estate KONFERENCE
Erhvervs- og boligmarkedet i Høje Taastrup og på
Vestegnen
- byudvikling for milliarder

4.000 nye beboere og 4.000 nye arbejdspladser. Høje Taastrup C, der ligger i
området mellem City2 og Høje Taastrup Station, er et af de største
byudviklingsområder uden for København. Og i det hele taget bliver der i disse
år udviklet nye bydele og byområder for millarder på den københavnske
vestegn.

”Coop Byen” vil, når den er fuldt udbygget, have kostet over to milliarder kroner
og have udvidet selve boligmassen i Albertslund Kommune med 15 pct, ligesom
den kommer til at indeholde Coops helt nye domicil. På Banemarksvej mellem
Glostrup og Brøndby skal et industriområde omdannes til et nyt boligområde
med næsten 700 nye lejeboliger fordelt over 56.400 kvm.

I takt med at det er blevet sværere og dyrere at få en attraktiv bolig i selve
København, lokker vestegnskommunerne i disse og de kommende år med
moderne, nyopførte boliger i fornuftig afstand til hovedstaden - og med en
kommende letbane, som endnu et parameter i kampen for at tiltrække
investorer og borgere til området.

Dato
Torsdag d. 22. september
Kl. 09:00 - 13:30
Sted
WSP
Linnés Allé 2
2630 Taastrup
Pris
Almindelig deltager:
3495,- (ekskl. moms.)
Medlem af
Byggesocietetet:
2995,- (ekskl. moms.)
Medlem af
Estate More Club:
0,- (ekskl. moms.)

PROGRAM
Torsdag d. 22. september
09:00

Registrering, morgenmad og netværk

09:30

Velkommen
Kamilla Sevel, chefredaktør, Estate Media

09:35

Ambitiøs udviklingsplan for Høje Taastrup
Høje-Taastrup Kommune har igangsat en ambitiøs udviklingsplan for Høje Taastrup C, som
betyder, at området mellem City2 og Høje Taastrup Station skal udvikles til en ny
sammenhængende bydel. Projektet kaldes også "en forvandling af Høje Taastrup", hvor 4.000 nye
beboere skal flytte ind og 4.000 nye medarbejdere ansættes i de virksomheder, som får domicil i
det nye område.
Peter Mering, direktør, Høje Taastrup C

10:00

Erhvervs- og boligmarkedet på Vestegnen
Vi tager et kig på efterspørgslen og markedsudviklingen for henholdsvis bolig- og
erhvervsejendomme på den københavnske Vestegn, hvor nye projekter de seneste år er skudt frem
i stort antal og hvor investorerne for alvor har fået øjnene op for områderne uden for København.
Anette Uttenthal, indehaver, ejendomsmægler MDE , Lokalbolig Projekt
Mikkel Andersen, Partner, erhvervsmægler, MDE, MRICS, Nordicals København

10:30

Det fremtidige boligbehov og betalingsvillighed
Der har været stor forskel på væksten i de forskellige københavnske vestegnskommuner. Men
hvilke boliger mangler på markedet i dag og har de relevante målgrupper råd til at betale?
Jesper Wagner, partner, Datic

10:50

Kaffe og netværk

11:20

Glostrup - en by i udvikling
Glostrup Kommune har en vision om at være en kommune i konstant bevægelse, udvikling og
fremdrift. For at imødekomme befolkningstilvæksten skal nye byudviklingsområder og letbanen
være med til at sætte endnu mere fokus på byen.
Martin Roed, direktør, Glostrup Kommune

11:45

Rådhuset forvandles til boliger i Høje Taastrup
Den nuværende godt 100.000 kvm rådhusgrund i Høje Taastrup skal omdannes til nyt
boligområde. Bebyggelsen kommer til at udgøre ca 30.000 kvm bestående at cirka 286 boliger. De
nuværende bygninger skal nedrives, men det påtænkes at genanvende store dele at de gamle
ressourcer.
Marlene Thorman, markedsudviklingschef, WSP

12:05

I nærheden af det meste
Høje Taastrup og Vestegnens geografiske nærhed til det meste i hovedstadsregionen er noget af
det, der har fået investorer og udviklere til at få øjnene op for området. Og netop projektet
Nærheden i Hedehusene er blandt de aktuelle udviklingsområder, hvor FB Gruppen er i gang med
at opføre 1.600 lejligheder og rækkehuse i den nye, grønne bydel Søkvarteret.
Hakan Tasdemir, Projektudviklingsdirektør, FB Gruppen

12:25

Milliardprojekt på Banemarksvej
AG Gruppen er totalentreprenør i byggeriet af 56.400 kvm lejeboliger på Banemarksvej mellem
Glostrup og Brøndby. Projektet ejes af et joint venture mellem AG Gruppen, Nrep og Topdanmark
Ejendom og kommer i alt til at omfatte cirka 750 lejligheder og rækkehuse.
Tony Christrup, direktør - strategisk byudvikling, Public Affairs/Market rel, AG Gruppen

12:45

Spørgsmål og debat

13:00

Frokost og netværk

