på flere
områder i den fynske hovedstad. Her kan du høre om hvordan det går med de 413 nye lejligheder i
Slagteribyen, processen om Baneparken, der før var kendt under navnet Viva-grunden og så det
nye udviklingsområde Odense Indre Havn.
Jonas Kirkeby Nielsen, projektudviklingschef, A. Enggaard
Kim Marcussen, projektudviklingschef, A. Enggaard

12:50

Spørgsmål og debat

13:00

Frokost og netværk

