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Vi vill att du och dina medarbetare ska må bra på jobbet. Människor som trivs på sin 
arbetsplats presterar bättre, har lägre sjukfrånvaro och genererar ett bättre resultat 
för företaget.

Det är utgångspunkten för vårt forskningsbaserade koncept Future Offi ce by NCC ®. 
Tillsammans med dig kartlägger vi din organisations behov med utgångspunkt från 
faktorer som läge, kommunikationer och ytskiktsmaterial. Med ett modernt, 
skräddarsytt kontor – byggt för just er verksamhet – kan ni locka och behålla rätt 
kompetens, stärka varumärket och utveckla företaget i rätt riktning.
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E.ON Sverige

Ett bra sätt att
minska växthus-
effekten på: 
 Växter på hus.

Klövern Fastigheter var en av 2014 års E-Prizevinnare.

E-Prize är ett samarbete mellan oss och Veckans Affärer och belönar företag som 
på ett uppfi nningsrikt sätt blir mer lönsamma och värnar om miljön genom att 
bli mer energieffektiva. I kategorin ”Fastigheter och offentlig sektor” gick priset 
2014 till Klövern Fastigheter.  
 Mellan 2007 och 2012 lyckades de minska värmeförbrukningen i sina fastigheter 
med 20 procent, inte minst genom sina hängivna teknikers dagliga arbete i 
fastigheterna. Användningen av sedumtak gör även att växthuseffekten minskar 
då växterna omvandlar koldioxid till syre. Dessutom har Klövern börjat sälja 
överskottskyla till Transportstyrelsen i Örebro. Grattis Klövern!
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LÅG RÄNTA, EN REALEKONOMI SOM FUNGERAR och en hel del kapital 
som söker någorlunda säker avkastning. Det är några anledningar till 
att många nya fastighetsbolag har noterats på börsen det senaste året. 
Vår börsexpert Sverrir Thór menar att omständigheterna kommer att 
hålla i sig under det närmaste året. Vinner dessutom företagsskatte
utredningens förslag om nya avdragsregler laga kraft kan vi se ett 
 antal fastighetsbolag använda börsen för att öka sitt egna kapital, 
bland annat via emission av preferensaktier. Det makroekonomiska 
läget är osäkert i omvärlden, och i jämförelse är regeringens tillväxt
prognos faktiskt ganska ljus: en tillväxt på 2,4 procent i år och 2,7 
procent nästa år. En sund tillväxtsiffra, särskilt med tanke på det i det 
närmaste obefintliga inflationstrycket i ekonomin.

NÄR AMERIKANSKA RYMDMYNDIGHETEN NASA, amerikanska väder
institutet NOAA och Japans meterologiska institut väger samman 
sina observationer visar det sig att under den period människor 
har mätt temperatur på jorden är 2014 det varmaste året hittills. 
 Uppvärmningen pågår tyvärr oavsett hur människors  politiska upp
fattningar skiftar. De som verkligen får ta  konsekvenserna av ett 
varmare klimat är för unga för att ha något politiskt inflytande. 
 Eftersom människans påverkan på jordens medeltemperatur är 
ett  vetenskapligt faktum gäller det för näringsliv, individer och det 
 politiska systemet att verka för en tillväxt som är hållbar på ett annat 
vis än vad som är fallet idag. Läs Susanna Elfors rafflande krönika om 
en fiktiv undergångsvision på sidan 101.

AVSLUTNINGSVIS VILL FASTIGHETSNYTTS REDAKTION BEKLAGA 
 sorgen och uttala sitt stöd till de anhöriga till de journalister som 
mördades i Paris den 7 januari i år. Ett hänsynslöst och fullständigt 
förkastligt dåd. Tyvärr är de inte de enda i sitt yrke som har drabbats. 
Många av de journalister som befinner sig ute i frontlinjen utsätter 
sig för stor fara. Förra året mördades den svenske journalisten Nils 
Horner i  Afghanistans huvudstad Kabul.

Enligt organisationen Committee to Protect Journalists (CJP) 
 dödades minst 60 journalister i världen på grund av sitt arbete under 
2014. Det farligaste landet i världen för journalister var Syrien med 
minst 17 dödade. Organisationen menar att riskerna har ökat för 
 internationella korrespondenter, men påpekar att de flesta som dödas 
i tjänsten är lokala journalister. Miljoner civila i olika konfliktområden 
lider, men det är likafullt en oroväckande utveckling att journalister, 
till och med hjälparbetare, verkar ha blivit måltavlor på ett mer uttalat 
sätt i vissa konfliktområden.

En oberoende och orädd journalistik är enormt viktig för alla de 
människor som lever under otrygga omständigheter ute i världen, 
och här hemma. Det är också viktigt att journalister visar oberoende 
och oräddhet genom att hålla huvudet kallt och inte okritiskt bidrar 
till en polarisering som innebär att etniska grupper och anhängare av 
 religioner buntas ihop på ett osakligt och stereotypt sätt. n
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Du vet väl om att Fastighetsnytt presenterar inlägg i aktuella frågor på hemsidan under rubriken Opinion? 
Vill du också debattera kan du kontakta vår webbredaktör Mattias Fröjd (mattias.frojd@fastighetsnytt.se).

U
nder söndagens Agenda 
[reds.anm. skribenten hän
visar till SVT:s Agenda sön
dagen 14 december 2014] 
försökte  bostadsministern 

förklara varför han förhalar de nya 
 riktvärden för buller som förväntas under
lätta tillkomsten av många små lägenheter. 
De hänvisningar till remissinstanser han 
gjorde räcker dock inte för att skyla över den 
miljöpartistiska politik som i själva verket 
ligger till grund för ministerns inaktivitet.

Som kristdemokrat är jag angelägen om 
att den reformtakt för undanröjning av 
 förlamande byråkrati som Alliansregeringen 
börjat, upprätthålls. Byggtakten har ökat till 
en hög nivå. Vi får gå ganska långt tillbaka 
i tiden för att hitta motsvarigheten, nästan 
till miljonprogrammets dagar. Årstakten är 
omkring 40 000 bostäder.

De signaler jag får från regeringens före
trädare är dock oroande och riskerar att lägga 
hämsko på den ökning vi nu ser. I stället för 
att ta vid där vi tvingades sluta och imple
mentera färdiga lagförslag för fler bostäder 
ägnas tiden åt grubblande. Så går det när man 
inte innan valet är tydlig med vad man vill ska 
gälla. De har redan missat deadline för den 
nya bullerförordningen 1 januari. Veckorna 
har gått sedan jag efterlyste åtgärd utan att 
regeringen gått vidare. Nu missar de februari 
också. Men det handlar dock inte bara om 
decibel. Dagens bullerregler är behängda med 
oklara och icke samordnade regler som går 
likt ett spöke genom varje byggprojekt.

Miljöpartiet biter sig fast i de regler som 
förhindrar fortsatt byggande. Genom att 
värna dagens bullerregler förhindra man 
tillkomsten av nya lägenheter.

Mehmet Kaplan hänvisade under fram
trädandet i Agenda till negativa remiss
instanser men Miljöpartiet har i praktiken 
aldrig verkat för åtgärder som underlättar 
ökat bostadsbyggande. I Stockholm har 
de nästan konsekvent röstat nej till alla 

nya bostadsprojekt, i riksdagen röstade 
de nej till förenklade regler för student 
och  ungdomsbostäder i somras och till 
en  enklare hantering av bullerreglerna. 
 Remissinstanserna om buller då? Ja, 
 Naturvårdsverket, som ivrar för tysta 
 miljöer, fokuserar på fasadernas buller
exponering snarare än inomhusmiljön.

Större delen av Sveriges befintliga 
bostads bestånd i stadsmiljö skulle aldrig 
byggts under nuvarande bullerregler.

I dag läser vi för ofta om studenter vars 
enda sätt att lösa boendesituationen är  genom 
att bo på kompisars soffor,  tillfälliga fjärde
handskontrakt eller ett osäkert  boende med 
långa resvägar. Miljöpartiet vill hellre bevara 
dagens svåra läge än att utsätta någon student 
för ljudet av en sopbil utanför fönstret.

Närmare 90 utredningar och myndighets
uppdrag har resulterat i över 100 skarpa 
 förslag som hamnande på  riksdagens bord 
 under Stefan Attefalls tid som bostads
minister. Alliansregeringen vände på  varenda 
sten för att främja  bostads byggandet. Innan 
mossan börjar  sätta sig på dessa  stenar 
 måste SMP regeringen anta  utmaningen. 
Nu får det vara slut på huller och buller i 
 bullerreglerna – byggbranschen väntar på 
svar och är tydliga med att de med nu varande 
 regler tvingas bygga färre lägen heter och 
det drabbar framförallt små  lägenheter. 
 Buller som bygghinder är bara ett exempel, 
 Sveriges bostadsmarknad väntar på besked. 
Vill Miljöpartiet stå i vägen för fler bostäder 
eller släppa fram byggandet? n

CAROLINE SZYBER (KD) 

RIKSDAGSLEDAMOT, ORDFÖRANDE I

CIVILUTSKOTTET

Miljöpartiet bromsar för 
enklare byggregler

Caroline Szyber.

Byggtakten har 
ökat till en hög 
nivå. Vi får gå 
ganska långt 

 tillbaka i tiden 
för att hitta 

 motsvarigheten.
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Replik av Mehmet Kaplan

C
aroline Szyber skriver i ett 
 debattinlägg på Fastighetsnytt 
17:e december att regeringen 
förhalar arbetet med att ta 
fram en ny bullerförordning. 

Det är ett påstående som helt saknar för
ankring i verkligheten.

I själva verket arbetar regeringen intensivt 
med att få fram en  förordning som verkligen 
fungerar. Bullers amordningsutredningens 
förslag kritiserades av remissinstanserna för 
att gå för långt i vissa delar. I det bearbetade 
förslag som alliansregeringen presenterade 
i slutet av juni gick förslaget på vissa håll 
ännu längre. Flera remissinstanser menar 
att  förslaget skulle kunna leda till allvar
liga följder för människors hälsa och att den 
 juridiska konstruktionen inte kommer att 
fungera på avsett sätt. Sådana synpunkter 
kan inte bara ignoreras utan måste hanteras.

Jag är naturligtvis medveten om att 
det är många som väntar på de nya buller
reglerna, men jag kan försäkra Caroline 
 Szyber om att samarbetsregeringen avser 
att besluta i frågan så snart vi har åtgärdat 
alla oklarheter.

Szyber och Kristdemokraterna lyfter 
 gärna fram att över hundra förslag lades 
fram för riksdagen under förra mandat
perioden för att reformera regelverket på 
plan och byggområdet. Hon talar dock 
mer sällan om att flera av de 112 förslagen 
i  själva verket handlar om att åtgärda rena 
felaktigheter i den nya plan och bygglagen 
– fel som över huvud taget aldrig skulle ha 
nått riksdagen om den borgerliga regeringen 
inte hade haft för bråttom.

Det är också viktigt att komma ihåg att 
de lagändringar om buller som träder i kraft 
den 2 januari står på egna ben. Att buller
förordningen inte träder i kraft samtidigt 
innebär inte att regelverket havererar. I 
 stället för att göra fort och fel tar samarbets
regeringen fram en förordning som ska 
 hantera problemen.

Mycket av det som gjordes under 
den tidigare regeringen var dock bra och 
 nödvändigt. Regelverket måste bli enklare 
och effektivare, och jag har stor respekt 
för den tidigare bostadsministerns arbete i 

 detta avseende. Samarbetsregeringen fort
sätter det reformarbete som Attefall på
började, men samtidigt vill vi att de förslag 
som vi överlämnar till riksdagen ska vara 
rätt från början. Lagstiftning tar tid, i alla 
fall om detaljerna ska bli rätt.

Inte heller när det gäller påståendet om 
att Miljöpartiet skulle ha röstat nej ”till 
alla nya bostadsprojekt” i Stockholm har 
 Caroline Szyber verkligheten på sin sida.

Det finns historiska exempel där vi borde 
ha varit mer positiva till nya byggprojekt. 
Där är vi självkritiska som parti. Idag driver 
dock vi gröna på för ett aktivt, men smart, 

byggande i Stockholm. Vi säger ja till 9 av 10 
bostäder och när vi röstar nej handlar det 
inte om motstånd mot byggande generellt, 
utan om att förslagen kan bli bättre: det kan 
byggas mer i anslutning till kollektivtrafik, 
det kan byggas lägenheter som bättre  passar 
unga och studenter och det kan byggas på 
sätt som inte riskerar människors hälsa. 
Ofta innebär våra motförslag fler bostäder 
än de borgerliga partiernas.

Som regering ser vi behovet av att ta 
ansvar för såväl dagens som gårdagens och 
morgondagens byggande.

Vi har satt upp ett mål om 250 000 nya 
bostäder till år 2020. Inom regeringen är vi 
överens om att prioritera framför allt fler 
hyresrätter, som människor med vanliga 
 inkomster kan efterfråga.

Vi satsar framåt genom att tydligt  koppla 
samman stadsutveckling och bostads
byggande. Genom att stödja god stads
planering och utvecklad kollektivtrafik ska
par vi fler utrymmen där det blir lönsamt för 
 byggföretag att bygga i framtiden.

Samtidigt glömmer vi inte dem som bor i 
äldre bostäder. Skillnaden i  bostadsstandard 
har ökat och fortsätter att öka i Sverige och 
i många områden är både den inre och yttre 
miljön sliten, vilket påverkar alla som bor 
där. Därför vill vi satsa på upprustning av 
miljonprogramsområdena och  samtidigt 
 energieffektivisera. Det blir en god  affär både 
ekonomiskt och miljömässigt,  samtidigt 
som det skapar jobb på orten.

De här satsningarna fanns med i vår bud
get, som Kristdemokraterna tillsammans 
med övriga borgerliga partier och Sverige
demokraterna röstade ner i  riksdagen. 
 Satsningarna kommer därför inte att bli 
verklighet under 2015, men vi ser fram 
emot att få möjlighet att få genomföra dem 
senare, tillsammans med olika åtgärder för 
att fler små, energieffektiva hyresrätter och 
 studentlägenheter ska kunna byggas. Det 
ökar möjligheten för inträde på bostads
marknaden för unga, som idag har svårt att 
få sin första bostad. n

MEHMET KAPLAN (MP)

BOSTADS- OCH STADSUTVECKLINGSMINISTER

Mehmet Kaplan.

Som regering 
ser vi  behovet 

av att ta  ansvar 
för  såväl 

 dagens som 
gårdagens och 
 morgondagens 

byggande.

FOTO: KRISTIAN POHL/ REGERINGSKANSLIET

DEBATT
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Cirka 400 kompetenta medarbetare gör Bengt Dahlgren AB till en av de största teknikkonsulterna i Sverige.
Med engagemang, nytänkande och kunskap om byggnation och förvaltning skapar vi tekniska helhetslösningar 
för hela byggprocessen. De fem hörnstenarna i vår verksamhet är VVS, Energi & Miljö, Styr & Övervakning, 
Brand & Risk och Teknisk Förvaltning.

I en fastighet finns en mängd olika tekniska system som måste samspela för att ljuv musik ska uppstå. 
För att minimera förvaltningskostnaden är det viktigt att kontinuerligt underhålla och uppdatera dessa.  

Med Bengt Dahlgren AB får du en partner som hanterar byggnadens samlade teknik för värme, kyla, ventilation, 
VA och brandskydd. Som teknisk konsult ser vi till att alla system samverkar optimalt och erbjuder dig trygghet, 
kontinuitet och full kontroll över drift- och underhållsarbetet. Och garanterar att din fastighet får den först-
klassiga dirigent den förtjänar.

En fastighEt är som En orkEstEr
– den kräver en skicklig dirigent.

m
a

lla
.s

e
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OPINION
Du vet väl om att Fastighetsnytt presenterar inlägg i aktuella frågor på hemsidan under rubriken Opinion? 
Vill du också debattera kan du kontakta vår webbredaktör Mattias Fröjd (mattias.frojd@fastighetsnytt.se).

H
yresrätten är i Sverige den 
i särklass mest debatterade 
och utredda upplåtelse
formen. Ekonomer,  jurister, 
socionomer, statsvetare med 

fler har över tid analyserat hyresrätten som 
upplåtelse och boendeform. Målet har 
 varit att skydda och utveckla hyres rätten 
och  ytterst göra den attraktiv som boende
form. Sverige är i detta sammanhang 
ett av få länder i världen där upplåtelse
formerna politiserats. Hyresrätt uppfattas 
i politiken som ”vänster” medan ägande
rätt  uppfattas som ”Höger”. En grogrund 
för politi seringen är att socialdemokratin 
starkt  förknippas med miljonprogram
met och den omfattande satsningen på 
uppbyggnaden av kommunägda bostads
företag.  Bidragande är också att den sociala 
bostadspolitiken i allt väsentligt utgått från 
hyresrätten som instrument.

Efter en EGdom ska de kommunala 
 bostadsförretagen sedan år 2011 drivas 
med affärsmässiga principer. Det kan tolkas 
som att verksamheten ska vara konkurrens
neutral visavi den privata sektorn. En 
slutsats är att hyresrätten i byggande och 
 förvaltning numera agerar på en spelplan 
med spelregler som i allt väsentligt dikteras 
av marknaden. Om vi antar att detta gäller 
för en längre framtid då kan man fråga sig 
vilken roll den traditionella hyresrätten kan 
ha på bostadsmarknaden? Tillspetsat kan vi 
fråga oss om hyresrättens förespråkare har 
klart för sig vilka egenskaper hyresrätten 
har som upplåtelseform i konkurrens med 
främst bostadsrätten.

De viktigaste egenskaperna hos hyres
rätten som upplåtelse och boendeform i 
relation till bostads och äganderätten kan 
förenklat sammanfattas i ett antal punkter 
av skiftande karaktär:

• Boende i hyresrätt binder inget kapital  

 och tar ingen kapitalrisk. Omvänt så  
 får man ingen kapitalvinst på sätt som  
 boende i ägda lägenheter kan få till följd  
 av värdestegring. Sedan mitten 1970  
 talet har  kombinationen av ekonomisk  
 tillväxt, subventioner, låne finansiering  
 och skattesystem kraftigt  gynnat   
 boende i ägda bostäder.
• Hyresrätten har vid bostadsbyten för 
 hållandevis låga transaktionskostnader.
• Hyresgästerna löper risk för stigande  
 hyror. Risken modereras dock genom  
 ett besittningsskydd och bruksvärde 
 systemets tillämpning med kollektiva  
 hyresförhandlingar.
• I hyresrätten är fastighetsägaren och  
 de boende olika personer vilket ger 
 incitament för ägaren att lägga ett risk 
 påslag på hyran.
• Hyresrätten bygger på att fastighets 
 ägaren tillhandahåller en lägenhet med  
 ”full service”. Det innebär att service  
 tillhandahålls med köpta och högt 
 beskattade tjänster.
• I hyresrätten finns i jämförelse med det  
 ägda boendet begränsade möjligheter  
 till eget arbete, så skallat svettkapital.
• Lägenheter i hyresrätt kan förväntas  
 utsättas för mera slitage jämfört med  
 ägda lägenheter vilket medför högre  
 underhållskostnader.
• De flesta fastigheter där lägenheterna  
 upplåts med hyresrätt har kollektiv  
 mätning och debitering av värme och  
 varmvatten vilket generellt leder till  
 högre förbrukning och kostnader jäm 
 fört med ägda lägenheter där mätning  
 och debitering sker individuellt.
• Hyresrätten omfattas inte av ägande 
 rättens möjligheter till ROTavdrag.
• Ägare till bostadsrätt och villafastighet  
 kan göra skatteavdrag för ränte 
 betalningar.

• Hyresrätten ger jämfört med bostads 
 rätt och villaboendet en begränsad  
 ”först in effekt” vilket innebär att den  
 som köper nyproduktion kan anpassa  
 lägenheten till egna önskemål. 
 Anpassningen är ofta lönsam för bygg 
 herren.
• På marknaden för byggrätter konkur 
 rerar byggandet av hyresbostäder med  
 byggandet av bostadsrätter. Byggrätten  
 (”marken”) tenderar då att bli för dyr i  
 relation till den köpkraft som finns hos  
 de som efterfrågar nya hyresrätter.
• Byggherrar som bygger hyresrätter för  
 egen förvaltning kan förvänts löpa   
 högre samlad risk jämfört med de som  
 bygger bostäder som omedelbart tas  
 över som bostadsrätter.

Gör man en samlad värdering av punkterna 
ovan så är det lätt komma till slutsatsen 
att hyresrätten med de boendes perspektiv 
är den i särklass dyraste upplåtelseformen 
som också är exklusiv med sitt fullservice
koncept. Punkterna ovan förklarar också 
varför hyresrätten har svårt att konkurrera 
med bostadsrätten i nyproduktionen och det 
handlar inte bara om ROT och ränteavdrag.

Avslutningsvis två uppdrag till forskar
världen:

Utgå (1) från att hyresrätten är en  viktig 
upplåtelseform för en fungerande bostads
marknad – hur ska regelverket för en 
 konkurrenskraftig hyresrätt utformas?

Utgå (2) från att det finns ett behov av ett 
socialt boende som inte tillhandahålls fullt 
ut på den reguljära bostadsmarknaden. Hur 
ska spelplan och spelregler för ett  socialt 
 boende utformas. Vilka roller kan olika upp
låtelseformer ha i detta sammanhang. n

STELLAN LUNDSTRÖM

PROFESSOR I FASTIGHETSEKONOMI, KTH

Hyresrätt – exklusivt och dyrt

DEBATT
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ANALYS

Den tioåriga statsobligationsräntan i  Sverige 
har rasat till 0,8 procent, medan tioårs
snittet ligger på 3,0 procent och de  senaste 
tjugo åren på 4,6. Den låga ränte nivån är ett 
 ständigt diskussionsämne för alla som  jobbar 
med företags och  fastighetsvärdering. 
 Räntan påverkar  avkastningskravet, där 
startpunkten  normalt är den tioåriga stats
obligationsräntan.  Lägger vi på en risk
premie (vanligtvis 5 procent för börs bolagen 
som grupp) får vi avkastnings kravet. 
 Värdet på företaget/fastigheten erhålls 
genom att dividera företagets kassaflöde 
 (fastighetsbolagets driftsöverskott) med 
avkastnings kravet. Ju lägre avkastnings
krav, desto högre värde.

Effekten kan illustreras med ett  exempel. 
Anta att ett företag förväntas dela ut ett 
överskott i all evig tid på 100  miljoner 

 kronor per år. Med en riskfri ränta på 
3 procent och en riskpremie på 5 procent 
blir avkastningskravet 8 procent, vilket ger 
1 250 miljoner kronor (100/8% = 1250). Om 
obligationsräntan faller till 1 procent blir 
 avkastningskravet 6 procent och värdet i  teorin 
1 667 miljoner (100/6% = 1667). Är  detta en 
realistisk ökning? Nej, knappast.  Fallande 
ränta är ett tecken på en  fallande tillväxt och 
då kommer överskottet att  falla. I  exemplet 
borde därför prognosen på 100  miljoner 
 kronor justerats ner. Antar vi ett överskott på 
75  miljoner kronor skulle  bolagets värde ligga 
kvar på 1 250 miljoner (75/6%).

För att få en koppling mellan  långsiktig 
räntenivå och tillväxt har jag analyserat 
BNPutvecklingen och räntorna för de sju 
stora länderna i ”den gamla världen”, alltså 
USA, Japan och Europas fem största länder. 

De senaste 15 åren har den tioåriga obliga
tionsräntan dalat från 4,8 till 2,1 procent 
och följdriktigt har också tillväxten  fallit, 
från 2,8 procent per år till 1,6  procent. 
 Differensen mellan BNPtillväxt och  ränta 
för hela femtonårsperioden ligger på i 
 genomsnitt 1,5 procent.

Min värderingsmodell för börsbolag 
 baseras därför på att en normal obligations
ränta bör ligga ungefär 1,5 procent över en 
 konjunkturutjämnad BNPtillväxt. Med 
 dagens globala tillväxt på cirka 1,5  procent 
i den gamla världen, borde en  normal 
 obligationsränta ligga på 33,5 procent,  vilket 
ungefär motsvarar obligationsräntans tioårs
snitt på drygt 3 procent. Även om jag analys
erar den nominella BNPtillväxten, alltså 
inklusive inflation, får jag en nivå på drygt 3 
procent. Analyseras USA de  senaste 65 åren 

PETER MALMQVIST
FINANSANALYTIKER

OCH JOURNALIST

Hur bör rekordlåga räntor
påverka fastighetsvärderingen?
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får vi en god följsamhet mellan obligationsränta och nominell BNP
tillväxt.  Eftersom USA växer snabbare än  övriga länder i den gamla 
världen, samtidigt som  inflationen är högre, landar den  långsiktiga 
BNP tillväxten något högre, på drygt 4  procent.

En långsiktig räntenivå på 33,5  procent använder jag i 
 värderingsmodellens långsiktiga del. På kort sikt bör dock  dagens 
 rekordlåga ränta tillåtas påverka  värderingen. Det sker genom att 
dela upp värderingen i en kortsiktig del, där vi  prognostiserar och 
summerar varje års  kassaflöde under ett visst antal år, samt en lång
siktig del, där överskottet antas vara evigt, som i  exemplet ovan. 

Detta är en  vanlig uppdelning vid  företags och  fastighetsvärdering.
I den kortsiktiga delen  diskonteras varje års  prognostiserade 

kassaflöde med ett avkastningskrav baserat på den  aktuella obliga
tionsräntan, varefter de summeras. Antar vi i exemplet ovan 
att den  kortsiktiga delen är nio år och att  avkastningskravet 
under denna period baseras på 1,0  procents  obligationsränta, 
samtidigt som  kassaflödet per år är 100  miljoner per år, blir 
denna del av värderingen 680  miljoner. Från år 10 och i all 
evighet används 3  procents  obligationsränta (8 procents  av 
kastningskrav) vilket ger en värdering av denna eviga del på 740 
 miljoner.  Totalvärdet blir 1 420. Det är ungefär mitt emellan de 
båda tidigare värderingarna. Ovanstående hantering kan tyckas 
naturlig, men det  vanliga är att värderingsteorierna bygger på ett 
konstant avkastningskrav.  Logiken bakom detta är svår att förstå.

I praktiken försöker både aktie och  fastighetsvärderare hitta 
 avkastningskravet genom att följa de priser som betalas på mark
naden. Med hjälp av priserna räknar de sedan fram ett avkastnings
krav bakvägen, genom att jämföra driftsöverskottet med köpe
skillingen plus lånen i köpobjektet. Den procentsats som kommer 
fram används  därefter som avkastningskrav i värderingar av andra 
likartade objekt.

Granskar vi de börsnoterade  fastighetsbolagens prognoser för 
2014, ligger mot svarande avkastning på 4,8 procent före skatt. För 
samtliga börsbolag ligger  avkastningen på 5,3 procent (rörelse
resultat i procent av börsvärde och räntebärande skulder). I båda 
fallen är nivåerna historiskt mycket låga och tyder på att  placerarna 
tror att dagens låga ränta är ett nytt normalläge. Det tror jag 
 kommer att visa sig vara ett för optimistiskt scenario. n

I praktiken  försöker 
både  aktie- och 

 fastighetsvärderare 
hitta  avkastningskravet 

genom att följa de 
 priser som betalas på 

 marknaden.

En god a�ärsjuridisk 
relation är oumbärlig 
för stunden. Och lönsam 
för lång tid framöver.

Att ge rätt råd i tid är en självklarhet. 
Att erbjuda specialistkompetens 
inom många verksamhetsområden 
likaså. Men framgångsrik rådgivning 
kräver även ett genuint och 
långsiktigt engagemang för 
klientens a�ärer. Att hjärtat är 
med helt enkelt.

Genom att kombinera specialist-
rådgivning med en service utöver
det vanliga vill vi på Hamilton skapa 
långsiktiga och framgångsrika 
relationer med våra klienter. 

www.hamilton.se



www.frankprojektpartner.se

    Fler projekt
+ Fler medarbetare
+ Fler tjänster

= Fler möjligheter

Projekt- och fastighetsutveckling 
med vision och passion.

Våra 40 medarbetare och samarbetspartners betyder fler möjligheter för dig som kund: 
fler och bredare kompetenser och en mer heltäckande tjänsteportfölj, bland annat inom 
miljö/energi, installation och kalkyl. 

FRANK hjälper dig med alla dina projekt med allt från traditionell projekt-/byggledning
till CM,  från tidiga skeden till förvaltning. Vi hanterar idag projektvolymer från 1 miljon 
upp till 1 miljard kronor.

Vi jobbar med:

Installationsteknik    Miljö & Hållbarhet

Samhällsplanering     Byggledning & Genomförande       

Projektutveckling   Projektstyrning

Fastighetsutveckling     Klimat & Energi

Program & Projektering   Mark & Anläggning

Kontrollansvarig PBL       Kalkyl & Upphandling
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G
illar man marknader bör man 
gilla en hel del regleringar. 
Marknader hotas nämligen 
från två olika håll. Det ena 
hotet är olika intressegrupper 

som arbetar för att genomföra regleringar 
för att gynna sina egna intressen. Den hyres
reglering vi haft i Sverige under de senaste 
60 åren är ett exempel på detta. Det är ju en 
reglering som under dessa år främst hållit 
nere hyrorna i äldre hus i områden där det 
i huvudsak bor ekonomiskt starka grupper.

Men marknader hotas också av  personer 
som inriktar sig på att tjäna pengar på att 
lura människor och ta bra betalt för varor 
och tjänster av tvivelaktigt värde. I min  förra 
krönika tog jag upp behovet av en  tuffare 
ockerlag som förbjuder orimligt höga priser, 
det vill säga priser som är så höga att ingen 
välinformerad person skulle acceptera dem 
om man inte var i en tvångssituation. På en 
dåligt fungerande marknad kan det  främsta 
problemet dock vara kvaliteten på de varor 
som levererats. Typexempel är dåligt genom  
förda privatiseringar inom vård och skola 
där samhället betalat ett normalt pris men 
fått en dålig produkt.

Allt fler bostäder ägs idag av enskilda 
hushåll eller av bostadsrättsföreningar 
som styrs av amatörer. Vi har redan sett 
rader av exempel på problem för hushåll 
som  behöver byggrelaterade tjänster. De 
 värsta exemplen har vi kunnat se på pro
gram som Bygg fuskarna.  I framtiden finns 
det  betydande risker för att bostadsrätts
föreningar får svårt att veta vilka företag 

som är  kompetenta och seriösa, och vilka 
som åtar sig uppdrag som de inte klarar av 
eller inte gör ordentligt.

En klassisk metod för att hantera en  situa 
tion där köpare av en tjänst har  begränsade 
kunskaper, och är beroende av tjänster från 
en leverantör som är betydligt mer väl
informerad, är olika former av auktorisa

tionsförfarande.  Vi har haft det under lång 
tid för läkare. Det är obligatoriskt för fast
ighetsmäklare som säljer sina tjänster till 
hushåll och det finns frivilliga auktorisa
tionssystem för fastighetsvärderare och 
fastighetsförvaltare.

Ett auktorisationsförfarande har ur ett 
konsumentperspektiv två effekter. Den 

 första innebär att det finns en förhands
granskning av personen. För att få auktorisa
tionen måste vissa krav vara uppfyllda 
och det minskar risken för inkompetenta 
 aktörer. Den andra effekten är att  riskerna 
med att leverera en dålig produkt ökar 
efter som det kan leda till att man för lorar 
 auktorisationen. Därmed minskas risken att 
företaget inte anstränger sig.

Inte minst när det gäller ”hushållsnära” 
byggtjänster tror jag det är dags att införa 
obligatoriska auktorisationsförfarande om 
det någonsin ska bli någon ordning på den 
marknaden! Obligatorisk auktorisation för 
fastighetsförvaltare som arbetar åt bostads
rättsföreningar är också viktig, inte minst 
för att förebygga framtida problem när allt 
mer komplexa tekniska system ska skötas.

En vanlig invändning mot auktorisations
förfarande är att de begränsar konkurrens
en. Detta är dock en kortsiktig synpunkt 
– för hur blir det på sikt med konkurrensen 
ur ett konsumentperspektiv om oseriösa 
 aktörer tränger ut seriösa? Min bedömning 
är att marknadsförespråkarna varit alldeles 
för  naiva och inte förstått hur viktigt det är 
att med smarta regelverk som försvårar för 
 oseriösa aktörer. Självklart måste man från 
fall till fall diskutera vad som är väl motiverade 
krav och vad som är orimligt höga krav som 
syftar till att utestänga  andra från marknad
en. I en fungerande marknadsekonomi ska 
inte varje enskild  konsument behöva lägga 
ner en massa tid på att kolla upp olika företag 
och oroa sig för om man verkligen får en pris
värd produkt eller tjänst! n

EKONOMI

Allt fler 
 bostäder ägs 

idag av enskilda 
hushåll eller av 

bostadsrätts-
föreningar 

som styrs av 
 amatörer.

Hur får vi marknader
att fungera?

HANS LIND
PROFESSOR I

FASTIGHETSEKONOMI, KTH
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Attraktiv innerstad får 
Linköping att växa

Ostlänken som 
möjliggörare

Resan mot framtiden har börjat för Norrköping. Den nya 
höghastighetsjärnvägen Ostlänken innebär inte bara att 
Norrköping får en central roll i ett av Sveriges största 
byggprojekt någonsin, utan också att vi ökar vår egen 
expansionstakt rejält.

Med attraktivt läge vid vattnet och på gångavstånd till 
dagens och morgondagens resecentrum växer en ny del 
av innerstaden fram i Norrköping.

Inre hamnen ska präglas av ett mångfacetterat liv med 
nyskapande arkitektur och en skön vattenkontakt utmed 
de vackra kajerna och kanalerna.

Nu har vi öppnat projekttilldelningen 
för etapp 1 i Inre hamnen. 

Vi vill ha ditt anbud senast 
26 mars 2015. 

Mer information om tilldelningen 
hittar du på next.norrkoping.se

Linköping, med 150 000 invånare, står inför ett av sina 
största samhällsbyggnadsprojekt. Den nya stadsdelen 
Stångebro ska byggas på östra sidan av ån och utvidgar 
innerstaden där Stångån – Kinda Kanal blir en del av 
stadens hjärta.

Stadsdelen kommer att ha plats för bostäder, arbetsplatser, 
sportanläggningar, torg och parker. Där kommer också den 
nya centralstationen byggas och bli ett pendlingsnav.
 
I Sverige och övriga världen är attraktiva innerstadsmiljöer 
eftertraktade. Linköpings kommuns ambition är att 
50 000 invånare i framtiden ska kunna bo i områden med 
innerstadskvaliteter.

Ostlänken ger oss möjligheter att 
förstora regionen och utöka arbets-
marknaden. Linköping blir attraktiva-
re och tillväxten kommer att öka.

Läs mer på 
www.linkoping.se/clinkoping

Etableringen av höghastighetsbanan Ostlänken innebär att regionens logistiska nav stärks 
ytterligare, och att de båda städerna Linköping och Norrköping får nya förutsättningar för 
gemensamma insatser inriktade på tillväxt och utveckling på en nationell nivå.

East Sweden är en region som tar sin utgångspunkt i Östergötland och städerna 
Linköping-Norrköping. I övrigt är vi inte så noga med hur kartan ser ut. Varför? 
Jo, för att vi lever i en globaliserad värld där nyfi kenhet, kunskap och innovationskraft 
förfl yttar gränser. Precis som i East Sweden. www.eastsweden.se

Tänk gränslöst. Tänk East Sweden!
East Sweden, comprising the towns of Linköping 
and Norrköping as power houses, is an expansive 
knowledge and innovations region with many 
international companies, leading research and high 
class programmes at Linköping University.  

With almost half a million inhabitants and one of 
Sweden’s best logistics locations combined with 
attractive accommodation options, outstanding nature, 
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Inflation in Sweden during the last two 
years has been lower than  Riksbanken 
antici pated. In its forecasts, Riksbanken 
has  consistently misjudged  inflation 

and as a consequence, has in part failed to 
get a grip on inflation with its monetary 
policy tools, and in part had to  undergo 
 substantial  criticism from  economists, 
 politicians, the media and the  public. 

 However, First  Deputy  Governor  Kerstin af 
Jochnick does not duck the  criticism. She 
observes that the  economic s ituation, which 
under  normal  circum stances can be hard to 
interpret, is currently  unusually difficult to 
assess and points out that  Riksbanken is not 
alone in finding it  difficult to interpret infla
tion, which  economists often refer to as an  
economic thermometer.

“We also monitor what other forecasters 
have projected and it appears that every body 
has misjudged inflation in recent years”, says 
Kerstin af Jochnick.

When Fastighetsnytt meets her on 19 
November in her office in  Riksbankshuset 
on Brunkebergstorg, the First Deputy 
 Governor emphasises that instead of focus
ing on the fact that the forecasts have not 

”Persevere and
never fear”
RIKSBANKEN (THE SWEDISH CENTRAL BANK) HAS RECENTLY RECEIVED A LOT OF CRITICISM 
FOR ITS MONETARY POLICY AND IT CAN’T BE DENIED THAT THE BANK HAS FOUND IT  DIFFICULT 
TO INTERPRET THE INFLATIONARY SIGNALS IN THE  ECONOMY. IN AN INTERVIEW WITH 
 FASTIGHETSNYTT, RIKSBANKEN’S DEPUTY  GOVERNOR KERSTIN AF JOCHNICK EXPLAINS THE 
BANK’S  REASONING IN RELATION TO HOUSEHOLD DEBT, INFLATION AND OTHER FACTORS.

SVERRIR THÓR | sverrir.thor@fastighetsnytt.se

PHOTO: RIKSBANKEN/PETTER KARLBERG/KARLBERG MEDIA AB
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been correct, we should be looking to explain 
why inflation has been lower than expected.

“One reason has to be that companies 
have not succeeded in raising their prices 
to the same extent as their costs have in
creased, that much is clear. Other reasons 
are that energy prices have decreased, both 
for electricity and oil, which we did not 
 foresee either, but it is also the case that 
food prices have fallen. Altogether this has 
led to us revising our inflation forecasts 
 several  times during the last year. Despite 
this, in recent times we have experienced 
forecasting errors, which we have not had to 
the same extent historically”, she says.

According to Kerstin af Jochnick, we can 
draw the conclusion from this that a minor 
structural shift may have taken place, and 
she explains that Riksbanken is devoting a 
lot of time to trying to gain a better under
standing of what it is due to so that it can 
raise the quality of its forecasts in the future.

ZERO INTEREST RATES ARE NOT 
A DREAM SCENARIO
However, the phenomenon of low inflation 
is by no means exclusive to Sweden. The 
 Eurozone and most of the world’s major 
 economies have also been grappling with low 
inflation in recent years. In fact, the case can 
be made that ever since the financial crisis 
exploded, inflation has been abnormally low.

“We are a small country with its own 
 currency and this means that in part we 
import this low inflation, however, our 
 assessment is that with a zero interest rate 
inflation will return. We perceive increased 
growth in the economy and our appraisal is 
that at some point in mid2016 we will be 
ready to start raising the repo rate. By then 
inflation should be well on its way up”, says 
Kerstin af Jochnick.

Zero interest rates: yes, Riksbanken’s 
 decision to cut interest rates from 0.25 per 
cent to zero per cent naturally attracted a lot 
of attention and was described, by this report
er among others, as a brave decision. How
ever, the question is whether the zero interest 
rate decision is a sign of the times, a sign of a 
new economic paradigm which the American 
professor of economics Lawrence Summers 
has called the ”new normal”, i.e that the new 
normal state for the economy is low growth 
and low inflation.

“Well, that remains to be seen, but there 
are a lot of people discussing it, and pur suing 

a zero interest rate policy like the  central 
bank is doing is not a dream  scenario. For the 
fact is that we are also seeing that these low 
interest rates are driving a pursuit of  returns 
in other areas.  It can lead to problems in the 
financial system”, says Riksbanken’s First 
Deputy Governor.

NOT WORRIED ABOUT THE JAPANESE 
DISEASE
At the same rime as Riksbanken announced 
that it was cutting interest rates to zero per 
cent, it adjusted its interest rate projection 
substantially downwards and, as Kerstin af 
Jochnick said above, the aim is to be able 
to start raising the interest rate again in 
 mid2016. However, considering how the 
deflationary trends in the economy were 
misjudged, the question is how credible the 
interest rate projection is.

“We always say that the interest rate 
 projection is our forward guidance, it is 
just a forecast we make and not a promise 
about what interest rates will be in the 
 future. We have nevertheless considered it 

to be  important to show what we include in 
our forecasts for us to achieve the inflation 
 target of 2 per cent, and that is the forecast 
we are making now.

Growth has to all appearances been 
 underway for a while, but without really 
 taking off, and inflation, which should 
 perhaps be viewed as a barometer which 
measures the pressure in the economy, 
rather than a thermometer, has been stuck 
at around the zero mark for quite some time. 
However, Kerstin af Jochnick is not worried 
about Sweden being afflicted by the Japanese 
disease of low inflation and stagnant growth.

“No, I’m not. Households have held up 
growth thus far and the fact is that  inflation 
should gradually increase towards the  target in 
that demand from abroad is getting stronger.

BENEFICIAL CONSUMPTION EFFECT
The economic growth which Sweden 
has nevertheless experienced in  recent 
years has been driven by household 
 consumption which, despite everything, 
has grown,  perhaps somewhat paradoxically 

In a short interview on Fastighetsnytt.
se, the Swedish Trade Federation’s chief 
economist Jonas Arnberg observes 
that digitalisation is putting enormous 
 pressure on producers and commerce to 
keep costs down instead of raising prices. 
Fastighetsnytt asks Kerstin af Jochnick 
the extent to which modern monetary 
theory has taken digitalisation and lower 
costs into account.

“Today there is a broad spectrum of 
suppliers with some online, some  abroad 
and some located here. This has un
doubtedly increased competition and is 
forcing down prices including for what 
you buy in shops. This is captured in the 
consumer price index which is the tool 
we have for measuring inflation”.

She explains that Riksbanken (the 
Swedish Central Bank) also holds  numer 

ous discussions with  companies,  regularly 
producing questionnaires asking about 
developments, and in  recent years 
specific surveys have also been  conducted 
asking companies why they are not 
 raising prices.

“We are observing that companies’ 
costs are increasing by around 2 per cent, 
but that they are finding it difficult to 
 raise prices to an equivalent degree due 
to low demand and high  competition. 
This indicates that instead profit  margins 
are falling. This is something that we 
 believe might continue for a period, but 
sooner or later, companies will have to 
make increases and we will then have 
 inflationary pressure in the economy”, 
says Kerstin af Jochnick. n

SVERRIR THÓR

Consequences 
of digitalisation
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consider ing the inflationary trend  (explained 
 partially by digitalisation, see  separate 
 article), at the same time as investment has 
been minimal and public consumption has 
been reigned in. In that context, household 
purchasing power and indebted ness plays an 
important role and one of the reasons that 
 Riksbanken has repeatedly  warned that the 
risks  associated with household debt are 
precisely that if household  interest  expenses 
were to rise sharply, then it could have a 
 substantially negative  effect on  consumption 
which in turn can  overturn  economic 
growth.  Amortization  requirements which 
bite  harder than  expected could also have 
an effect, giving rise to the question of how 
 vulnerable growth actually is.

Kerstin af Jochnick observes that 
 consumption is beneficial and this also 
 applies to investments in housing during 
2014 and, as far as can be seen, 2015 as well.

“In terms of this amortization require
ment, we have not seen the finished  proposal, 
but if it is in line with what the Finans
inspektionen (the Swedish Financial Super
visory Authority) says, then our appraisal is 
nevertheless that the effect on consumption 
and growth will be fairly minor”.

She draws attention to the fact that the 
banks have already introduced a recommend
ation to bring amortization down to 70 per 
cent, which makes it plausible that the re

quirement to bring it down to 50 per cent 
will not be too dramatic. Certainly, there 
might be lockin effects for those who al
ready have a resi dence and want to move, 
but Riksbanken’s assessment is nevertheless 
that the effects on private consumption will 
not be great.

“It could be more problematic to put this 
type of measure off, for then the debt stock 
would be even greater and the greater it 
 becomes, the harder it will be to institute mea
sures”. When interest rates do eventually start 
to rise again, not everybody will have suff
iciently robust finances to be able to fully bear 
the cost. And that can affect consumption.

THE DEBT STOCK CAN BE A HINDRANCE
Another factor which makes household 
debt a risk for the economy is if the prices 
of the assets which constitute the basis 
for, and security for, the debts, start to fall. 
 Fastighetsnytt asks Kerstin af Jochnick 
to make the assumption that house prices 
will fall by 10 per cent and then asks how it 
would affect Riksbanken’s models.

“We conduct various scenario  analyses so 
it is difficult to say what the effect would be, 
however, households are fairly  rational and 
so the possibility exists that they will increase 
their saving if house prices start to fall, we 
have observed this in other  countries, and 
then the room for  consumption  decreases.

Riksbanken has emphasised that it is not 
worried that the banking system would  suffer 
major credit losses and it has also said that it is 
not worried about individual households (this 
is part of what Kerstin af  Jochnick said when 
she gave the opening address at  Business 
 Arena in the autumn, editorial  note).

“We are worried that the debt stock is 
so large that it will become a hindrance in 
 another economic scenario and that demand 
and growth in the economy will be affected.

At the same time as domestic  economists 
and even authorities have dismissed 
Riksbanken’s explicit concern over house hold 
debt, the bank has received support from just 
about every global organisation which deals 
with similar issues. However, as an observer 
it is hardly possible to avoid the allegory of 
Don Quixote who titled at  windmills.

“We clearly have different views on the 
 indebtedness issue, but I nevertheless feel 
that increasing numbers of authorities share 
our  vision. And at the Stability Committee’s 
meeting in November, Finansinspektionen 
announced that it would be introducing an 
amortization requirement, so persevere and 
never fear”.

NOBODY PREDICTED THE
LOW INFLATION
When Fastighetsnytt asks Riksbanken’s 
First Deputy Governor by way of  conclusion 
whether there was anything the bank has 
done in recent years which she would have 
liked to do differently, she emphasises that 
the bank makes decisions based on the 
 information which is available to it on each 
occasion and also that it does its best to 
make the right decisions.

“Of course we subsequently have numer
ous critics out there, but criticising us retro
spectively is always easy when you have the 
answers in your hand. I don’t think that any 
of our critics foresaw that inflation would be 
as low during 2013 and 2014 as it has been”. 

There are those who say that we should 
have have stayed at 0.25 per cent and not 
raised it in 20102011, however, according 
to Kerstin af Jochnick, it is an extremely 
 hypothetical discussion. The forecast then 
was that growth would be almost 4 per cent 
during both 2010 and 2011.

“We are now in a new situation and a very 
hard to assess one at that, but we are never
theless doing our best to make the right 
 decision”, concludes Kerstin af Jochnick. n

Kerstin af Jochnick was a keynote 
speaker on Business Arena 2014 where 
she, among other things, discussed the 
Riksbanken’s focus on household debt.

PHOTO: SIGURDUR J ÓLAFSSON
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FOR SWEDEN’S PART, 2014 WAS A VERY GOOD
YEAR FOR REAL ESTATE. THE FOLLOWING
IS A  SUMMARY OF THE YEAR FROM AN 
INTERNATIONAL PERSPECTIVE.

MATTIAS FRÖJD | mattias.frojd@fastighetsnytt.se

memorable
events 
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LOW INTEREST RATES AND GOOD  ACCESS to capital meant that 
during 2014 the transaction market reached levels not seen since 
 before the financial crisis. During 2014  properties changed hands 
for over SEK 150 billion (almost Euro 16 billion). The pro portion 
of  foreign actors comprised about 17% of the volume. Below are a 
 number of transactions of an international character.

THE YEAR’S LARGEST TRANSACTION was signed off by the  American 
Starwood  Capital Group. The company announced in  December that 
it was paying about SEK 11 billion for DNB NOR Eiendomsinvest I 
ASA. The  Swedish holding in the transaction  comprised 79  properties, 
 totalling 838,000 square metres of lettable area. The  Norwegian 
 holding in the transaction comprised about 260,000 square metres of 
lettable area.

It is Starwood’s second major transaction in Sweden, having 
 acquired seven shopping centres in Sweden from KF Fastigheter (now 
Coop Fastigheter) in November 2013 for SEK 3.9 billion.
 
CORDEA SAVILLS acquired a logistics portfolio from Ness Risan and 
Partners (NRP), and launched a Nordic Logistics Fund with assets in 
Sweden, Norway, Finland and  Denmark totalling Euro 300 million, 
just under SEK 2.8 billion. The portfolio acquired constitutes about 
90% of the NRP  Eiendom 2010 AS property fund. The portfolio 
 comprises 10 logistics properties.
 
AXA REAL ESTATE acquired a property in Kista from the Swedish 
 company Niam. AXA purchased the property on behalf of the French 
public service sector’s pensions programme, which it manages. The 

 purchase price amounted to SEK 546 million. Niam, which during the 
year also sold the  remaining assets in Niam Fond III for Euro 300  million, 
about SEK 2.75 billion, to  Partners Group, a Swissbased  asset manager.

AMF FASTIGHETER, the real estate arm of the Swedish pension 
company AMF, paid some SEK 1.5 billion for an office  property in 
Kungsbron, in Stockholm city. The  vendor is the Norwegian company 
DnB Liv  Eiendom Sweden AB. The building  comprises about 17,700 
square metres and is  predominantly offices with Google one of the 
largest tenants (picture Mentorn 1).

ABBA THE MUSEUM obtained a new  owner during the year. The 
 property, which also houses the Swedish Music Hall of Fame and 
 Melody Hotel, was acquired by ABBA  member Björn Ulvaeus together 
with Pelle Lindberg and Conni Jonsson. The vendor was Arcona AB.
 
AKELIUS, the largest housing company in Sweden, owns about 
48,000  residential  properties. During the year it acquired apartments 
in Malmö, Berlin, Paris,  London, Toronto and Montreal. The company 
also  announced that during 2015 it plans to  invest 1 billion dollars, 
equivalent to SEK 7.4 billion, in housing in the USA.

THE SWEDISH NATIONAL PENSION FUNDS have also been focusing 
on  properties  abroad. The first and second  National  Pension Funds’ 
company, Cityhold, acquired two properties in Germany during 2015 
and has invested a total of SEK 7.3  billion. The company, which has an 
investment target of 10 billion, also owns properties in London and 
would like to invest in Paris as well.

Transaction market

PHOTO: DREAMSTIMEPHOTO: AMF FASTIGHETER

Mentorn 1, office property at 
Kungsbron in central Stockholm.
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THOSE WHO INVESTED in real estate shares in Sweden could 
count themselves lucky. The real estate index rose by 33.9% during 
2014, outclassing the other exchanges. Admission to the stock ex
change is also an important way for companies to raise capital and 
a large number of new companies were added during the year.  After 
industry and telecommunications, real estate was also the  sector 
which raised most capital on the Stock Exchange during 2014. 
 
THREE NEW COMPANIES were added to the real estate index, 
 Hemfosa, Besqab and NP3.  Further companies have been added 
to the Exchange’s growth market, First North. Sweden’s largest 
 privatelyowned property company, Akelius Residential, listed a 
 preference share during summer 2014 and in April, D. Carnegie & Co 
made its entry onto the Stock Exchange

SWEDEN’S MOST PRESTIGIOUS  ARCHITECT- 
URE AWARD, the Kasper Salin Prize, went to 
 Kultur huset Väven in Umeå. Rune Grasdal of 
Snøhetta was the architect responsible, in collabo
ration with architect MSA  Maria Olsson from 
White arkitekter.
 
WHAT MIGHT BE THE NORDIC REGION’S 
 TALLEST BUILDING will be designed by the 
American architect’s office Skidmore, Owings & 
Merrill (with a CV including the world’s tallest 
building Burj Khalifa), which won the architect
ural competition with its entry ”North Star”. The 
building, which will be located at Lindholmen in 
Göteborg, will be at least 230 m. The construct
ion group Serneke is behind the project.
 
A NEW HOME FOR THE NOBEL PRIZE will be built 
at Blasieholmen in Stockholm. The  winner of the 
architectural competition for the  Nobel Center 
was chosen and it was the  proposal  ”Nobelhuset” 
from David Chipperfield &  Christoph Felger, 
 David Chipperfield Architects Berlin, which took 
the jury’s fancy. Nobelhuset AB has appointed 
AIX arkitekter as local collaborative partner 
in the Nobel Center project. According to the 
 current time schedule, estimated completion of 
the Nobel Center will be 2019.

Stock Exchange

Architecture
Kulturhuset Väven
in Umeå.

The new Nobel Prize house
at Blasieholmen in Stockholm.

The North Star will be built in 
Gothenburg.

Jens Engwall, CEO of
Hemfosa, declares the

market open on March 21st.

PHOTO: SVERRIR THÓR
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IN OCTOBER THE BOARD OF RIKSBANKEN (the 
 Swedish Central Bank) decided to cut the repo rate to 
zero per cent. The background was the deflationary trend 
which the economy was displaying and, according to the 
Board, Sweden will have a zero interest rate until such 
time that inflation has clearly taken off. The assessment 
is that this will not be the case until mid2016 at the 
 earliest. Bild: Riksbanken
 
SWEDEN’S ECONOMY IS HOLDING UP WELL, but a 
storm cloud is Swedish household indebtedness when 
it comes to housing loans. Finansinspektionen (the 
 Swedish Financial Supervisory Authority) has therefore 
decided to regulate the amortization of home loans to 
ensure that new loans are amortized down to a loan 
to value ratio of 50%. Initially new home loans will be 
amortized by 2% a year, down to a loan to value ratio of 
70%, and subsequently by 1% a year, until the loan to 
value ratio has reached 50%.
 
During the year IPD SVENSKT FASTIGHETSINDEX 
(IPD SWEDISH REAL ESTATE INDEX) has seen six new 
property companies become affiliated. This provides an 
increased spread of different types of property, and also 
an increased geographical distribution, which means 
that it it is able to reflect even better the overall Swedish 
market. The new companies in the database are Hemsö, 
Lönnbacken, Kungsleden, John Mattsson, Norrporten 
and Atrium Ljungberg. The market value 
in the database has thereby increased by 
25% during 2014, currently amounting to 
SEK 450 billion.
 
The decision on a MASSIVE EXTENSION 
TO THE UNDERGROUND SYSTEM in 
Stockholm was taken in late 2013, but was 
signed and approved by the  Government 
in early 2014. Nine new underground 
 stations are to be built, an investment of 
SEK 19.5 billion. The agreement also entails 
the four municipalities in Stockholm that 
are  affected undertaking to develop 78,000 
new  homes in connection with the new 
 sections of  underground. A welcome  addition 
as  Stockholm City acquired its 900,000th 
 inhabitant in February and is anticipating 
reaching one million in 2022.

Market and
Society

ARENASTADEN

BARKARBYSTADEN

BARKARBY STATION

HAGASTADEN

SOFIA
SICKLA

HAMMARBY

KANAL

SALTSJÖ-

JÄRLA

NACKA

FORUM

Sweden’s  subway system 
currently contains 100 stations 
that are in use. The image 
below shows the planned
9 new stations.
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WESTERN EUROPE’S 
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MOST YOUTHFUL IN 2030?
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TIAA Henderson Real Estate delivers unique investment solutions today,  
by focusing on the structural trends that will shape real estate tomorrow.  
We unlock opportunities by harnessing the local and global expertise of  
our people, to deliver excellence in Tomorrow’s World.
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THE OFFICE LETTING MARKET
The office rental growth in  Europe is still 
 polarised.  Stockholm and Oslo  showed 
 positive rental growth during 2014. 
 Copenhagen has been  stable and Helsinki 
has  experienced  decreasing rents over the 
past year. The  forecast for 2015 is positive 
for all Nordic countries, where Oslo and 
Helsinki are  expecting an  average growth 
of 2 per cent per annum  until 2016, the 
predictions for  Stockholm and Copen hagen 
are more  modest with a rental growth of 
 approximately 1 per cent per annum.

The vacancy rate in Stockholm CBD 
and Rest of Inner City experienced a small 
 increase during the last period of 2014. The 
increase is an effect of larger relocations 
and a greater amount of speculative  office 
space entering the market during 2014 
 compared with 2013, although the vacancy 
rate  remained low on both submarkets. 
The  prime rent has also been affected by 
 relocations and higher construction levels. 
Prime rents have been flat in all Stockholm 
submarkets during 2014 even though the 
demand is still very strong.

During the end of 2014 the Oslo office 
market has experienced a slight increase in 
the total average vacancy rate but a  similar 
rise in overall rents. During 2015 there is 
a continuing uncertainty in the oil  prices, 
which can continue to affect the fringe 
areas. The forecast is that rent levels in the 
fringe areas will decrease. The yield has 
 fallen, which will indirectly enable landlords 
and developers to lower their rents and still 
maintain profitability. Overall the rental 
 levels will increase slowly.

The outlook for Copenhagen is another 
year with stable rents. Demand is only 
 increasing slowly due to low employment 
growth and at the same time supply is quite 
high due to high vacancy levels.

Prime rental levels in Helsinki dropped 
during the end of 2014. Helsinki is expecting 
a modest GDP growth and the challenges 
in labor market continue. During 2015 the 
rental forecast is expected to remain at lower 

levels, although this depends somewhat on 
the economic conditions.

TRANSACTIONS
The Swedish investment market reached a 
total transaction  volume of SEK 159.5  billion 
in 2014. This reflects a 55 per cent  increase 
 compared to 2013. The fourth  quarter was 
very strong with a  total volume of SEK 64.5 
billion, an  increase of almost 110 per cent 
compared to the same quarter in 2013. The 
office sector was the strongest property 
 segment and  accounted for 28.5 per cent.

Cross border activity in Sweden reached 
SEK 52.6 billion during 2014; this is a small 
increase with approximately 3 per cent 
 compared to previous year. International 
 investors have shown greater  interest in the 
Swedish market but not as much as expect
ed. During 2015 the Swedish investment 

market will probably experience a stronger 
international presence and the interest from 
 opportunistic investors will grow compared 
with previous years when core  investments 
dominated the market.

During 2014 the prime office yield has 
been adjusted downwards by 25 points in all 
submarkets in Gothenburg. In Stockholm, 
 Adjacent suburbs and Rest of  Inner City also 
experienced  decreasing yields and the prime 
office yield  remained stable in the Malmö 
 market. Prime yield for  logistic  properties 
larger than 10,000 square meters and prime 
yield for external Shopping centre  larger 
than 40,000 square meters in  Sweden also 
 experienced  decreasing yields during 2014. n

ÅSA LINDER, HEAD OF RESEARCH & VALUATION, 
NATIONAL DIRECTOR

GUSTAF LETTSTRÖM, ANALYST, 
RESEARCH & VALUATION
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• Markets can move around the clock at different speeds and directions
• The diagram is a convenient method of comparing the relative position of markets in their rental cycle
• Their position is not necessarily representative of investment or development market prospects
• Their position refers to Prime Face Rental Values

This data is based on material/sources that we believe to be reliable. While every effort has been made to ensure its 
 accuracy, we cannot offer any warranty that it contains no factual errors. Neither Jones Lang LaSalle nor any of its
affiliates accept any liability or responsibility for the accuracy or completeness of the information contained herein.
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Want to join us in 
great locations 
near our stations?

We are currently developing the downtown station 
environments in Sweden’s three largest cities – Stockholm, 
Göteborg and Malmö. Our vision is to build offices, hotels, 
housing and retail and service facilities in these cities’ prime 
locations. Locations that will only get better as they develop 
and grow – in the heart of the city, close to public transport 
and in lively neighbourhoods that live 24/7.

Contact us if you want to know more about our projects 
and your business opportunities, or if you’re just 
considering relocating your company!

Visit us at Mipim on 10–13 March in Cannes. Or contact:
Ann Wiberg, Head of Urban Development, +46 73 439 26 28
Fredik Johansson, Regional Manager Stockholm, +46 70 897 67 56
Rolf Larsson, Regional Manager Malmö, +46 70 602 47 40
Urban Hammarlund, Regional Manager Göteborg, +46 70 569 29 49

Jernhusen transforms railway station properties into thriving, sustainable 
centres for economic growth and public transport. Jernhusens real estate 
portfolio encompasses 186 properties with a total market value of SEK 11.7 
billion. The company has 232 employees and is headquartered in Stockholm.
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TRANSACTION SEK (BN) BUYER SELLER SEGMENT ADVISOR

largest property
deals in Sweden

Rental apartments
in Sverige II ObligoD Carnegie6,6

Swap deal HemsöHemfosa4,4

Globen City CarlyleKlövern3,8

Ståhls Fastigheter Fam StåhlsHeimstaden3,7

5 shopping centers Steen & StrömOlav Thon3,3

Portfolio of 34 assets GE Real EstateLönnbacken3,0

Residential portfolio Ulla ÅbergAeklius2,8

14 hotels PandoxBalder2,2

Trygg-Hansa’s HQ
(dev. project) Trygg-HansaAREIM2,2

SveaReal
(79 properties)

DNB NOR
Eiendomsinvest I Commercial

Pangea Property 
Partners

(buy-side)

Pangea Property 
Partners

(buy-side)

N/A

Catella
(sell-side)

Catella
(sell-side)

N/A

N/A

Catella
(sell-side)

Leimdörfer
(sell-side)

Leimdörfer
(sell-side)

Residential

Public properties

Office/Retail

Residential/Commercial

Retail

Public properties

Residential

Hotel

Office

Starwood Capital Group6,6

CURRENCY: SEK TOTAL: 38,6

AS ALWAYS ANALYSTS DO NOT AGREE ABOUT THE EXACT NUMBER WHEN IT COMES TO 
THE TRANSACTION VOLUME OF 2014 BUT THEY SEEM TO BE IN AGREEMENT THAT IT WAS 
THE  HIGHEST VOLUME EVER. THE LARGEST DEAL OF THE YEAR WAS STARWOOD CAPITALS 
 TAKEOVER OF SVEAREAL AND SOME SINGULAR PROPERTIES, A DEAL THAT AMOUNTED TO 
SEK 6,6 BILLION.

PHOTO: MATTIAS FRÖJD
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Instead of viewing the museum as a 
temple for beauty, the aim was to create 
a mobile laboratory and an  interactive 
node for meetings.  Between 2011 and 

2014 the project was located in New York, 
Berlin and Mumbai in India, in that  order. 
In all locations it was local teams that 
 developed the forms. In total there were 
more than 100,000 visitors. The idea was 
to create a site where new urban ideas could 

be addressed, and in the long
run to create visions which 
would move developments in 
the cities forward. As the name suggests, 
the German car company liked the idea and 
came on board as sponsor.

“We utilised a rather unattractive 
 space between two buildings in New York. 
 Entrance to the lab was free and the idea 
was that it would be a simple way for  visitors 

to get to listen to important thinkers in the 
urban field. The mood could be described as 
emotional, and the visitors felt that they 
could talk with people they didn’t know”, 
says Maria Nicanor.

An important aspect of the project was 
that ordinary city dwellers were able to meet 
leading experts.

“The aim was to create a platform for 
democratisation to enable people living 
in cities to contribute their ideas from 
the  bottom up, as a complement to more 
 established forums.

PUBLIC HEARING IN BERLIN
Urban sentiments were foregrounded, 
and Maria Nicanor praised her superiors 
for  allowing them a great deal of freedom 
to  develop the programme. One evening 
an event intriguingly named ”love night” 
was  arranged. However, the scandal only 
 extended to having the subject of urban 
 psychology on the agenda. Visitors had to 
wear special  Tshirts which took on one 
 colour when they had a high content of 
stress hormone in the blood and another 
colour when they em braced. One way of 
 demonstrating the stresses of the big city, 
and the importance of human contact. 

A mobile laboratory for the 
language of the street
CREATED BY THE ARCHITECT FRANK LLOYD WRIGHT, 
THE GUGGENHEIM MUSEUM IS KNOWN AS ONE OF 
NEW YORK’S ICONIC BUILDINGS. WHEN THE  CURATOR 
MARIA NICANOR WAS INVOLVED IN  DEVELOPING 
THE BMW GUGGENHEIM LAB, THE IDEA WAS TO MOVE 
THE OPERATION OUT INTO THE  URBAN REALITY. 
ON THE STREET THEY  ENCOUNTERED A GREAT DEAL 
OF  INTEREST IN TALKING AND PICKED UP LOTS OF 
 EXCITING URBAN IDEAS. 

DANIEL BERGSTRAND | daniel.bergstrand@fastighetsnytt.se

Maria Nicanor, Curator 
at BMW Guggenheim 

Lab, was a joint opening 
speaker at Business Arena 

Stockholm.

The Guggenheim Museum
in New York.

PHOTO: SIGURDUR J ÓLAFSSON
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There were cultural differences between the three 
metropolises. When the project came to  Berlin, the 
 Guggenheim and BMW brands caused some  surprise.

“The local press was confused and we were inter
viewed by the city’s elected  politicians in an open 
session. This was quite a  contrast to Mumbai where 
press and  politicians didn’t really care at all, or only 
displayed  silent appreciation of our interest”, says 
 Maria Nicanor.

SPECIAL SESSIONS FOR WOMEN IN MUMBAI
The three urban laboratories concluded in a 
 final  exhibition at the Guggenheim  Museum in 
New York. In addition, all  interesting ideas were 
 collected  together in an online glossary called 100 
 Urban Trends (www.100urbantrends.org) from the 
 respective city. It included fascinating terms such as 
Anthropocentric Urbanism, Segrification and 3D
printing. The vision was as far as possible to move 
from words to action. in Mumbai there is a traffic 
crossing called Kala Nagar Traffic Junction. When 
the BMW Guggenheim Lab came to the city, we 
 succeeded in bringing together transport experts 
and architects who produced solutions for how the 
 messy junction could be redesigned to function 
 better.  According to Maria Nicanor, the powers that 
be in the city promised to at least consider whether 
the proposal could become reality. It turned out 
that due to a number of highprofile criminal  cases 
during the period, some women were afraid to 
make their own way to the laboratory in Mumbai. 
The  solution was to refuse admittance to men for 
certain sessions.

“This gave the women the confidence to say what 
they thought, including suggestions for how the city 
could be made safer for women,” says Maria Nicanor.

GREAT ENTHUSIASM MADE
THE PROJECT POSSIBLE
Maria Nicanor encountered people during the 
 project who didn’t want to say anything, but stresses 
that there were always organisations, local groups 
and people who lived in the vicinity of the labora
tories in the three cities that were excited to have 
them there and eager to interact. 

“It was this enthusiasm that made it possible to 
implement the lab”, says Maria Nicanor.

At the same time, she emphasises that you 
have to be careful when implementing projects of 
this kind.

“It is generally not that easy to get out in this 
way and meet people in the city’s streets. It is 
 therefore very important that a project of this 
kind is  well organised in terms of its execution 
and that  sufficient time is taken to reflect before 
 implementing it”. n

BMW Guggenheim Lab Mumbai, Program: Laughter Yoga, December 30, 2012
Photo: UnCommonSense © 2012 Solomon R. Guggenheim Foundation

BMW Guggenheim Lab Berlin, Heidemarie Schwermer leads a discussion at the Berlin Lab
Program: Living by Sharing: Heidemarie Schwermer, Wednesday, July 4, 2012
Photo: Luke Abiol © 2012 Solomon R. Guggenheim Foundation

BMW Guggenheim Lab New York City
Design architect: Atelier Bow-wow
Exterior view from First Street at dusk
Photo: David Heald
© 2011 Solomon R. Guggenheim Foundation
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W
hen 2014 is summar
ised with regard to listed 
property  companies, it 
will actually only  require 
one word: Success! In

deed, it might even be possible to go a bit 
further and call it a tremendous success. 
When the Stockholm Exchange opened its 
doors for 2014, its real estate index, OMX 
Stockholm Real Estate GI, was at 1,276.76, 
the highest listing ever. At the end of the 
 previous year, the index was at 1,769.83, 
which means that since 2013 became 2014, 
the real estate index has risen by a total 
of 38.6 per cent and outperformed  other 
exchanges by a long way. At the same 
time, the Exchange’s leading index, OMX 
S30, which comprises the 30 most traded 
 companies, has risen by 9.9 per cent and 
OMX  Stockholm GI, which comprises all 
 companies on the Exchange’s main list, has 
risen by 14.8 per cent.

Since it was included on 6 May 2014, 
FSBX, Fastighetsnytt’s own share  index, 
which comprises the broader urban 
 development sector, has risen by 14.9 per 
cent. As the main list’s property companies 
 constitute the lion’s share of FSBX, this 
 indicates that a large part of the real estate 
index’s upturn took place in the first half of 
the year, which a calculation of the change 
in the real estate index during the period 6 
May to 30 December confirms. During the 
period, the real estate index rose by 14.5 
per cent, which shows that during the year’s 
first four months and the initial days in May, 

the real estate index rose by 23.3 per cent. 
The upswing from May to the end of the 
year is thus considerably more modest, but 
nevertheless nothing to be ashamed of, and 
unless something unexpected takes place 
during the year’s last five trading days, it can 
already be observed that property shares 
are collectively entering 2015 on the crest 
of a wave.

RIKSBANKEN PROVIDED A BOOST
However, the question is how long the trend 
can keep going, and it is not very likely that 
a rise of 33.9 per cent is sustainable, in 
 particular considering the fact that during 
2013, the real estate index rose by 24.3 per 
cent. At some time it must give way, and 
there were some signs during the autumn 
that the party was over. The Exchange fell 
 substantially during the first two weeks of 
the fourth quarter, but then recovered and 

was subsequently boosted by Riksbanken’s 
(the Swedish Central Bank) decision to cut 
the repo rate to zero per cent. The  market 
then rallied significantly, in particular 
 property shares.

Interest is the largest cost item for the 
vast majority of property companies and 
when it is minimised it almost goes  without 
saying that it benefits companies and their 
shareholders in the form of increased 
 potential for dividends. The Exchange has 
recognised this during the autumn and 
thus developed very well. Since  Riksbanken 
 presented its decision at the end of  October, 
the index has risen by 13.6 per cent in 
 defiance of  everything the oil crisis or 
 geopolitical unrest can throw up.

SAGAX IN A CLASS OF ITS OWN
In terms of individual companies and  shares, 
Sagax is without doubt the year’s winner. 

STOCK MARKET

2014: A happy year on the 
Stock Exchange

SVERRIR THÓR
EDITOR, FASTIGHETSNYTT
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Together with Hemfosa and Balder, the 
 logistics company’s two share issues are 
the property shares which have risen most 
so far this year and Sagax B is the share 
which has risen most. At the turn of the year 
2013/2014, Sagax Bshares cost SEK 24.2 
and when the Stockholm Exchange closed 
its doors one year later, Sagax B cost SEK 44. 
A remarkable rise of 81.8 per cent. During 
the same period, Sagax A had risen by 64.9 
per cent to SEK 44.2. A total of five property 
shares rose by over 50 per cent during the 
year, besides Sagax’s two share issues, Balder 
rose by 67.1 per cent , Hemfosa by 69.2 per 
cent and Klövern by 58.2 per cent.

Only three of the 24 property shares fell 
during the year, two of which were  Victoria 
Park’s ordinary shares. Victoria Park’s 
 Ashare fell most of all, by 15.3 per cent. 
Just behind, or in front, depending on how 
you view it, was Victoria Park B, 10.2 per 
cent, followed by Tribona, 4.8 per cent.

LARGE NUMBER OF NEW COMPANIES
However, 2014 will not just have a place 
in the annals due to the impressive rise 
in value of property shares. We will also 
 remember the year as one of introductions 

to the Stock Exchange. During the year 
 three new  companies were added to the real 
estate  index, the most prominent of which is 
 Hemfosa Fastigheter. The others are Besqab 
and NP3. Hemfosa has been one of the year’s 
major exclamation marks, the company has 
implemented a lot of transactions, risen 
substantially as mentioned above and, last 
but not least, issued a preference share.

Further companies have been added to 
the Exchange’s growth market, First North. 
Sweden’s largest privately owned  property 
company, Akelius Residential,  listed a 
 preference share during the  summer of 
2014 and in April a distinguished  company 
made its entry onto the Exchange in a 
new (real estate) guise, D. Carnegie & Co. 
 Construction companies have also been 
 added, for  example Oscar Properties and 
Tobin Properties, but also smaller property 
companies such as Prime Living, which 
 listed a preference share and Byggmästare 
Anders J. Ahlström, which listed a Bshare 
on First North.

Fastighetsnytt was recently able to 
 report that the property sector was the 
third largest on the Exchange in terms of 
residual capital during 2014. Only industry 

and  telecoms are larger and during the year 
the property  sector has risen by almost SEK 
7 billion.

FORECAST 2015
As mentioned above, it is somewhat hard 
to believe that the trend of rising prices will 
carry on for ever, but simultaneously, given 
the favourable interest rate situation, is it 
hard to see any signs that the bottom will 
fall out of the Exchange. However, the most 
realistic forecast should be that the upturn 
will gradually weaken, but not be reversed. 
When the undersigned received a call in 
early 2014 from the Swedish Shareholders’ 
Association’s magazine and was asked to 
make a forecast of the year’s development, 
the forecast was an upturn of 10 per cent. 
This has turned out to be  unnecessarily 
 cautious, but it might be timely now to 
 repeat the forecast.

From the perspective of the number of 
new introductions, the Exchange has flagged 
up that 2015 will be a good year even though 
the number of companies might not be as 
great as in 2014. However, there are some 
in the pipeline and 2015 may well be a good 
year on that front too. n

Vill du också synas här?
Kontakta gärna mig för information om vad det innebär att samarbeta med oss.
Mia Räikkönen I 08-652 80 20 I 076-196 86 76 | mia.raikkonen@fastighetsnytt.se

Vi samarbetar med några av 
SVERIGES LEDANDE REKRYTERINGS-,
SEARCH- OCH BEMANNINGSFÖRETAG!
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T
he global economy doesn’t 
 really seem to want to get 
 going, but there is nothing 
 holding back the real estate 
 sector, which is enjoying a 

 level of interest rates that is to the benefit 
of every one in the industry. Besides record 
levels in the number of property  companies 
that are  applying for entry to the Stock 
 Exchange, it also looks like the transaction 
level will get close to the record years of 
2007 and 2008.

So it finally stumbled across the line, 
what will probably be the year’s largest 
transaction. The American Starwood  Capital 
Group has spent over 11 billion on DNB NOR 
 Eiendomsinvest I ASA, comprising Fortin 
Properties and SveaReal. The final month 
of the year is usually one of the  periods 
when there are most transactions. 2014 
was no  exception, for example, in the last 
week AMF Fastigheter acquired  Mentorn 1 
on  Kungsbron in Stockholm for 1.5 billion, 
Victoria Park purchased a stock of 1,300 
apartments in Göteborg for 925 million and 
Balder extended its hotel portfolio with the 
purchase of Radisson Blu Scandinavia Hotel, 
for SEK 700 million.

The average volume in December normal
ly stands at about SEK 15 billion, with a 
peak in 2012 when the volume of trans
actions  exceeded 25 billion, of course a 
major reason then was Kungsleden’s sale 
of its share in Hemsö to the Third  National 
 Pension Fund. Starwood’s acquisition means 
that that  figure might be topped.  According 

to  Mikael  Söderlundh, head of analysis at 
Pangea  Property Partners, the year’s  total 
volume will exceed SEK 140 billion,  almost 
at the same level as the record years of 
2007 and 2008. It should be noted here 
that it  concerns transactions of over SEK 50 
 million. In the past the limit has  usually been 
set at 100 million, which gives a  volume of 
about 10 billion less.

– We are not quite up to the peak years, 
but not far away, so they are still boom 
 figures, says Mikael Söderlundh.

PRIVATE COMPANIES ON THE MOVE
One observation to make is that out
right  institutions have not been as visible 
this year, rather many private property 
 companies have been on the offensive. 
 Certainly, Hemfosa has institutional  capital 
behind it, however, during 2014 it took 
the plunge with its strategy of growing 
within the public use properties segment. 
Among others, 60 public use properties were 
 acquired in eleven locations in Sweden at a 
property value of almost SEK 3.3 billion in 
an exchange deal with Hemsö. The segment 
now comprises just under nine billion, half 
of Hemfosa’s portfolio. The stock exchange 
listing is a strongly contributory cause in 
enabling the company to go on the offensive.

Housing has also been a cherished invest
ment object in recent years and 2014 brought 
a change of ownership for  numerous, large 
housing portfolios. Victoria Park acquired a 
property holding of 1,300 apartments in the 
Lövgärdet district in Göteborg and paid 1.7 

billion for a housing portfolio of about 3,100 
apartments in  Eskilstuna. In the year’s 
 second largest deal, D. Carnegie acquired 
the entire housing stock in HBS II for about 
SEK 6.5 billion. It also purchased 1,900 
apartments in  Norrköping and 450 apart
ments in Sollentuna. In total, the portfolio 
now  comprises 15,000 apartments. Besides 
 selling 32 residential properties in London 
to itself, Akelius also found the time to make 
purchases in Sweden. With the  acquisition of 
Hugo Åberg’s properties in Malmö, a  total of 
2,075 apartments, the company now owns 
about 43,000 apartments. A new  feature 
is that investors are starting to  demand 
 housing in B and  Clocations as well.

LARGE COMPANIES GETTING LARGER
Another segment which took the  investors 
fancy during the year was hotels. Here Erik 
Selin and his Balder stand out with the 
 acquisition of three large hotel  properties 
in Göteborg and a portfolio of 14 hotel 
 properties acquired from Pandox.

Mikael Söderlundh believes that the trend 
of large companies getting larger will  continue. 
For example, why is Erik Selin  buying a lot 
of hotels in the same company that owns 
 housing and commercial properties.

– There has previously been a lot of talk 
about refinement and specialisation, but it 
seems now that actors are perceiving the 
benefits of being large when approaching 
the capital market, regardless of whether it 
concerns bonds programmes or bank loans. 
They quite simply get better terms.

TRANSACTIONS

Boom in the
transaction market

MATTIAS FRÖJD
WEB EDITOR, FASTIGHETSNYTT
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But it is not impossible that Balder will  
create its own hotel company”.  Mikael  Söder 
lundh believes that expanding and build ing 
up large portfolios might be what will drive 
the transaction market next year. He feels 
that there is also room in the  shopping centre 

 sector, not least for  international actors, to 
step in and build up really large portfolios.

– It is a general trend, in coming years 
large companies will get larger and Swedish 
dominance will disappear to the benefit of 
international capital.

PLENTY OF CAPITAL
The foreign investors are also a  category 
of investor which, until Starwood’s  acqui 

sition, seemed absent during the year. 
 However,  according to Mikael Söderlundh, 
 international capital is on its way back. If you 
look at the year’s figures, there were barely 
20% foreign buyers in Sweden. How ever, the 
proportion is considerably higher in Finland 

and Denmark, so buyers are present in the 
Nordic region. Mikael Söderlundh believes 
that there will be considerably more foreign 
buyers next year.

– What has happened is that the krona 
has become much cheaper now and we are 
working with more foreign buyers and know 
that our competitors are doing the same. 
It takes a few months to implement the 
large transactions which the foreign  buyers 

are often targeting, but it is a wave that 
is  approaching.

And there is plenty of capital, rarely have 
the companies borrowed or issued bonds 
or preference shares to such an extent as in 
2014. At Pangea, where they have studied 
the market for raising capital and how much 
money is acquired for indirect property 
structures, the figure is over 13 billion (in 
newly raised equity) för the year, a record 
level in their statistics.

So where is all this capital going to be 
 invested. Clearly, the market  situation 
 dictates that it is beneficial to own 
 properties, and have good figures and 
 stable revenues. Who will sell? As there will 
 generally be more natural buyers than  sellers 
in the future, Mikael Söderlundh believes 
there will be a broader perspective from 
 investors next year.

– Fewer transactions in Stockholm and 
more in the country as a whole, not  because 
Stockholm is less interesting, but there are 
quite simply few natural sellers. We have 
 already seen it this year, the circles are  getting 
wider and wider. There is a great deal of inte
rest in properties and so the net will have to 
be thrown more widely in the future. n

As there will  generally be more 
 natural buyers than  sellers in the 

future, there will be a broader 
 perspective from  investors next year.



Här är det bara att 

sätta spaden i jorden.
  

I Norrbotten och Luleåregionen investeras 200 miljarder de närmsta åren. Flera 

projekt är redan i gång. Bland annat bygget av Facebooks andra serverhall. 

Välkommen att träffa oss på Umeå Business Arena. Vi står en trappa upp.
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ECONOMIC GROWTH is the most important macro vari
able to keep an eye on, from a property perspect ive. The 
total  return of the property market has a strong covari
aton with growth in GDP, with the correlation coefficient 
for 19922013 being just below 0,7. Even if the global 
economy is growing at a weak rate, the Swedish economy 
is  expected to grow by 2,9 per annum from 2015 to 2017. 
That is similar to the expect ed US growth rate and far 
stronger than the average of industrial economies and 
Europe as a whole.

GIVEN THAT WE CAN SUCCESSFULLY sustain  economic 
growth, the real rent growth in 2015 will be healthy and 
at the same time, low interest rates and affluency of 
 credit capital press down expected returns. Stockholm 
is the main growth engine of Sweden and although the 
 region only contributes with 30 per cent of Swedens GDP, 
it contributed two thirds of growth during 20092013. 
Sustained growth in the Stockholm region  guarantees 
sustained rental growth when it comes to welllocated 
modern office property.

THERE IS AN OPTIMISTIC FEELING in the Swedish 
 property market and when it comes to property  values, it 
is our view that they will keep developing positively.  Above 
all, we‘ll se an increased demand and lower  expected rate 
of return on office property in highreturn locations. 
Due to sustain ed low vacancies in the office  segment on 
a  number of submarkets, we will most likely observe a 
 positive develop ment in rents during 2015.

LIQUIDITY IN THE SWEDISH MARKET depends to a great 
deal on foreign capital. The economic development in the 
world‘s large economies will of course affect the foreign 
capital as well as the development in  Sweden. Foreign 
 investors follow the  Swedish economy and its potential 
development with great interest.

IT HAS RARELY BEEN AS EASY to make good property 
deals as it is now when the yield gap, the gap  between 
the costofcapital and the return on invested capital, is 
at  record  levels. An immensely strong  money  market in 
combi nation with banks  willing to lend money allows 
agents to  capitalize on available opportun ities. Add to 
that the  historically weak krona (it lost almost 15 per cent 
against the dollar in 2014) which contributes to  making 
 Swedish property attractive to  foreign investors.

A COMPARISON of the different segments reveals that 
 potential for rent growth should be the greatest in the 
bigger cities. They have to great est rate of urbanisation, 
the  lowest rates of vacancy and a modest rate of product
ion. Even the expect ed rate of return could drop further 
as the interest rate levels drop (there is usually a three 
to six month lag). In the more secondary locations, it 
is mostly the increased apetite for risk and the broader 
 investor focus that drives the development.

WE EXPECT THE PROPERTY MARKET to remain strong 
during 2015, with a high volume of transactions within 
all segments. The massive inter est from institutions for 
the best objects implies that the expected rate of return 
of these objects will remain at historically low levels. The 
market for property investors working with financing 
looks very favourable, which should have a  positive  effect 
over the next year.

FOR THE SWEDISH PROPERTY MARKET the political risks 
seem more severe than the macro risks, as a propos ition 
for a new corporate taxation system is under construct
ion and, furthermore, there is an ongoing discussion 
on limiting the possibilities of packaging in property 
deals. Both these proposals have a great potiental impact 
during the coming year, even if they will most propably 
will not be put in effect until 2016.

ARVID LINDQUIST, CHIEF ECONOMIST, CATELLA

ÅSA LINDER, HEAD OF ANALYSIS, JLL

MIKAEL SÖDERLUNDH. HEAD OF ANALYSIS, PANGEA PROPERTY PARTNERS

PETER WIMAN, HEAD OF ANALYSIS, SAVILLS

Prognosis 2015
EACH NEW YEAR BRINGS BOTH NEW CHALLENGES AND NEW OPPORTUNITIES. 2015 IS NO  EXCEPTION 

TO THAT RULE. HOWEVER, WE CAN ONLY SPECULATE WHAT THE NEW YEAR HAS IN STORE AND TO THAT 

END WE HAVE ASKED FOUR SENIOR ANALYSTS TO LOOK IN TO THE CRYSTAL BALLS.

NOTE THAT THE FOLLOWING ARE EXCERPTS FROM THE SWEDISH VERSION PUBLISHED IN FASTIGHETSNYTT 6/2014.
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Vi jobbar bara 
med en bransch

Fastigo är specialister på att hjälpa fastighetsbranschens arbetsgivare att bygga 
attraktiva företag där människor trivs och kan utvecklas. Vi stödjer fler än tusen 
medlemsföretag med råd, kompetens, förhandlingsstyrka och kollektivavtal.

10/2 Stockholm
12/2 Örebro

16/2 Umeå
24/2 Växjö
26/2 Malmö

2/3 Göteborg
5/3 Falun
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Over the past three years, Fastighetsnytt 
has stepbystep increased its focus on the 
capital market and during 2015, we will 
launch a more comprehensive capital  market 
coverage on its website,  fastighetsnytt.se. As 
a part of this we will introduce share prices 
and other share related information of 34 
real estate and urban development  sector 
companies listed on the Nasdaq  Stockholm 
stock exchange as well as  covering the 
bond market. Furthermore, we will put 
more  emphasis on our own stock index, 
FSBX, which we launched in  September 
2014. FSBX is comprised of 34 different 
 shares of  companies operating in the urban 
 development sector; real estate companies, 
construction companies, technical consult
ants and financial consultants.

In recent years, the stock market has 
 become more and more interesting for 
 Swedish real estate companies as well 
as companies in the urban development 
 sector. This is especially true for the real 
estate  sector and it is partly because banks, 
bound by the new Basel III regulatory 
 framework, have been forced to lower the 
LTV threshold when lending money to the 
 capital  intensive real estate  industry. Thus, a 
 higher  percent age of equity is  required when 
 financing a transaction and, as the volume 
of  trans actions has increased  considerably, 
it  seems natural that the  companies turn to 
the  capital market to acquire new equity. In 
2014, the real estate sector was indeed the 
sector that conducted the largest  number 
of IPO’s on the Swedish stock  market 
and, in terms of equity raised through 
IPO’s, it was the third largest,  raising over 
850  million EUR.

This is the background to our decision to 
increase our focus on the capital  market and 
our vision is that fastighetsnytt.se will  become 

the onestop site for news and share related 
information concerning the afore mentioned 
Swedish urban  development stocks. As 
 mentioned above, we will provide market 
data with a 15 minute delay and,  moreover, 
we will gather quarterly reports, annual 
 reports, corporate  information,  corporate 
 actions et cetera in an easily  accessible 
 format. This  information is fairly accessible 
for the real estate sector but to the best of our 
know ledge, fastighetsnytt.se will be the first 
site that gathers this  information in one  place 
for the broader urban  development sector 
as defined  above. Our target group consists 
of investors,  analysts, journalists and the 
everyday reader  interested in the real estate 
 industry and the stock market.

FSBX was developed by  Fastighetsnytt 
during the spring of 2014 and the first day of 
calculation was May 6th, 2014. As share indi

ces are often described as  thermo meters of the 
economy, our idea was to create a  thermometer 
of the broader  urban  development sector, 
the target group of  Fastighetsnytt, both the 
magazine and the Business Arena real estate 
congress. This  allows us to closely monitor the 
wellbeing of the sector as well as analys ing 
some of its most prominent companies to a 
 greater depth. To date the index, a  market cap 
weight ed index, has been calculated once a day, 
but from early 2015 we will start  calculating 
the  index in real time and publish its values 
with a 15  minute delay. Further more, we will 
add a price index to the total return index and 
thus de facto calculate two indices.

While the index is comprised with  shares 
from all listed companies from within the 
sector, each company only has one share 
 included in FSBX. As a rule, we do not 
 include preferred stock but we make one 
 exception. This is the Akelius Residential 
preferred share, with the motivation that 
the largest listed real estate company should 
be included in a stock index reflecting the 
 urban development sector. n

SVERRIR THÓR, ECONOMICS AND FINANCIAL 

EDITOR, FASTIGHETSNYTT
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IN 2015, FASTIGHETSNYTT WILL INCREASE ITS CAPITAL 
MARKET‘S COVERAGE SIGNIFICANTLY. WE WILL FOCUS ON BOTH 
THE STOCK AND BOND MARKET AND EXTEND OUR COVERAGE 
TO INCLUDE LISTED CONSTRUCTION COMPANIES, TECHNICAL 
CONSULTANTS AS WELL AS REAL ESTATE COMPANIES.

DATA SOURCE: FASTIGHETSNYTT
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Business as unusual
Stockholm, one of the world ś hottest startup capitals. Take any international 
comparison on competitiveness, innovation, climate, entrepreneurship or quality 
of life – Stockholm is a leader. Welcome to one of the world ś most knowledge 
intensive regions, recognized as an international innovation powerhouse.

Meet us at MIPIM 2015
Pay us a visit at stand P-1.L 1/M 1 and keep track for exciting developments 
in Stockholm – The Capital of Scandinavia.
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NAI Svefa är en av Sveriges största fastighetskonsulter och hjälper både offentliga och privata 
uppdragsgivare inom fastighetsrätt, fastighetsutveckling, värdering, transaktioner, fastighetsin-
formation och förmedling av lokaler. Bolaget har över 130 medarbetare och finns på 17 orter i 
landet. Internationellt är bolaget knutet till nätverket NAI Global. NAI Svefa transaktioner erbjuder 
kvalificerade tjänster inom såväl sälj- som köprådgivning när det gäller transaktioner med fastig-
heter. Vi anlitas i affärer som rör allt från större paket- och bolagsaffärer till enstaka kommersiella 
fastighetstransaktioner och hanterar alla fastighetstyper. 

Vi vill tacka för förtroendet  
vi fått under det senaste året!

OFFENTLIG SEKTOR UTVECKLINGSFASTIGHETER FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

DECEMBER 2014 JUNI 2014 JULI 2014

Försäljning av fastighetsportfölj med 
39 fastigheter  om totalt 83 500 kvm. 
Portföljen avsåg förskolor, skolor,  
äldreboenden och sporthallar. 

1,8 MILJARDER KR

Försäljning av centralt belägna Läkerol- 
och konfektyrfabriken i Gävle som efter 
rivning utgör en bostadsbyggrätt om 
cirka 70 000 kvm BTA. 

BYGGRÄTTER 70 000 KVM BTA

Försäljning av färdigombyggda 
delen av det tidigare P10-området 
i Strängnäs. Området innehåller 
byggnader om totalt 29 200 kvm. 

29 200 KVM

MAJ 2014 JANUARI 2014 APRIL 2014

 
Försäljning av 186 studentlägenheter 
precis intill Högskolan i Gävle. 

4 220 KVM

Försäljning av fastigheter på attrak-
tiva Brandholmen i Nyköping med 
befintliga bostadsbyggrätter om 
totalt 11 500 kvm BTA.

BYGGRÄTTER 11 500 KVM BTA

Försäljning av motorfirman Duells 
logistikfastighet i Backadalen i Göte- 
borg med 8 570 kvm lager- och logi- 
stikytor med tillhörande kontorsdel. 

8 570 KVM

APRIL 2014 AUGUSTI 2014 DECEMBER 2014

Försäljning av bostadsportfölj om 
345 lägenheter i miljonprograms- 
området Geneta i Södertälje.

22 160 KVM

Försäljning av två projekt om 
byggandet av 48 trygghetslägen-
heter samt 68 bostadslägenheter i 
Helsingborg. 

116 LÄGENHETER

Försäljning av fastighetsportfölj med 
huvudsakligen kontorslokaler i Farsta 
Strand, Vinsta och Spånga.

31 100 KVM

Urval av transaktioner och säljrådgivning:

JANUARI 2014 JUNI 2014 JULI 2014

Försäljning av Rymdcampus inklu-
derande 8 150 kvm forsknings- och 
utbildningsytor i Kiruna.

8 150 KVM

Försäljning av fastighet i centrala  
Kristianstad med befintliga byggna-
der om 3 000 kvm och möjlighet till 
cirka 15 000 kvm  byggrätter.

BYGGRÄTTER 15 000 KVM BTA

Försäljning av bilförsäljningsfastighet 
med BIVA som hyresgäst i Norrköping.

4 250 KVM

Privata 
investerare

Anders Ivarsson AB 

Lokal aktör Nordantills 
Fastighetsförvaltning 

Svenska Studenthus
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Svenska Studenthus D
et är mycket nu. Ett tiotal 
 notiser från  branschmedia 
där samtliga analytiker, 
tyckare, bedömare och 
 konsulter som fått uttala sig 

är samstämmiga i sin sammanfattning av 
föregående års utveckling av transaktions
marknaden. Ett rekordår kort och gott. 
 Aldrig tidigare, inte ens när Vasakronan 
 såldes, har det gjorts fastighetsrelaterade 
transaktioner omfattande en högre volym 
än under 2014. Bedömningarna skiljer sig 
något åt, men rör sig konsekvent mellan 150 
och 160 miljarder kronor för helåret. Det är 
väldigt mycket. Jag lovar dock att inte trötta 
ut er med ännu en sedvanlig årskrönika. Den 
här kommer att vara annorlunda, jag lovar.

Samtliga fastightesslag och  samtliga 
 geografier finns representerade bland de 
 största affärerna som gjordes  förra året. 
Den allra största affären var  Starwoods 
 förvärv av Sveareal för 6,8  miljarder kronor. 
D.  Carnegie köpte  bostäder för 6,6  miljarder 
kronor,  Hemfosa  köpte  samhällsfastigheter 
för 3,3  miljarder kronor, Klövern köpte det 
stora  blandkomplexet Globen City för 3,8 
 miljarder kronor, Heimstaden köpte ett 
stort regionstadsbestånd för 3,7 miljarder, 
Olav Thon köpcentrum för 3,3 miljarder, 
Areim kontor i  Stockholm för 2,4 miljarder, 
Balder hotell för 2,2  miljarder, SISAB skolor 
för 2 miljarder, Uppsala  kommun mark för 
1,8 miljarder och Cordea Savills logistik för 
lika mycket. Jag hade kunnat fortsätta den 
här  uppräkningen – allting hände liksom 
hela tiden under förra året och då ramlade 
 också ett antal stor affärer över till i år.

Detta provocerade mig tillräckligt för 
att jag skulle öppna databaserna och titta 
bakåt i tiden. Under de senaste tio åren 
har  kommersiella fastigheter till ett värde 
om cirka 1 200 miljarder kronor bytt ägare. 
 Etttusentvåhundra miljarder kronor. Det 
är ett tredjedels svenskt BNP eller  ungefär 
hela vår statsskuld. Men visst är det lite 
 skitsamma när man läser ett sådant absurt 
penningbelopp i tryckt form? Så låt mig 
 försöka göra det grafiskt greppbart.

En googling av frasen ”hur hög är 
en hög hundralappar motsvarande en 
miljard  kronor” hänvisar till Kungliga 
 Myntkabinettets hemsida (bland annat). Där 
får man lära sig att en miljon kronor i hundra
lappar motsvarar en hundralappshög som är 
en meter hög. Jag blev  nästan  besviken. Bara 
en meter? En miljard  kronor är  däremot en 
hög som är en hel kilo meter hög. Det  följer 
rent matematiskt, men  grafiskt blir jag 
ändå ställd. Ettusen tvåhundra  miljarder 
kronor är alltså en  jättehög hög eller 
 ettusentvåhundra klilometerhöga  högar på 
varandra. Vidare kan man läsa att om man 
bläddrar fram en hundralapp i sekunden, 

så skulle det ta exakt 347 dagar à 8 arbets
timmar att räkna fram en miljard kronor. 
Om jag har räknat rätt, så skulle det alltså 
i runda slängar ta 1 200 år att räkna fram 
1 200 miljarder kronor om man jobbade 
 heltid med endast detta. Eftersom jag vid det 
här laget inte kunde få nog av  fascinerande 
fakta, så besökte jag även  Riksbankens 
 hemsida och tog reda på att det idag 
finns sedlar och mynt motsvarande cirka 
80  miljarder kronor i omlopp. Alla pengar 

som finns hade alltså räckt till att endast göra 
hälften av 2014 års fastighets transaktioner. 
Nog om det.

Fastigheter har verkligen kommit att 
bli ett populärt investeringsalternativ för 
de flesta investerartyper. I ett läge där 
låga räntor, kvantitativa lättnader, ett 
 havererat oljepris, en försvagad krona, låga 
finans ieringskostnader och brist på andra 
alterna tiv förenas, skapas en perfekt miljö 
där  avkastningskraven för fastigheter får 
 utrymme att pressas. Håll därför i er hårt – 
2015 kommer att bjuda på minst lika  mycket! 
Men ni får fråga er lokala  nationalekonom 
hur ni gör om ni vill betala kontant. n

MARKNAD

Detta provo cerade mig  tillräckligt 
för att jag skulle öppna data-

baserna och  titta bakåt i tiden.

Ettusentvåhundra
kilometerhöga högar

BOJAN TICIC
ASSOCIATE DIRECTOR,

CAPITAL MARKETS SWEDEN, CBRE

MARKNAD



Den smarta staden är en stad där samhällets 
funktioner kommunicerar och samverkar.  
En intelligent, omtänksam stad redo att förse 
morgondagens växande befolkning med  
allt från tänkande hus till talande soptunnor. 

TA EN SNABBTUR TILL DEN SMARTA STADEN 
Ladda ner gratisappen Talk of the Town by  
Sweco och scanna av pratbubblan här ovan. 
Finns på App Store och Google Play.  

Eller läs mer på sweco.se/smartcities
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J
ag har i många år försökt  följa 
utvecklingen i den svenska köp
centrumbranschen, bland  annat 
genom olika mätningar och 
 index. Detta har givit värde

full  kunskap när det gäller möjligheterna 
att  bemöta  fördomar och funderingar 
kring den  utveckling vi ser på marknaden. 
Jag har i  tidigare krönikor bland annat 
 komment erat den, i min mening, överdrivna 
 diskuss ionen kring  ”köpcentrumdöden” i 
Sverige med  argumentet att vi än så länge 
inte har sett några större  köpcentrum gå 
i konkurs. Att vissa köpcentrum läggs ner 
och att  andra  byter skepnad och  innehåller 
 andra  verksamheter än handel är en  naturlig 
 utveckling på en konkurrensutsatt  marknad. 
Det har sannolikt inte så  mycket att göra med 
någon köpcentrumdöd i  generell mening. 
Det finns mycket som tyder på  motsatsen.

För några månader sedan blev det 
klart att HUI Research tillsammans med 
 Datscha och Nordic Council of Shopping 
Centres har tagit över och fortsatt  kommer 
att driva  databasen Swedish Shopping 
Center  Directory – SSCD. Vi hade redan 
 tidigare en liknande tjänst, men nu har vi 
fått ännu bättre underlag för att analysera 
 marknaden. Detta i kombination med våra 
övriga  kartläggningar av handelns olika 
 delar och det faktum att vi dessutom gör 
prognoser över köpkraftens utveckling 
gör att utbud och efterfrågan kan ställas 
mot varandra och det blir möjligt att göra 
 intressanta  observationer.

Under 2013 fanns det 358 köpcentrum 
och handelsområden i landet i olika stor
lekar och av olika karaktär. Dessa omsatte 
tillsammans cirka 243 miljarder kronor, 
 vilket innebär att köpcentrum och handels
områden som försäljningskanal hade en 
marknadsandel på nära 38 procent  eftersom 
den totala omsättningen i svensk detalj
handel var cirka 647 miljarder kronor. 
Detta kan jämföras med ehandeln som 
omsatte 37 miljarder kronor och hade en 
marknadsandel på 6  procent. Vi kan också 
 konstatera att den  totala omsättningen i 
svensk  detaljhandel relativt väl matchar 
den totala köpkraften som finns  tillgänglig 
för detaljhandel i  landet  (vilket  innebär 
att  köpcentrumhandelns  omsättning även 
 motsvarar ungefär 38  procent av den 
 tillgängliga köpkraften i riket).

Precis som många andra följer vi också de 
transaktioner som sker på marknaden och de 
uppgifter som finns om kommande  projekt 
som innebär ny köpcentrumyta. Fram 
till år 2020 finns det i dagsläget mer eller 
 mindre konkreta planer på  ytterligare cirka 
2,4  miljoner kvadratmeter ny köpcentrum
yta. Detta är  naturligtvis  väldig mycket (24 
stycken Mall of Scandinavia) och det är inte 
rimligt att allt detta realiseras.

Om vi  istället gör antagandet att 75 
procent av ytorna  färdigställs så  innebär 
det  istället att ytterligare 1,8  miljoner 
kvadratmeter  köpcentrumyta kommer 
att  tillkomma  under de kommande åren. 
 Givet den  nuvarande genomsnittliga 

 omsättningen per kvadratmeter i  branschen 
så motsvarar detta cirka 53 miljarder  
kronor. Hisnande belopp!

Är detta möjligt?
Ja, givet den nuvarande prognosen över 

köpkraftens tillväxt är det fullt  möjligt. 
Om köpcentrumbranschens andel av 
den totala köpkraften ökar med enbart 
en procent enhet, från 37 till 38 procent, 
går  ekvationen ihop. Med tanke på att 
 branschens  marknadsandel har ökat med 4 
procent enheter från år 2007 till 2013 så är 
det i alla fall inte orimligt.

Är detta en bra utveckling? Vill vi ha 
fler köpcentrum? Svaret beror naturligtvis 
på vem man frågar. Det är dock viktigt att 
som tidigare poängtera att det råder en stor 
osäkerhet om hur många av dessa projekt 
som faktiskt realiseras, men å andra sidan 
kommer det med säkerhet att tillkomma 
en stor mängd nya projekt under perioden. 
Alla dessa projekt är naturligtvis inte bra 
investeringar och vissa av dem kommer 
 sannolikt inte att bära sig, helt enkelt för 
att man  bygger fel sak på fel plats och vid 
fel  tidpunkt. Att säga att projekten är av 
ondo är naturligtvis också felaktigt. Många 
av dessa kommande kvadratmeter kommer 
att bidra till ett bättre och modernare  utbud 
av handel för ett stort antal människor i 
 Sverige och bidra med både stadskärnor 
och handelsområden som bättre matchar 
våra behov. Sanningen ligger som  vanligt 
i  gråskalan och det är utmaningen i en 
fri konkurrens. n

HANDEL

Finns det plats för alla 
köpcentrum?

FREDRIK KOLTERJAHN
FÖRSÄLJNINGSCHEF OCH SENIOR 

KONSULT HUI RESEARCH

MARKNAD



kungsleden
åter i säker 
hamn
KUNGSLEDEN HAR GÅTT IFRÅN ATT VARA ETT FASTIGHETS BOLAG 
PÅ DEKIS TILL ATT VARA ETT TILL SYNES VÄLSKÖTT OCH STABILT 
BOLAG. PÅ ENDAST 18 MÅNADER.  OMVANDLINGEN HAR LETTS AV 
VD BILJANA PEHRSSON SOM TILLTRÄDDE I  SEPTEMBER 2013. FÖR 
 FASTIGHETSNYTT BERÄTTAR HON OM RESAN.

SVERRIR THÓR | sverrir.thor@fastighetsnytt.se
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N
är Biljana Pehrsson tog över 
rodret i Kungsleden hösten 
2013 var det ett i mångt 
och mycket skadat fartyg 
hon tog över.  Kungsledens 

 nästan otaliga skatteprocesser och  bolagets 
beslut att binda räntan på mycket höga 
 nivåer visade sig nästan ödesdigra och 
 under 2012 förlorade bolaget en stor del 
av sitt börsvärde, i synnerhet när styrelsen 
 meddelade att man avsåg slopa utdelningen.

Det var mot bakgrund av detta som  Biljana 
Pehrsson tog över och nu, cirka 18 månader 
senare har hon och  hennes  besättning med 
första styrmannen och CFO:n Anders Kvist i 
spetsen seglat  fartyget till en som det  verkar 
säker hamn. När  Fastighetsnytt  träffar 
 Biljana Pehrsson  lyfter hon fram den egna 
personalens roll i arbetet.

– Jag tror att det inte var några över
raskningar på så sätt. Jag hade suttit 
i  styrelsen och kände bolaget från det 
 perspektivet. Många av mina  förväntningar 
uppfylldes och om någonting så blev jag 
 positivt överraskad av att fastighets
beståndet, även om det var spretigt, inte var 
så dåligt som det var så mycket snack om. En 
annan väldigt positiv sak som jag har upplevt 
är att kollegorna här på Kungsleden är så fan
tastiskt kämpaglada och villiga, säger hon. 
Det gäller också dem som kommit till under 
de senaste 18 månaderna, lägger hon till.

Biljana Pehrsson säger vidare att det 
i Kungsledens organisation finns både 
 motivation och engagemang och vilja att 
jobba med fastigheterna och skapa värden.

– Alla medarbetare är del av det vi gör 
nu med det nya Kungsleden och det är en av 
viktigaste anledningarna till varför jag tror 
att vi har lyckats genomföra allt det vi har 
 genomfört under den här tiden.

Och visst har man genomfört en hel del. I 
ett blogginlägg på Fastighetsnytts börsblogg 
har undertecknad till och med gått så långt 
att prata om ett helt nytt bolag.

OHÅLLBAR STRATEGI
Fastighetsnytt ber Kungsledens vd samman
fatta den hittills lyckosamma resan från den 
prekära situation bolaget befann sig i till 
 dagens situation då Kungsleden förefaller 
vara ett bland många stabila och välskötta 
fastighetsbolag.

– Resan inleds väl någonstans tidigt 
2013 när vi lanserar den nya strategin 
och de nya finansiella målen i februari. I 

 september  börjar vi, i samband med att 
jag tillträder som vd, att implementera 
den nya  strategin som i mycket handlar 
om att gå från att vara en  opportunistisk 
och  transaktions driven aktör till att vara 
en långsiktig och aktiv förvaltare och 
 utvecklare av våra  fastigheter med målet att 
skapa en attraktiv  totalavkastning.

När den nya strategin togs fram ägde 
Kungsleden enligt Biljana Pehrsson  cirka 

360 fastigheter i 141 kommuner. En 
 portföljstrategi som knappast är hållbar 
i längden, åtminstone för ett långsiktigt 
 förvaltningsbolag. Det är svårt att vara 
specialist och ha det lokala nätverket på så 
många olika lokala marknader, påpekar hon.

– Det är också svårt när du bara har en 
fastighet på en ort, hur ofta ska du besöka 
den fastigheten och vara aktiv förvaltare? I 
den nya strategin ska vi därför  koncentrera 
Kungsledens fastighetsbestånd, både geo
grafiskt och segmentsmässigt. I det mer 
långsiktiga perspektivet ska vi skapa värden 
i våra fastigheter genom att bygga om och 
bygga till och jobba med vakanser som vi har 
och så vidare.

Vidare ska bolaget finnas där en lång
siktig efterfrågan på lokaler finns.

– Vi tror att den långsiktiga efterfrågan 
framförallt kommer att finnas inom kontor 
och framförallt i landet tre storstads regioner 
samt i utvalda regionala tillväxtorter. Vi ska 

Alla medarbetare är del av det vi 
gör nu med det nya  Kungsleden 

och det är en av viktigaste 
 anledningar till varför jag tror vi 
har  lyckats  genomföra allt det vi 

har  genomfört under den här tiden.
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Snart kan du ta plats i Nordens grönaste kontorshus.  
Juvelens konstruktion och driftslösningar projekteras 
för att byggnaden ska bli ett plusenergihus, som leve
rerar överskottsenergi till stadens elnät. Även arbets
miljön blir något utöver det vanliga, med intelligenta 
styr system för ljus, luftkvalitet och värme/kyla.

Internationella huvudkontor, lokala verksamheter – här 
finns utrymme för alla. I markplan planeras för verk sam
heter som ger service till boende och resenärer i form av 
friskvård och mat. Och på takvåningen finns förutsätt
ningar för helt unika kontor, med fantastisk utsikt över 
Uppsala. Första spad taget tas 2015.

Guldinfattat kontor i stadens hjärta
Juvelen – kontorshus med mera i centrala Uppsala, 10 000 kvm

Kontakt: fredrik.j.hjortzen@skanska.se, 010-448 42 27. www.skanska.se/juvelen
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koncentrera, fokusera men också addera 
fastigheter där vi höjer kvalitetsnivån rent 
generellt, säger Biljana Pehrsson.

TRANSAKTIONSDRIVEN... I NULÄGET
Som hon nämnde ovan kokar den nya 
 strategin ner till att Kungsleden ska 
 omvandlas från en opportunistisk  (vilket 
per definition även betyder kortsiktig) 
och transaktionsdriven aktör till att vara 
en långsiktig förvaltande fastighetsägare. 
Den som läser transaktionsnyheterna kan 
därför bli lite förvirrad då, med eventuellt 
 undantag för Hemfosa, Kungsleden har 
 varit det absolut mest prominenta bolaget i 
just dessa nyheter den senaste tiden. Det har 
dock sin förklaring.

– Det är helt rätt att vi har varit  mycket 
aktiva på transaktionsmarknaden den 
 senaste tiden men det är ju för att komma 
dit vi vill vara under 20172018. Syftet är 
inte att köpa och sälja bara för att göra en 
kortsiktig vinst utan vi vill renodla bestånd
et. Vi säljer av ickestrategiska innehav och 
köper till fastigheter som vi vill behålla lång
siktigt. Självklart vill vi göra en vinst när vi 
säljer  men framförallt vill vi bygga en lång
siktig portfölj som passar den nya strategin.

Hon betonar att Kungsleden i sitt ren
odlingsarbete har ambitionen att göra vinst i 

varje enskild försäljning och hittills har man 
inte gjort någon förlust.

– När vi gick in i 2014 hade vi som mål 
att sälja icke strategiska fastigheter för 
1,5  miljarder kronor med vinst och när vi 
 summerar året har vi sålt fastigheter för 2,4 
 miljarder kronor, med en sammanlagd vinst 
om cirka 200 miljoner kronor och inte en enda 
försäljning har skett under bokfört värde.

Kungsleden har dock inte enbart sålt 
fastigheter. I december 2013 tillträdde 
 bolaget som bekant det stora fastighets
bestånd man köpt från GE Real Estate för 
5,5 miljarder kronor och under 2014 har 
man köpt fastigheter för ytterligare 2,52,6 
miljarder kronor enligt vd. Det beloppet 
inkluderar den portfölj Kungsleden köpte i 
Kista i december 2014.

– Däremellan har vi också gjort en 
 nyemission för att möjliggöra den  expansion 
som vi de facto har med i vår affärsplan 
som sträcker sig till 2017, vi vet att i en het 
 marknad gäller det att ha pengarna på fickan 
för att kunna vara en aktiv och seriös köpare.

VIKTIGT HA PENGAR PÅ FICKAN
Att ha pengar på fickan har också visat sig 
kunna ”förhindra” att säljare brer på priset 
på fastigheter som Kungsleden vill köpa, 
 berättar Biljana Pehrsson.

– När vi hade sålt de resterande 50 
 procenten av Hemsö så gick Anders Kvist 
ut och sa att Kungsleden hade kapacitet 
att köpa för 56 miljarder kronor. Vi trodde 
att det skulle ta två till tre år att göra men 
då kom GEportföljen ut på marknaden. 
GEportföljen fick vi inte köpa för att vi 
hade det högsta budet enligt GE själva 
utan för att vi hade ett bra bud och en hög 
 genomförandeförmåga. Vi hade pengarna på 
plats och det gjorde att vi blev de som fick 
göra affären.

Ytterligare en affär som Kungsleden  varit 
inblandad i och som väckt uppmärksam het 
är  avyttringen av 65 procent av  aktierna 
i Nordic Modular. Modulbyggarbolaget 
 köptes av Kungsleden strax före  finanskrisen 
då  fastighetsbolaget bland annat ägde 
 samhällsfastigheter och det därmed fanns 
en viss logik i att köpa ett modulföretag vars 
kundkrets till stor del består av kommuner 
och offentliga aktörer. Som Fastighetsnytt 
kunde avslöja sommaren 2012 fanns det 
redan då tankar på att sälja Nordic Modular 
men det var inte förrän mot slutet av 2014 
som det stod klart att Inter Ikea ville köpa 
bolaget. En milstolpe enligt Kungsledens vd.

– Nordic Modular har varit ett  helägt 
 dotterbolag men samtidigt ett icke 
 strategiskt innehav, det finns inga riktiga 

FOTO: SVERRIR THÓR

Kungsleden avser lämna sitt
nuvarande huvudkontor på Vasagatan 7.
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synergier med direktägda fastigheter. NMG 
är ett bolag som drivs helt i egen regi, sitter 
i eget huvudkontor och det finns inga som 
helst kopplingar till Kungsleden.

Som nämndes ovan har det funnits  planer 
på att avyttra Nordic Modular i drygt två år 
men enligt Biljana Pehrsson har det inte 
 varit lätt. Bolaget har gjort försök  tidigare 
och det har inte gått i mål men  under 2014 
var transaktionsvolymen hög och även ett 
stort investerarintresse från olika aktörer. 
Marknaden förbättrades vilket gjorde att 
Kungsleden vågade sig på att gå ut och göra 
ett nytt försök att sälja Nordic Modular.

– Det resulterade i att vi sålde 65  procent 
av Nordic Modular till InterIkea vilket vi är 
väldigt glada för. Vi säljer till ett bolag som vi 
tror är en duktigare ägare av Nordic  Modular 
än vad vi är och som kan förverkliga den 
affärsplan som vi har tagit fram för Nordic 
Modular där det finns en tillväxtambition.

Skälet till att man håller kvar ett innehav 
om 35 procent i Nordic Modular är dels att 
Kungsleden vill ha möjligheten att få vara 
med om tillväxtresan, dels att InterIkea vill 
att den gamla ägaren finns kvar i bolaget och 
visar sitt ansvar.

– Jag tror att det blir en winwin för båda 
parter, säger Biljana Pehrsson.

SKA FÖRÄDLA FASTIGHETER
Ett tredje ben i den nya affärsstrategin är 
att Kungsleden till viss del har blivit en 
 fastighetsutvecklare men enligt vd  handlar 
det dock i första hand om att skapa  värden 
i existerande portfölj. Från 2013 och 
fram tills nu har man drivit nio projekt i 
 genomförandefas varav de flesta avslutades 
till årsskiftet. Totalt har man investerat 270 
 miljoner kronor i projekt.

– Vi är inget stort projektutvecklings
bolag som Fabege eller Castellum utan vi 
är  fortfarande små och det handlar om att 
 förädla mark som vi äger. Ta som exempel 
vårt projekt i Umeå där vi bygger om ett  
 gammalt slakteriområde som stått tomt i 
 flera år till skola och bensinmack samt att 
vi utvecklar byggrätter för  bostadsändamål i 
samarbete med Umeå kommun. Den typen av 
projekt gör vi men det är inga stora  projekt.

Biljana Pehrsson förklarar att Kungs
ledens mål är att inom tre till fyra år ha en 
projektportfölj mellan 500 miljoner kronor 
och 1 miljard kronor. Det ska ses i relation 
till att bolagets fastighetsportfölj nu uppgår 
till 21 miljarder kronor.

– Vi ska inte utveckla green fields utan vi 
ska förädla fastigheter där vi redan finns och 
vi har redan idag ett tjugotal fastigheter i vår 
portfölj som vi jobbar med för att utveckla 
vidare, antingen genom att bygga om eller 
bygga till, säger hon.

NYTT HUVUDKONTOR
SYNLIGGÖR NYTT BOLAG
Avslutningsvis ber Fastighetsnytt Biljana 
Pehrsson beskriva hur hon ser Kungsleden 
idag och hon säger att det verkligen är ett 
nytt bolag. Ett bolag som är långsiktigt och 
jobbar aktivt med sina kunder och med sina 
kunders bästa framför ögonen.

– Det är en stor omvandling som har skett 
och som kommer att fortsätta ske, både i hur 
vi arbetar, hur vi tar hand om våra kunder, 
hur vi bemöter potentiella  kunder, hur vi 
 arbetar med våra fastigheter och hur vi  driver 
och bygger fastighets värde. Det i sin tur ska 
resultera i att vi  bygger  aktieägarvärde också. 
Att Kungsleden är ett nytt företag synlig
gör vi också genom att flytta huvudkontoret 
till ny adress i en av våra egna fastigheter. 
Och vi flyttar inte bara huvudkontoret till 
egen  fastighet, det  kommer vi att göra med 
region kontoren också. Så inom ett och ett 
halvt år tror jag att alla kontor finns i egna 
fastigheter, säger Biljana Pehrsson. n

FOTO: KUNGSLEDEN

Biljana Pehrsson tog över rodret
hos Kungsleden i september 2013.
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Varje månad besöks fastighetsjobb.se av ca 30 000 besökare som söker
jobb i fastighets- och samhällsbyggnadssektorn. Under 2014 publicerades

över 850 annonser hos oss. Missa inte chansen om ditt drömjobb! 

Bevaka lediga jobb och hitta ditt drömjobb på fastighetsjobb.se

Kontakta gärna mig för mer information 
Mia Räikkönen I 08-652 80 20 I 076-196 86 76 I mia.raikkonen@fastighetsnytt.se

Fastighetsjobb.se är en del av Fastighetnytt Förlags AB. I över 20 år har förlaget varit verksamt i fastighetsbranschen med tidningen 
Fastighetsnytt. Fastighetsnytt anordnar det stora seminarieevenemanget Business Arena i Stockholm, Göteborg, Malmö, Almedalen och 

Umeå. Genom vår erfarenhet med Fastighetsnytt har vi fått stor kunskap om branschen och har skapat ett gediget nätverk.

Originalet sedan 2005

Vilket är ditt drömjobb?



| FASTIGHETSNYTT 1/2015 56

Både stad och fastighetsbransch kan 
 ut nyttja den nya generationens företag för 
tillväxt och värdeskapande.

Innovation och kunskap kan vara fram
tidens stora konkurrensvara. När Fastighets
nytt träffade  storstadsexperten Greg Clark 
under Exporeal i München 2014 talade han 
om att skapa kunskap och framför allt att 
 förmågan att kommersialisera detta kan 
bli en nyckelfaktor för många europeiska 
städer. På samma mässa  berättade CBRE 
under sitt investerarseminarium om hur 

universitetsstäder klarat krisen bäst och 
att teknikorienterade företag nu driver 
 hyresmarknaden istället för finanssektorn. 
 Kunskapsindustrin är måhända en nyckel
faktor även för fastighetsbranschen.

Utvecklingen på teknikområdet går otro
ligt snabbt. Företag inom itsektorn växer 
inte som normala företag, här talar man om 
exponentiell tillväxt.  De nya företagen blir 
också allt fler, det handlar inte bara om nya 
produkter, utan även utveckling av befint
liga produkter eller finna nya användnings

områden för existerande teknik. Inte minst 
handelssektorn står inför stora utmaningar 
i takt med att nya lösningar växer fram på 
 internet. Som Sophie Hackford, digital 
 strateg på Wired Magazine, uttryckte det 
under invigningen av Epicenter: ”företag i 
dag måste tänka ut hur man ska leverera en 
produkt direkt till sängen. Om de inte gör 
det står konkurrenterna på rad, villiga att ta 
över kunden”.

INNOVATIONSHUS MITT I CITY
Kan innovation och teknik vara ingredi
enser för att skapa en attraktiv stadsdel 
och därmed höja värdet på fastigheterna? 
Det tror man i alla fall på AMF Fastigheter. 
 Möjligheten uppstod 2011 när Swedbank, 
som suttit sedan 1976 på Malmskillnads
gatan 32, valde att flytta verksamheten 
till Sundbyberg. Renoveringsbehovet var 
uppen bart och en investering behövde  göras 

Innovation som
attraktionskraft
i stadsutvecklingen
MED ETT INNOVATIONSHUS SKA AMF FASTIGHETER LOCKA 
FRAMTIDEN TILL STOCKHOLM CITY. I GRÄNSLANDET MELLAN 
SOLNA OCH STOCKHOLM SKA 10 000 NYA INVÅNARE FÅ ETT LIFE 
SCIENCE-NAV ATT LEVA. 

MATTIAS FRÖJD | mattias.frojd@fastighetsnytt.se

FOTO: AMF FASTIGHETER

Entré Epicenter.
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hur som helst. Resultatet blev innovations
huset Epicenter som omfattar cirka 5  000 
kvadratmeter. Projektet är en del av AMF 
Fastigheters stora projekt Urban  Escape 
Stockholm som växer fram i kvarteret 
 mellan Hamngatan, Regeringsgatan och 
Brunkebergstorg. Totalt handlar det om 
 cirka 90  000 kvadratmeter som ska fyllas 
med innehåll.

– Det ska vara en produkt som vi kan 
 sälja i många år framöver och då gäller det 
att tänka till. Det handlar om nio Hötorgs
skrapor och då kan man inte bara hänga upp 
en vepa på väggen och hoppas att  någon 
tycker att det är intressant att sitta i ett 
 Bläge i Stockholms innerstad. Vi gjorde en 
mängd studier kring vad det är som driver 
utvecklingen och kommer attrahera i fram
tiden. Innovation och tillväxt är ord som 
 dyker upp snabbt, säger Mats Hederos som 
är vd på AMF Fastigheter.

Det numera invigda innovationshuset 
kom till lite av en slump då Mats  Hederos 
i ett annat sammanhang  träffade Ola 
 Ahlvarsson, grundare av bolagen SIME 
och Result vars affärsidé är att hjälpa 
snabb växande bolag att expandera. Man 
 konstaterade att det fanns ett stort behov av 
samlingsplatser för innovativa företag och 
tillsammans  utvecklade man Epicenter.

– Det vi har fått göra med AMF är att 
från en central plats i Stockholm city  skapa 
 möjligheter till innovation och  digital 
 affärsutveckling. Vi har designat ett hus, där 
innova tion, kunskapsutbyte och  kreativitet 
kring att bygga digitala affärer ska få sin hem
vist. Det är en medlemsklubb och inte primärt 
en traditionell fastighetsmodell, utan en plats 
där man jobbar med innova tion och tillväxt 
oavsett om man sitter fysiskt i huset hela 
 tiden eller om man vill komma in och vara med 
i  miljön fast har kontor någon annanstans. 
Vi kan anordna events, stimulera kunskaps
utbyte mellan medlemmar, bjuda in föreläsare 
och driva utbildningsprogram för att stötta 
och utveckla de bolag och medlemmar som är 
med, säger Patrick Mesterton, vd, Result.

Det handlar dock inte om någon modell 
för startupföretag, påpekar Patrick Mester
ton, utan en medlemsbaserad mötesplats för 
snabbväxande, innovationsdrivna företag, 
både etablerade och relativt nystartade.

– Att tillhandahålla en miljö för affärs
utveckling och innovation, strategiska sam 
arbeten där de duktiga, mindre tillväxt
bolagen kan hjälpa de stora att nå ut 

 snabbare med nya tjänster. Framtidens 
 talanger och hur man lockar dem till en 
 sådan här miljö, allt detta parat med det 
 bästa läget Stockholm för att hitta ett natur
ligt flöde. Finans och media som ska stötta 
dessa företag sitter alla också här.

Inom projektet Urban Escape har man i 
kvarteret sedan tidigare tecknat avtal med 
hotelloperatören Nordic Choice Hotels som 
med två nya koncept som ska samverka i 
helheten på samma sätt som epicentrum och 
man har andra idéer med de övriga husen.

– Vi tror att det här är en bra affärs modell. 
I slutändan handlar det om att skapa bra av
kastning för våra sparare. Mood var ett  bläge 
och det är skälet till att vi byggde Mood. 
Brunkebergstorg och Jakobsgatan med mera 
är ett bläge i dag men har alla förut sättningar 
att bli ett aläge. Man ska också komma ihåg 
att tunnelbanestationen  Kungsträdgården 
sanno likt kommer att vara första stationen 
när nackalinjen byggs. Kommer man från 
nacka och Värmdö är slutstationen i änden på 
vår gata, i dag  kanske fel ände men om inte 
allt för många år rätt ände. Det finns en  väldig 
kraft i det här kvarteret om man ser det på 
rätt sätt, säger Mats Hederos.

LIFE SCIENCE-NAV I TVÅ KOMMUNER
Sverige har utmärkt sig internationellt när 
det gäller spelutveckling. Under senare år 
har vi sett flera större uthyrningar riktade 
till spel företag. Intresset för industrin blev 
förmod ligen inte mindre efter försäljningen 

av före taget Mojang med spelet Minecraft 
till Microsoft för cirka 18 miljarder. Men 
man ser också nya användningsområden 
där  teknik inom spelindustrin kan  utnyttjas 
inom exempel vis life science. Ett område 
som riktar sig mot life science, men som 
sannolikt kommer att vara allmänt teknik
tungt, är  Hagastaden. Här samlas akademi 
och  klinisk expertis, och kanske även en 
och annan spelutvecklare i framtiden. Men 
två kommuner ska också växa ihop till en 
 levande stadsdel och då krävs näringsliv, och 
inte minst människor.

I år startar byggnationen av  bostäder i 
 Hagastaden som delas av Solna och  Stock 
holms kommun. Ett life science område med 
ambitionen att bli en levande, central stads
del. Totalt kommer 6000 nya bostäderna 
byggas, 3000 i Stockholm och 3000 i Solna. 
Stockholms stad har hittills markanvisat 
tio kvarter för byggstart mellan 2015 och 
2019. Einar Mattsson bygger 160 lägenheter. 
Ikano Bostad bygger 200 bostadsrätter och 
 Veidekke Bostad bygger 300 lägenheter. De 
första lägenheterna beräknas vara klara för 
inflyttning 2017. Oscar Properties uppför 
också Helix och Innovationen, två höga bygg
nader vid Torsplan på Stockholmssidan.

Inledningsvis var det, utöver life science
verksamheten, endast bostäder planerat men 
efter diskussioner mellan aktörerna kommer 
nu bottenvåningarna också innehålla för
skolor, service, restauranger och caféer. En 
av framgångsfaktorerna är en relativt stor 

Patrick Mesterton och Mats Hederos.
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frihet i utvecklingen av området, berättar 
Ylva Williams, vd för Stockholm Science City 
Foundation. En viktig punkt, menar hon, var 
att när Stockholm, Solna och Landstinget 
tillsammans med universitet och industri år 
2007 skissade på visionen kring området så 
fokuserade man på vart man ville, och inte 
strikt hur det skulle uppnås.

– I en föränderlig värld har det varit 
en fördel att veta vart vi ska, utan att det 
 stakats ut exakt hur vi ska nå dit. Det är 
svårt att 2007 peka ut precis hur det ska 
 genomföras. Vi har haft lite mer frihet att 
anpassa oss till hur omvärlden och teknik
områden förändras och kunnat utnyttja 
detta, säger Ylva Williams.

Karolinska Institutet, Kungliga  Tekniska 
högskolan, Stockholms universitet och 
 Handelshögskolan samt Stockholms stad, 
Solna stad och Stockholms läns landsting 
 finansierar Stockholm Science City  Foundation 
som har uppdraget att främja  vetenskaplig 
 undervisning och forskning i området.  Arbetet 
sker i nära  samverkan med övriga aktörer som 
arbetar med  Hagastadens utveckling med 
syftet att se till att alla verksamheter kan få 
största möjliga nytta av varandra. En lyckad 
del, tycker Ylva Williams, är att man varit 
noga med att  respektera att var och en äger 
sina respektive arbetsområden. Här har Stift
elsens roll mer handlat om att ta ansvar för det 
som annars kanske hamnar mellan stolarna, 
 exempelvis den mjuka infrastrukturen.

– Det handlar till exempel om hur vi 
 säkerställer att entreprenörerna kan träffa 

akademins forskare. Skapa förutsättningar 
för naturliga mötesplatser där man kan 
 mötas och lära sig behoven som finns hos de 
olika aktörerna och tydliggöra nyttan, säger 
Ylva Williams.

Ett av Stockholm Science City Founda
tions samarbeten sker med den fastighets
ägarförening som bildats av de aktörer som 
finns i och utvecklar Hagastaden. Till sammans 
arbetar man för att visa Life  Science företag 
och bostadssökande mer värdet av att flytta till 
området och att få in rätt typ av bolag och där
med också öka intresset. En av konsekvens
erna är att man vid Norra stationsgatan  i 
 Hagastaden gått från nära 15 procents vakans 
till nästan inga tomma lokaler alls.

– Det kommer ständigt in nya projekt idéer 
och intressenter. Den totala  invest eringen 
på 65 miljarder i området innebär att det 
är en väldigt stor aktivitet. Och nya  projekt 
behövs för i princip finns  nästan  inget 
tomt i det  befintliga beståndet, säger Sten 
 Wetterblad,  regiondirektör  Akademiska Hus 
och  ordförande  Fastighetsägarföreningen 

 Stockholm Life. Dock finns det många 
 möjligheter genom kommande  omflyttningar 
och nybyggnationer.

Alla drar åt samma håll i dag, säger Sten 
Wetterblad, kommuner och fastighetsägare 
jobbar tätt och samarbetet med Landstinget 
har mynnat ut i en tunnelbanestation till 
Karolinska/Hagastaden.

– I fastighetsägarföreningen  arbetar 
vi gemensamt med både bostäder och 
 kommersiella lokaler, vi har en gemensam 
hemsida och olika kampanjer och det har 
fungerat mycket bra.

Hela temat i Hagastaden spänner kring 
life science men målet är en levande stadsdel 
med 10 000 nya invånare 2025, tillsammans 
med de nya forskningsanläggningarna.

– I dag när man talar på den inter
nationella arenan om vad som händer här 
så är det många som tycker det är otroligt 
 häftigt och unikt att i en huvudstad med 
 ledig mark så bygger man en stadsdel där 
man har mod och långsikthet att jobba mot 
life science, säger Ylva Williams. n

FAKTA HAGASTADEN

Hagastaden ska bli en stadsdel som genomsyras av life science. I begreppet ryms såväl 
preventiv vård och sjukvård som forskning, utveckling och undervisning inom vård, läkemedels-
framställning, medicinteknik och bioteknik.
Närmast i tidplanen över byggprojektet ligger Helix och Innovationen som Oscar Properties tar 
första spadtaget för i år. Under 2015 kommer även Einar Mattsson, Veidekke och Ikano att starta 
bygget av bostadskvarter 2-5.
Den totala investeringen för Hagastadsprojektet är omkring 65 miljarder kronor. Då inkluderas 
såväl infrastruktur i form av intunnling, Citybanan, tunnelbana som fastigheter och 
Nya Karolinska universitetssjukhuset.

Ylva Williams.

Visionsbild Hagastaden.

FOTO: MARIA UHR FOTO/GRAFIK: WSP
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H
ar det betydelse hur fastig
hetsföretag formulerar sin 
identitet och sina ambition
er? Har det immateriella ett 
värde vid sidan av eller till

sammans med det fysiska? Finns det värden 
som bara kan uttryckas språkligt och som är 
väsentliga för verksamheten?

Vi lever i en tid där identitet är viktig. 
Alla konkurrerar om någonting. Det mest 
åtråvärda är det alltid brist på. Bara  genom 
att vara unika kan vi lättare bli valda  eller 
få välja. Vi vill inte vara utbytbara, vi vill 
vara unika. Och varför skulle vi inte sträva 
 efter att vara unika, de andra finns ju redan. 

Vår utgångspunkt för den här  betraktelsen 
är att identitet, det som kallas varumärke, 
 påverkas, förändras, och blir till dagligen. 
Allt det man gör och inte gör skapar  bilden av 
företaget. Om man inte själv påverkar  bilden 
av företaget gör andra det.  Varu märket 
 skapas i konkurrens med och i relation till 
 andra på marknaden. Och inte minst internt 
skapas bilden av företaget i alla  formella 
och informella samtal liksom i kontakten 
med marknaden.

SVÅRT ATT PÅVISA SAMBAND
Att i dagens brus hålla ihop reklam, mark
nadsföring, kommunikation, PR och informa
tion (internt och externt) är svårt och  kräver 
därför en strategi. Kanalerna är många, till
gängliga för alla, allt är trans parent, allt kom
municerar och det går snabbt. Tradition ella 
 funktionsorganisationer och kompe tenser 
utmanas då fler inom organisa tionen vill 
och kan kommunicera. När man arbetar med 
kommunikation har man alltid utmaningar 
i att påvisa samband mellan kommunika
tiva åtgärder och  effekter i form av ökade 
intäkter, lojalare kunder,  nöjdare personal, 
 enklare rekryteringar och så  vidare. Låt oss 
därför först peka på några generella argu
ment till varför det är viktigt för alla företag 
och organisationer att  fundera på hur man 
uppfattas och  kommunicerar.

Lönsamhet. Varumärkesorienterade  före 
tag är lönsammare visar till exempel Bransch 
 Orientation Index, en svensk studie.

Kultur och samhörighet med bolaget 

 påverkar ledarskapet, rekryteringar och 
innova tioner. I Sverige känner endast 16 
procent stor samhörighet med sin arbets
givare, 72  procent är neutrala enligt Gallup.
Varumärkeskapitalet har ett värde i sig 
och det enda som inte går att kopiera av 
 konkurrenter. Det är också en buffert om 
något går fel eller om Janne Josefsson 
knackar på dörren.

INGET NYTT SEDAN ROCKY?
Hur ser det då ut hos de svenska fastighets
bolagen? Inte sedan Vasakronan  produ cerade 
sin TVreklam med Rocky, Borg/McEnroe 
och Persbrandt har  branschen  eller någon 
av dess aktörer gjort några större ansträng
ningar att bygga ett  publikt varumärke. 
Marknadsföringen och varumärkes arbetet 
verkar i stor grad präglas av  laissezfaire – 
det blir som det blir. Men stämmer det, eller 
finns det genomtänkta strategier och tankar 

MARKNAD

Varumärket – tydligt val eller 
efterhandskonstruktion?

GÄSTKRÖNIKA

”Vi vill bygga upp 
 marknadsplatser 

som bidrar till 
våra  hyresgästers 

 framgång. Då krävs en 
unik  positionering för 

varje köpcentrum”
LINDA STÅHL, T.F. KOMMUNIKATIONS-

CHEF DILIGENTIA

”Att bara fråga 
 kunderna vad de 
vill ha duger inte 

längre. De förväntar 
sig att vi ska bidra 
med  kunskap för 
att  leverera lokal-
lösningar som är 

 bättre än vad de själva 
kan tänka ut.”

PETER ÖSTMAN, KOMMUNIKATIONS-
CHEF  VASAKRONAN

MARKNAD

BO PLARS
KONSULT INOM KOMMUNIKATION, 

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKEN

CHRISTER EKELUND
FRISTÅENDE

VARUMÄRKESSTRATEG
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för hur man ska arbeta med sitt varumärke?
För att ta reda på saken träffade vi och 

samtalade med representanter för ett antal 
fastighetsbolag och försökte skapa oss en 
bild kring följande frågor:

• Vilka strategier har olika bolag valt? 
• Är det medvetna val eller har det bara  
 blivit så?
• Vilka konsekvenser har det medfört  
 för den dagliga förvaltningen?

Det som framförallt styr valet av strategi är 
vilket av nedanstående alternativ som bäst 
betjänar marknaden och därmed bidrar till 
företagets mål. I korthet kan de förklaras 
enligt följande:

• BRANDED HOUSE Innebär att all 
 kommunikation koncentreras kring 
 ett gemensamt varumärke. För ett  
 fastighetsbolag innebär det att av 
 sändaren i alla lägen är bolaget.
• HIERARICHAL BRANDING Här lägger  
 man till ett subbrand eller en beskriv 
 ning. Men utgångspunkten är alltid  
 det ursprungliga varumärket och finns  
 alltid med i all kommunikation. Man  
 ska inte förväxla detta med en pay 
 off  eller elevated pitch som är en, ofta   
 fyndig, förstärkande beskrivning.
• HOUSE OF BRANDS Detta är mot 
 satsen till Branded house och innebär  
 att man varumärker bolag eller erbjud 
 anden/produkter helt fritt och utan  
 koppling till den bakomliggande av 
 sändaren. Inom B2C är detta vanligt  
 och bygger då ofta på en noggrann  
 segmentering av konsumenterna och  
 marknaderna. Ett exempel är SCA och  
 deras olika konsumentprodukter som  
 Edet, Tork, Libress och Liber.

OLIKA SKÄL BAKOM VAL AV
IDENTITETSSTRATEGIER
Vid våra intervjuer framkom olika skäl för 
att välja någon av ovanstående strategier. 
Det nämndes flera faktorer som påverkar 
val, eller ickeval, av varumärkesstrategi, 
förutom det grundläggande att ett varu
märke alltid bör sträva efter att vara känt, 
omtyckt och kommunicera relevant inne
håll. Exempel på faktorer var:

• Förmågan att skaffa nytt kapital under 
 lättas om man kommunicerar en 

 tydlig och konsekvent bild av företaget.
• Personal, befintlig och den som ska  
 rekryteras, har lättare att få en enhet 
 lig bild av företaget och dess värd 
 eringar, det som brukar benämnas  
 employer branding respektive talent  
 management.
• Den goodwill som ett konsekvent 
 varumärkesarbete ger kan fungera  
 som en buffert vid negativ medial 
 uppmärksamhet.
• En positiv och enhetlig bild av före 
 taget underlättar när man vill få till 
 gång till de attraktiva fastighets  
 objekten. Det gäller till exempel när  
 stat,  kommun och landsting ska sälja,  
 då vill de ha en köpare med högt 
 förtroende.

• Uthyrning kan underlättas om man  
 kan skapa en unik kommunikation för  
 ett objekt baserad på de hyresgäster  
 som man vill nå.
• Man vill distansera sig från fastighets  
 objekten pga låg investeringsvilja i  
 dessa. Bättre då att arbeta med extern  
 förvaltare eller se till att ägarbilden  
 inte är fullt transparent.
• Ägarnas ambition med bolaget på 
 verkar hur varumärkesorienterad man  
 är. Vasakronan, som tidigare  nämndes,  
 hade en unik situation då ägarna   
 tydligt uttalat att hela bolaget skulle  
 säljas. 
• Att sammankoppla förvaltningsobjekt  
 med ägarbolaget kan både försvåra en  
 framtida försäljning men också be 

 gränsa möjligheten att positionera   
 objekt optimalt.

Vi upplever att medvetenheten om dessa 
frågor följer med storleken på  bolaget och 
hur länge det varit verksamt. I en  marknad 
där det är lätt att hyra ut blir hyres gästerna 
underordnade andra mekanismer och 
mer ett medel för att bygga värden än att 
vara den centrala värdeskapande  faktorn 
som  köpande kund. Det gäller framför
allt för kortsiktiga fastighetsägare där 

man  fokuserar på sin exit. Då är det mer 
 intressant att skapa enheter som lätt kan 
säljas, vilket talar för att en strategi  baserad 
på ”House of Brands”. Men även mer  uttalat 
långsiktiga fastighetsägare kan välja  denna 
strategi,  exempelvis för köpcentrum. 
 Fastighetsägare och  hyresgäster kan då 
 gemensamt  positionera sig  relaterat till läge 
och konkurrens.

I en av intervjuerna fick vi höra  berättas 
om teknisk personal som byter kläder när 
de åker mellan olika förvaltningsobjekt 
 eftersom de har en strikt policy att service
personal ska vara enhetligt klädda och att 
ägarbolagets normala kläder inte är tillåtna. 
Detta är ett exempel på hur personalen mer 
förknippar sig med ”sin” fastighet eller ”sitt” 
område än med fastighetsbolaget. Om det 
går så långt att man tar fram egen logotyp, 
strajpar bilar, har egna kläder och börjar 
bygga subkulturer, riskerar det att  försvåra 
det dagliga operativa arbetet  eftersom 
 personalen får svårare, och kanske till och 
med blir ovilliga, att röra sig mellan olika 
objekt. Man kan notera att behovet av att 
bygga en mer homogen intern kultur och 
underlätta så kallad ”poolning” av personal 
är faktorer som talar för en strategi baserad 
på ett ”Branded House”.

Inledningsvis nämnde vi tre frågor 
som vi ställde under intervjuerna: Vilka 

BRANDED HOUSE

HIERARCHY OF BRANDING

HOUSE OF BRANDS

Underlättar kapitalanskaffning.

Underlättar försäljning av hela bolaget.

Goodwill hos media.

Employer Branding och Talent Management.

Ökat förtroende hos säljare av fastigheter.

Underlättar uthyrning.

Skapar distans till förvaltning.

Underlättar försäljning av enskilda objekt.

”Idag är vi bra 
på att optimera 
 medarbetarnas 

 kapacitet men vi 
 utnyttjar inte lagets 

fulla möjligheter.”
ANDERS BORGGREN,

TEKNISK CHEF FABEGE
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 strategier har olika bolag valt? Är det 
 medvetna val  eller har det bara blivit så? 
Vilka  konsekvenser har det medfört för 
den dagliga  förvaltningen? Om man sam
manfattningsvis ska reda ut om de blev 
besvarade kan man  konstatera några saker. 
Att bolagen vi träffat har valt olika strateg
ier framkom väldigt tydligt, samt att det 
går att knyta dem till de tre  strategier som 
vi redovisat. Ju större  bolag och uttalat 
långsiktigt, desto tydligare  verkar man ha 
gjort ett medvetet val. Vi har också pekat 
på olika  konsekvenser för de olika strateg
ierna som framkommit. Det är dock slående 
hur strategin många gånger känns som en 
 efterhandskonstruktion, ett sätt att beskri
va verkligheten snarare än ett medvetet val.

Vår utgångspunkt är att varumärket 
är en av de mest värdefulla tillgångarna 
ett företag har. Det är också den tillgång 
som är unik och som inte går att kopiera. 
 Fastighetsbranschen har många framgångs
rika år bakom sig och mycket talar för att det 
inom vissa områden och segment ser ljust 
ut även framöver. Utmaningarna är likväl 
många, inte minst i att attrahera och  behålla 
person alen. Applicerar vi det lojalitets index 

från Gallup som nämndes i inledningen 
så skulle 10 procents lojalitetsökning 
kunna innebära väsentliga  förbättringar 
i  drift nettot. Och de effekterna kan bara 
åstadkommas med en tydlig strategi för hur 
man vill uppfattas, en varumärkesstrategi. 
Ett tydligt varumärke effektiviserar med

arbetarnas arbete och inriktning liksom 
styrning och förväntningar. Slutligen kan 
man fråga sig vad det skulle innebära om 
alla medarbetare i sin kontakt med olika 
 intressenter hade en så klar kunskap om 
det egna varumärket att man kunde ge en 
 spännande ”elevator pitch”? n

”För oss är det viktigt 
att skapa ett stort 

förtroende hos de som 
säljer fastigheter

till oss”
KARIN NILSSON MALMÉN, 

KOMMUNIKATIONSCHEF HEMSÖ

Rekryteringsbarometern
på Facebook

Branschbarometern
på Linkedin

Du som är student kan vara med och påverka  fastighets- 
och samhällsbyggnadssektorn genom att delta i 
 Rekryteringsbarometern. För tionde året genomför vi nu 
 denna enkät som har blivit ett viktigt underlag för branschens 
 beslutsfattare. För tredje året genomför vi även
Branschbarometern. Där får du som är yrkesverksam inom 
 sektorn möjligheten att tycka till om företag och karriärvägar.
 
Missa inte chansen att nå beslutsfattarnas
uppmärksamhet! Startar i februari.

Vad är viktigt?

FOTO: HENRIK ZETTERSTEDT

Oscar Properties har varit flitiga
med att skapa varumärken av sina projekt.
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Norska oljefonden, eller Statens pensjons 
fond som den formellt heter, har via sitt 
förvaltningsbolag, Norges Bank Investment 
Management, fortsatt minska sin indirekta 
exponering gentemot den svenska 
fastighetsmarknaden. Under fjärde kvartalet 
nettosålde fonden aktier i nio av de 15 
börsnoterade svenska fastighetsbolag den 
äger aktier i. Innehavet var oförändrat i fyra 
bolag och endast i två bolag, Kungsleden och 
Catena, nettoköpte man aktier under årets 
fjärde kvartal. Det visar en sammanställning 
Fastighetsnytt har gjort på färska ägarsiffror 
från SIS Ägarservice.

Som Fastighetsnytt rapporterade  nyligen 
reducerade fonden dock de facto sitt inne
hav i Kungsleden då fondens innehav 
 minskade från sista oktober till årsskiftet. 
Med hänsyn till Kungsledens nyemission 
som genom fördes under oktober går inne
havet i slutet på året ej att jämföra med 
innehavet vid  tredje kvartalets utgång. 
Då återstår Catena och i logistikbolaget 
 nettoköpte Statens pensjonsfond endast 
315 aktier under kvartalet.

Tabellen nedan visar hur oljefondens 
aktie innehav i börsnoterade svenska fastig 

hets bolag fördelades mellan  bolag vid 
 årsskiftet. Man sålde flest aktier i  Castellum, 
dryga  miljonen aktier, samt i  Wihlborgs 
och  Fabege. Paradoxalt nog  ökade dock 
marknads värdet på fondens innehav med 
156,1  miljoner  kronor vilket självklart 
 förklaras av den  snabba värde tillväxt 
fastighetsaktierna har uppvisat  sedan 
 Riksbanken beslutade att sänka reporäntan 
till noll procent i slutet på  oktober. Med det i 
åtanke blir den mest  sannolika  anledningen 
till att oljefonden netto sålt aktier att man 
vill ta hem vinst  snarare än att man lång
siktigt vill minska expo neringen mot den 
svenska  fastighetssektorn.

Sedan Fastighetsnytt började bevaka 
norska oljefondens innehav i de svenska 
fastighetsbolagen, efter andra kvartalet 
2013, har innehavet Castellum konsekvent 
varit det största svenska fastighetsbolaget, 
sett till marknadsvärde, i fondens portfölj 
men nu har man som nämnts ovan sålt över 
en miljon aktier i det Göteborgsbaserade 
 bolaget och därmed har Castellum passerats 
av både Hufvudstaden och Balder.  n

SVERRIR THÓR

Hufvudstaden och Balder förbi
Castellum i oljefondens portfölj KÄLLA: WWW.FASTIGHETSNYTT.SE

UTHYRNINGAR

28/1 L Tribona förlänger hyresavtal om 
15 944 m2 med Netto i fastigheten 
Mappen 3 i Linköping. 

28/1 K Vasakronan hyr ut 7 000 m2 
till Tillväxtverket, Atkins och Sveriges 
 Bostadsrättscentrum i kvarteret 
Nattuglan på Västgötagatan 4 i Stockholm.

28/1 K Bonnier Fastigheter hyr ut ett 
våningsplan i Bonnierhuset på Torsgatan 
21 i Stockholm till Visab Consulting.

19/1 I NP3 Fastigheter hyr ut 3 000 m2 till 
Scandbook AB i fastigheten Hälsinggården 
1:247 i Falun.

19/1 H Unibail-Rodamco hyr ut till 
Victoria’s Secret, River Island, Peak 
Performance, Tiger of Sweden och 
Foot Locker i Mall of Scandinavia.

16/1 H Klövern bygger ett hotell om 
10 000 m2 i centrala Uppsala och hyr ut till 
Elite Hotels.

14/1 H Steen & Ström hyr ut till Victoria‘s 
Secret i Emporia i Malmö.

14/1 H Nivika hyr ut 400 m2 till MQ i 
 fastigheten Aborren 6 i Jönköping.

14/1 K Mengus hyr ut 6 009 m2 till 
 Santander Coonsumer Bank i fastigheten 
Solna Gate.

14/1 K Diligentia hyr ut 1 350 m2 till 
Trafikverket på Löfströms Allé 6A i 
 Sundbyberg.

12/1 K Humlegården hyr ut 2 400 m2 till 
E-Hälsomyndigheten på Sankt Eriksgatan 
117 i Stockholm.

12/1 S Hemsö hyr ut 6 600 m2 till fyra  olika 
skoloperatörer i Lund och  Hässleholm.

8/1 K Midroc hyr ut 740 m2 till B&R 
 Industriautomation och 645 m2 till 
 Länsförsäkringar Skåne i fastigheten 
Hermod 1 i Malmö.

18/12 K I Victoria Park hyr ut 1 100 m2 i 20 
år till Malmö Stad i fastigheten Tuppen 15.

18/12 L Prologis hyr ut drygt 17 000 m2 
till Papyrus Supplies i Prologis Park 
 Jönköping.

17/12 K Fastighets AB L E Lundberg 
hyr ut 1 500 m2 till Swedbank i centrala 
 Norrköping.

K=Kontor, B=Bostäder, S=Samhällsfastighet, 
L=Lager/ Logistik, I=Industri, H=Handel

 Antal aktier Andel aktier KU* IM*

Atrium Ljungberg B  46 736     0 114,7  5 360 619
Balder B  3 723 399     2,2 110,25  410 504 740
Castellum  3 276 903     1,9 122,1  400 109 856
Catena  641 038     2,5 105,75  67 789 769
Corem  2 016 150     2,4 28,7  57 863 505
Fabege  3 678 029     2,2 100,6  370 009 717
Hemfosa  145 019     0,2 165  23 928 135
Hufvudstaden A  4 481 841     2,1 101,6  455 355 046
JM 1 568 120     2 249  390 461 880
Klövern A  2 468 070     2,3 8,2  20 238 174
Klövern B  24 680 705     2,3 7,6  187 573 358
Klövern pref  60 885     0,3 317,5  19 330 988
Kungsleden  5 691 044     3,1 56,5  321 543 986
Tribona  121 100     0,2 38,6  4 674 460
Wallenstam B  2 802 566     1,6 129,7  363 492 810
Wihlborgs  2 539 249     3,3 142,75  362 477 795

*KU=Aktiekurs vid kvartalets utgång *IM=Innehavets marknadsvärde
Källa: SIS Ägarservice
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Största transaktionen godkänd

Förlorade mot Konkurrensverket
KÄLLA: WWW.FASTIGHETSNYTT.SE

TRANSAKTIONER
27/1 B HSB Bostad och Ikano Bostad 
 köper fastigheten Missionsskolan 1 i 
Stockby på Lidingö av Svenska Missions-
kyrkan för 62 miljoner kronor.

22/1 S Hemfosa köper samhälls-
fastigheter i Norge för 1,5 miljarder 
 kronor av Entra ASA.

22/1 K Brostaden köper en kontors-
fastighet om 11 500 m2 i centrala 
 Stockholm och ett parkeringshus i 
 Marievik för 324 miljoner kronor.

22/1 K L Briggen förvärvar fastigheter 
om totalt 51 200 m2 i Köpenhamn för 
383 miljoner kronor.

21/1 L Estancia köper nio logistik-
fastigheter med uthyrningsbar yta om 
116 000 m2 i södra och mellersta Sverige 
för 900 miljoner kronor av Hemfosa.

19/1 B HSB säljer fastigheten Uppsala 
Kåbo 57:1 till Aros Bostad III.

16/1 H Grosvenor köper Skärholmen 
Centrum av Centeni.

16/1 I Briggen köper fastighet i Väla Södra 
i Helsingborg från JKAB Arkitekter för 22 
miljoner kronor.

15/1 H Nordika Fastigheter köper 
G ustavsbergs Centrum på Värmdö av 
fonden GNBRE.

14/1 B JM köper fastigheten Lindholmen 
1:29 på Lindholmen i Göteborg av AGA AB 
för 27,5 miljoner kornor.

14/1 K L Wihlborgs köper tomträtten 
Kroksabeln 12 i Helsingborg för 151 
 miljoner kronor av Per Eivind Skeid.

14/1 Göteborgs Stad köper fastigheten 
Gullbergsvass 703:53, innehållandes ett 
 P-hus och markparkering, av Platzer för 
210 miljoner kronor.

13/1 H Redito köper två fastigheter i 
 Kristianstad respektive Karlskrona för 
400 miljoner kronor.

13/1 K H Grandab samt investerare 
 köper fastigheterna Nordstaden 13:4 och 
 Nordstaden 13:7 av Mustad Fastighets AB.

13/1 H Salana Österlen köper tre 
 fastigheter i Tomelilla av HP Holding.

9/1 B ALM Equity köper tomträtten 
 Skaholt 1 i Kista.

K=Kontor, B=Bostäder, S=Samhällsfastighet, 
L=Lager/ Logistik, I=Industri, H=Handel

Förvärvet av två fastighetsbolag i Sverige 
respektive Norge med ett fastighetsvärde 
på 11,5 miljarder kronor, genomfört av ett 
dotterbolag till Starwood Capital Group, 
var den största fastighetstransaktionen i 
Norden 2014.

En extra bolagsstämma i DNB NOR 
 Eiendomsinvest I ASA har godkänt försälj
ningen av huvuddelen av sitt fastighets
bestånd i Norge och Sverige till en fond 
inom Starwood Capital Group, i en trans
aktion som ursprungligen tillkännagavs 
den 18 december. Affären omfattar en 
portfölj med 106 fastigheter om totalt nära 
1,1 miljoner kvadratmeter, bestående 
främst av kontor, logistik/industri samt 

inslag av hotell och  handelsfastigheter. 
 Affärens svenska bestånd omfattar 
 SveaReals 79 fastigheter.

Pangea Property Partners och Lindahl 
var köparens rådgivare i affären. Pareto 
 Project Finace var säljarens rådgivare.

Enligt Pangea Property Partners  trans 
aktionssammanställning för 2014 var  vol 
ymen i Sverige 157 miljarder  kronor och 55 
miljarder norska kronor i  Norge. Den  nordiska 
transaktionsvolymen  nådde  rekordnivåer 
 under 2014, cirka 270  miljarder kronor, vilket 
ligger i nivå med  tidigare  rekordnivåer före 
 finanskrisen 2008.

– Två faktorer har varit av särskild 
 betydelse. Det finns mycket internationellt 
kapital som söker förvärv i våra marknader, 
både eget kapital och lånekapital. Dessutom 
har de svenska börsbolagen varit väldigt 
 aktiva, medan utländska investerare har 
gjort betydande investeringar i  Norden 
i  allmänhet, då de ser Norden som en 
 attraktiv region att investera i. Vi arbetar 
för närvarande med ett antal transaktioner 
och förväntar oss hög aktivitet under 2015, 
säger Bård Bjølgerud, vd och Partner på 
Pangea Property Partners. n

REDAKTIONEN

En dom i kammarrätten slår fast att 
 Akademiska Hus är att betrakta som en 
upphandlande myndighet, och därmed ska 
omfattas av lagen om offentlig  upphandling.

Domen rör det mål där Konkurrens
verket har ansökt om upphandlings
skadeavgift avseende  Akademiska Hus 
generalentreprenad i samverkan av nya 
Skogishuset på Campus Umeå. Hyresgäst 
är Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Domen i kammarrätten går i linje med en 
tidigare dom där förvaltnings rätten den 10 
juni 2014 biföll Konkurrens verkets  ansökan. 
Akademiska Hus valde att överklaga den 
domen. Konkurrens verket har en längre 
tid drivit frågan om att  Akademiska Hus 
och flera andra  statliga bolag ska  tillämpa 
LOU. Under 2014  meddelades  domar som 

fastslog att varken  Systembolaget eller 
 Sveaskog är upphandlande myndigheter, 
men vad gäller  Akademiska Hus gjordes en 
annan bedömning.

– Vi välkomnar beskedet även om det inte 
blev vad vi hade förväntat oss. Vi är inte en 
myndighet utan ett företag som  verkar på 
marknadsmässig grund och i  konkurrens. 
Nu har detta prövats i över instans och vi 
har därmed fått ett  klar görande i vad som 
gäller framöver. Vi ska nu ta en diskussion 
i  styrelsen för att  besluta om huruvida vi 
vill överklaga detta i högsta förvaltnings
domstolen för att få ett  slut giltigt  av görande 
i frågan,  säger  Akademiska Hus vd Kerstin 
Lindberg  Göransson. n

REDAKTIONEN

Bård Bjølgerud.
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FASTIGHETSNYTT STATISTIK
JLL

SAVILLS

TRANSAKTIONSVOLYM (MKR) FÖRDELNING AV TRANSAKTIONSVOLYM FASTIGHETSTYP

PRIME RENT KVARTAL 4 2004-2014 VAKANSGRAD KVARTAL 4 2004-2014

KOMMENTAR PETER WIMAN, SAVILLS

Transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden 
under 2014 uppgick till hela 161 miljarder, vilket är den nästa 
högsta noteringen någonsin och den högsta sedan finans-
krisen 2008. Transaktionsmarknaden var extremt stark under 
årets sista kvartal då hela 69 miljarder omsattes. Likviditeten 
på marknaden, mätt som antal genomförda transaktioner, 
har varit mycket god och även antalet affärer har ökat kraftigt 
med en ökning om 26 procent jämfört med föregående år. 

2008-års finanskris innebar ett minskat intresse från 
 internationella investerare för fastighetsinvesteringar i 
Sverige, vilket varit tydligt de senaste åren. Under 2014 
ökade dock aktiviteten kraftigt och internationella och 
 nordiska  investerare förvärvade fastigheter för strax under 
29  miljarder, vilket var mer än en fördubbling jämfört med 
föregående år.
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Den totala vakansgraden i Stockholm sjönk 
 under K4 med 0,1 procent och ligger  oförändrad 
på  årsbasis. Därmed är vakansgraden för 
Stor stockholm fortfarande historiskt låg, och 
 efterfrågan på moderna kontorsytor inte mättad. 
Vakansgraden i CBD steg med 0,2 procent under 
kvartalet, vilket motsvarar 0,6 procent på årsbasis. 
Hyresnivån i Stockholm CBD har inte visat några 
tecken på förändring under kvartalet, däremot 
finns förväntningar om tilltagande hyrestillväxt.

GÖTEBORG

Vakansgraden för hela Göteborgsområdet ökade 
under kvartalet med 0,1 procent, men minskade 
med 0,5 procent på årsbasis, och är fortfarande på 
historskt låga nivåer. 
Även vakansgraden i CBD är rekordlåg, med en 
minskning både på kvartalsbasis (- 0,1 procent) 
samt årsbasis (0,5 procent). 
Prime rent bedöms ligga stilla på samtliga del-
marknader, med CBD fortsatt högt på 2.600 kr/m2.

MALMÖ

I Malmö/Lund steg den totala vakansgraden 
 under K4 med 0,3 procent (1,5 procent på års-
basis) till 10 procent, vilket är den högsta noterade 
 vakans graden sedan 2006. 
Vakansgraden steg i CBD, liksom på övriga 
 delmarknader med undantag av Malmö förorter 
där den sjönk. Ökning i CBD om 0,8 procent på 
 kvartalsbasis och 0,6 procent på årsbasis. 
Prime rent i CBD justeras upp till 2.300 kr/m2 och 
går därmed om Västra Hamnen som haft högst 
prime rent sedan 2009.

KOMMENTARER BENJAMIN RUSH, ASSOCIATE DIRECTOR, RESEARCH AND VALUATION, JLL:

Kontor 31%

Bostäder 23%

Lager/industri 11%

Hotell 5%

Övrigt 13%

Blandad anv. 3%

Land 5%

Handel 10%
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PANGEA PROPERTY PARTNERSPANGEA PROPERTY PARTNERS

PANGEA REAL ESTATE INDEX – LÄNDER

 ANDEL I VOLYM (%)

1. STOCKHOLM 44,0

2. VÄSTRA GÖTALAND 14,0

3. SKÅNE 9,2

4. ÖSTERGÖTLAND 5,2

5. SÖDERMANLAND 5,1

6. UPPSALA 3,5

7. VÄSTERNORRLAND 2,5

8. JÖNKÖPING 2,3

9. HALLAND 1,7

10. GÄVLEBORG 1,6

>10 SEK (Mdr)

5-10 SEK (Mdr)

1-5 SEK (Mdr)

<1 SEK (Mdr)

KOMMENTAR MIKAEL  SÖDERLUNDH,
HEAD OF  RESEARCH, PARTNER,
PANGEA PROPERTY PARTNERS

December blev en rekordmånad på den svenska 
 fastighetsmarknaden med affärer för cirka 30  miljarder. 
Vidare kan vi summera omsättningen för helåret till drygt 
151 miljarder i Sverige. Våra storstadsområden  Stockholm, 
Göteborg och Malmö stod sammanlagt för cirka 56 
 miljarder. I Norden blev den totala omsättningen cirka 
268  miljarder under 2014, varav Sverige stod för hela 
56 procent.

På aktiemarknaden såg vi en fortsatt uppgång för svenska 
fastighetsaktier i december (+6 procent), vilket gör att 
 uppgången för helåret 2014 landade på hela 34 procent. 
Det gör fastighetssektorn till en av de bästa på börsen 
under förra året. Som en jämförelse ökade nordiska 
 fastighetsaktier med 26 procent under 2014. Allra bäst 
gick bolag med fokus på bostäder eller blandportföljer. 

PANGEA REAL ESTATE INDEX – SEKTOR

Dec-13 Feb-14 Apr-14 Jun-14 Aug-14 Okt-14 Dec-14

Kontor Handel Industri Bostäder Blandat

-5%

0

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Dec-13 Feb-14 Apr-14 Jun-14 Aug-14 Okt-14 Dec-14

Finland Sverige Danmark Norge

-15%

-10%

-5%

0

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

TRANSAKTIONSVOLYM ÖVER EN
TOLVMÅNADERS PERIOD FÖRDELAT
PÅ RIKETS LÄN

66,4 mdkr
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K
ommer någon ihåg torsdagen 
19 juli 2007?  Förmodligen 
inte, men ändå ett  viktigt 
 datum i den ekonomiska 
 historien. Det är nämligen det 

datum man kan säga att  markerade början 
av Finanskrisen och Den Stora  Recessionen.

Vänta nu, det var väl inte då Lehman 
föll, kanske någon  påpekar och det är helt 
 korrekt.  Lehman  Brothers föll 15 september 
2008 och man kan förvisso  hävda att det 
markerade  början av finanskrisen i Sverige 
men den globala finans krisen hade pågått 
en längre tid och skördat många offer varav 
brittiska bolåneinstitutet Northern Rock 
och  amerikanska investmentbanken Bear 
Stearns var de största, tills Lehman föll. 
Northern Rock föll i augusti 2007 och Bear 
Stearns i mars 2008.

Varför var då 19 juli 2007 början till 
 krisen? Jo, den dagen passerade  amerikanska 
aktieindexet Dow Jones  Industrial  Average 
(eller bara Dow som det ofta kallas) 14 000 
poäng för första  gången. Det var något av 
en milstolpe  eller en  drömgräns om man så 
vill och det är just när sådana  dröm gränser 

 passeras som det  kollektiv vi kallar för 
 marknad börjar fundera. Det hade  kommit 
fram en hel del  alarmerande signaler om 
den  amerikanska ekonomins hälsa  redan 
 tidigare, bland  annat om de så kallade 
 subprimelånen och hur bolåne instituten 
Fanny Mae och  Freddie Mac var exponerade 
mot dessa och i  förlängningen hur banker 
som var långivare till, och låntagare hos, 
 syskonen Fannie och Freddie var  exponerade. 
Tack vare originella och  extremt kompli
cerade strukturer, så  kallade CDO:s, var 
den underliggande risken i  subprimelånen 
svår att begripa och när man lägger till att 
stora försäkringsbolag, som AIG, också var 
exponerade då de hade sålt försäkringar mot 
 betalningsförsummelse kan man  summera 
ihop det till att risken i banksektorn var 
ofattbart stor. Kombinera det med att 
 börsen nådde en ny ”alltime high”, vilket i 
sig borde vara ett tecken på att det står bra 
till med ekonomin, och då  förstår vi vad som 
hände sedan. Dow började falla och hela 
den globala ekonomins blickar vändes mot 
USA och den högexponerade banksektorn. 
 Krisen var ett faktum.

När jag ser att Stockholmsbörsens stor
bolagsindex, OMXS30, och fastighetsindex, 
OMX Stockholm Real Estate GI, ständigt 
når nya höjder och sätter nya  historiska 
 rekord blir jag lite fundersam. Även Dow 
når nya höjder dagligen.  Omedvetet börjar 
jag  associera till 19 juli 2007 – ett  datum 
som är inbränt på ekonomi reporterns 
 näthinna, speciellt  eftersom jag höll i 
kvällsskiftet och fick  skriva  nyheten om det 
nya  rekordet. När jag ser att fastighets index 
med  stormsteg  närmar sig 2  000gränsen 
och för den  delen att FSBX har stigit med 
över 20  procent  sedan vi på Fastighets
nytt började räkna  indexet i maj ifjol, blir 
jag ännu mer  fundersam och rentav lite 
skraj. Var ligger drömgränsen denna gång, 
 undrar jag.

Nu verkar systemriskerna i den  ameri 
kanska banksektorn inte vara lika stora som 
de var 2007, man verkar ha rensat upp det 
mesta av ”skiten”, men det vore inte  heller 
helt ärligt att hävda att allt är frid och 
fröjd. Inte i den amerikanska ekonomin och 
 sannerligen inte i den europeiska. Även i 
den  svenska ekonomin finns det orosmoln. 
Vi har ingen inflation, vi har ingen ränta 
och marknads räntorna tar sig snabbt mot 
noll som  Fastighetsnytt har rapporterat på 
sistone. En nollränta ger  visserligen bränsle 
till en uppgång på aktiemarknaden men en 
nollränta är verkligen  inget tecken på att 
det ekonomiska läget är bra och  oavsett 
vad andra tycker så anser jag att risken med 
hushållens skuldsättning är stor och den 
kan absolut inte negligeras. Ställer man 
börsrekord på börsrekord ovan, samt ett 
trans aktionsrekord på fastighetsmarknaden 
(senast det hände var 2008), mot bakgrund 
av läget i ekonomin finns det nog en hel att 
bli orolig över. Hur länge kan det fortsätta? 
Förmodligen ett tag till men frågan är var 
drömgränsen ligger denna gång? n

SVERRIR THÓR

Hur länge kan det fortsätta?
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Tribona har kommit överens med tre av  
bolagets långivare om en  förtids 
refinansiering av samtliga sina befintliga 
lån. Långivarna ifråga är  Swedbank,  Aareal 
och  Sparbanken Skåne men  tillsammans 
står dessa tre för närmare 85 procent av 
 Tribonas bankskuld. Alla de  avtal man nu 
har refinansierat hade tidigare  förfall i 
 februari 2016. Efter refinans ieringen har 
man en genomsnittlig löptid på 3,5 år med 
långivarna ifråga.

Anledningen till att man tar detta steg nu 
är att man vill minska refinansieringsrisken 
i bolaget. Dels har man nu förekommit den 
refinansieringspuckel som väntade i februari 
2016, dels har man spritt ut låneportfölj
ens löptider. Vidare har man lyckats sänka 
sina lånekostnader.

Efter refinansieringen kommer  Tribonas 
genomsnittliga räntemarginal att uppgå 
till 1,9 procent vilket kan jämföras med en 
marginal om 2,59 procent tidigare. Givet 
de  förutsättningar som rådde vid  årsskiftet 
har bolaget sänkt sin  genomsnittliga  ränte 

 kostnad, inklusive kostnad för  räntederivat, 
med 0,8 procentenheter till 4,72  procent 
per år. Dessutom har man sänkt  snitt 
amorteringen från 2,46 procent till 
1,64  procent.

Slutligen har Tribona genom denna 
 refinansiering ökat sin likviditet då överens
komna men ännu inte utbetalda krediter 
kommer att utbetalas. Det i sin tur innebär 
att bolagets belåningsgrad kommer att stiga 
till 59,8 procent.

Tribonas vd Per Johansson  kommenterar 
i ett pressmeddelande från bolaget att 
 intresset för att finansiera Tribonas 
 verksamhet är stort.

”Vi är glada att kunna fortsätta ut
veckla våra relationer med våra nuvarande 
 banker och är väldigt nöjda med att i förtid 
kunna omförhandla våra marginaler och 
 förlänga och sprida ut våra förfallotider för 
vår  finansiering,” skriver Per Johansson i 
sin  kommentar. n

SVERRIR THÓR

Refinansierar
bankkrediter

Mäklar 1,3 procent av 
 kapitalet i NP3

PUBLICERAD 29 JANUARI 2015

På fredagsförmiddagen bytte två stora aktie
poster i NP3 Fastigheter ägare. Den första 
var även den största av de två, 613  000 
 aktier motsvarande 1,3 procent av kapi
talet. Den aktieposten mäklades inbördes av 
Swedbank till kursen 38,4 kronor och hade 
således ett värde om 23,5 miljoner kronor.

Den andra, 245 772 aktier, motsvarande 
lite drygt 0,5 procent av kapitalet, mäklades 
inbördes av ABG Sundal Collier till kursen 
38,25 kronor vilket innebär att den hade ett 
värde om 9,4 miljoner kronor. n

SVERRIR THÓR

PUBLICERAD 23 JANUARI 2015

Utökar 
blankning i 
Kungsleden

Flaggar för
köp i NP3

PUBLICERAD 26 JANUARI 2015

PUBLICERAD 26 JANUARI 2015

Amerikanska bankjätten JP Morgans 
Londonbaserade kapitalförvaltning ut
ökade på torsdagen sin korta  position 
i Kungsleden med 0,18 procent av 
 kapitalet, motsvarande cirka 327  000 
aktier i bolaget. JP Morgan har nu 
blankat 0,78 procent av det svenska 
fastighetsbolaget.

Det framgår av Finansinspektion
ens blankningsregister. n

SVERRIR THÓR

Länsförsäkringar Fondförvaltning köp 
te på fredagen 463  000 aktier i NP3 
 Fastigheter. Efter köpet uppgår Läns
försäkringars innehav i det Sundsvall
baserade fastighetsbolaget till 2 602 930 
aktier, motsvarande 5,37 procent av 
kapital och röster. Därmed utlöste man 
en flaggningsplikt.

På fredagen rapporterade Fastig 
hets nytt om två stora avslut med 
NP3:s aktie och sannolikt har Läns
försäkringar varit delaktiga i den ena 
av de två. n
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K
iruna stad ”måste” flytta på 
grund av LKAB:s gruvbryt
ning. Stadsflytten är ett  komp 
licerat projekt. Under kort tid 
ska en helt ny stadskärna med 

 kommersiell och offentlig service byggas och 
drygt 6 000 invånare ska få nya bostäder. En 
förutsättning för denna omvandling är en 
nära samverkan mellan ett flertal parter. I 
allt väsentligt fungerar samarbetet bra, men 
i ett avseende har vi problem – på nationell 
statlig nivå.

Att den svenska planeringsprocessen 
är byråkratisk och tidskrävande är ingen 
 nyhet. Inte minst vid en internationell jäm
förelse visar det sig att vi har en läxa att 
göra. Stora effektivitetsvinster skulle  kunna 
göras utan att ge avkall på kvalitet eller 
 demokratisk förankring.

Stadsomvandlingen i Kiruna är ett projekt 
som kräver aktiv samverkan mellan en rad 
nyckelaktörer. Vi har därför etablerat ett nära 
samarbete med Trafikverket för att garant era 
infrastrukturlösningar som skapar god till
gänglighet och  stadsutvecklingsmöjlig heter. 
I samverkan med länsstyrelsen jobbar vi 
 proaktivt för att skapa handlings alternativ 
som  bejakar utveckling och samtidigt beaktar 
nationella intressen. Vi har också  utvecklat ett 
nära samarbete med fastighetsägare,  handeln, 
investerare och byggare. I nära  samverkan 
disku teras olika möjligheter att praktiskt 
 kunna realisera de kvaliteter som vi vill se 
i den nya staden.  I allt väsentligt  fungerar 
denna samverkan utmärkt. Vi har fått 
stor uppmärksamhet nationellt (men även 

 internationellt) för att vi förmått  utveckla 
 samarbetsformer som främjar  kvalitet i stads
byggandet och effektiva planprocesser. Men 
det finns ett smolk i glädjebägaren.

Kiruna kommun är ytmässigt lika stor som 
Skåne, Blekinge och Halland  tillsammans. Att 
marktillgång skulle kunna vara ett problem är 
svårt att förställa sig – men så är fallet. Na
tionella myndigheter har med de bästa av av
sikter, men utan att koordi nera sinsemellan, 
karaktäriserat stora delar av kommunens yta 
som  riksintressant. Om man adderar de na
tionella intressena för naturvård, vindkraft, 
gruvbrytning, friluftsliv, kulturmiljö och ren
näring blir det inte mycket mark kvar. Flytt
ningen av staden kommer att påverka rennä
ringen. Av detta skäl tog kommunen kontakt 
med den berörda samebyn och träffade en 
överenskommelse om kompensation för in
trång, som bägge parter var nöjda med. Med 
denna överenskommelse i bagaget gjorde 
kommunen 2012 en framställan till Statens 
fastighetsverk om att få förvärva marken. Ef
ter ett år kommer statens respons i form av 
ett yttrande i vilket man avslår kommunens 
begäran med hänvisning till att området är 
riksintressant för rennäringen. Staten vill ha 
belyst ”huruvida det inte finns annan lämp
lig mark för tänkt ändamål”.  Sådana studier 
hade redan tidigare omsorgsfullt genomförts. 
Alla alternativa lokaliseringar kolliderar med 
riksintressen av olika slag. Efter ytterligare 
turer kommer statens slutliga beslut. Lands
bygdsdepartementet tillstyrker att kommu
nen får köpa marken.

På motsvarande sätt förhåller det sig med 

statens intresse för kulturmiljö. Hur ska vårt 
byggnadsminnesförklarade stadshus som 
snart faller ned i gruvsprickorna  hanteras? 
 Efter en omsorgsfull process är kommun
en och länsstyrelsen överens om att en 
 nedmontering och återuppbyggnad inte är 
r ealistisk av  tekniska och ekonomiska skäl. 
Och även om man inte är överens om omfatt
ningen så är man samstämda i uppfattningen 
att en mängd olika byggnads och inrednings
detaljer ska bevaras. Efter över klaganden i 
flera instanser beslutade  Kammarrätten i 
september 2014 att upphäva byggnadsmin
net. Men historien slutar inte där. En annan 
statlig myndighet var inte tillfreds och över
klagade till Högsta förvaltningsdomstolen. 
Sedermera återkallades överklagandet och 
efter en lång process och många skattekronor 
så är stadshusets framtid, som aktualiserades 
2006, avgjord. Denna sorglustiga framställ
ning skulle kunna fortsätta med historien om 
skyddsrummen med mera, med mera.

LKAB:s gruvbrytning är av nationellt 
 intresse och en överlevnadsfråga för Kiruna. 
Denna utgångspunkt har besjälat planerings
processen men inte staten som nationell aktör. 
Stefan Attefall sjösatte en rad initiativ för att 
effektivisera planeringsprocessen, men fort
farande finns mycket att göra. Vi får hoppas 
att Mehmet Kaplan inte backar för det mot
stånd mot förändring som med självklarhet 
kommer att mobiliseras, från dem som skulle 
känna sin maktposition hotad, om vi modern
iserar regelverket för byggande i syfte att öka 
effektivitet och kvalitet, utan att för den skull 
äventyra rättssäkerhet och demokrati. n
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Uppsalas största stadsbyggnadsprojekt på 
många år heter Rosendalsfältet. Det  handlar 
om en helt ny stadsdel, som ska byggas 
från grunden i ett tidigare mer eller mindre 
 obebyggt område som till stor del fram tills 
nu använts som golfbana.

Området ligger i södra Uppsala mellan 
stadens centrum och de etablerade stads
delarna Gottsunda och Sunnersta.  Det 
ska  enligt gällande planförslag innehålla 
byggrätter för cirka 2 500 bostäder, nya 
 universitetslokaler på cirka 9 hektar mark, 

kontor, kommersiella lokaler, förskolor, 
 skolor, parkeringshus, idrottshall och 
 ytterligare funktioner. I Rosendal ska det 
också skapas två torg och en centralt belägen 
park. Nästan all mark inom den planerade 
stadsdelen är redan i kommunal ägo eller ägs 
av Akademiska Hus AB.

Uppsala kommun betonar att mål
sättningen för Rosendal är att skapa en 
robust stadsbyggnadsstruktur som kan 
fungera som stöd vid byggnation av om
rådet över en längre tid. Det hela 44  hektar 
stora  området ska byggas ut successivt 
och  genomkorsas av en kommunal stom

I LANDETS FJÄRDE STÖRSTA STAD PÅGÅR NU DET  STÖRSTA 
STADSBYGGNADSPROJEKTET PÅ MÅNGA ÅR.  I  ROSENDAL 
I  SÖDRA UPPSALA SKA DET BYGGAS 2 500 BOSTÄDER, 
UNIVERSITETS LOKALER, KONTOR OCH SKOLOR. 

PETER LORIN | redaktionen@fastighetsnytt.se

rosendal är uppsalas 
nya stadsdel

ILLUSTRATION: UPPSALA KOMMUN
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linje för kollektivtrafik i form av bussar 
eller eventuellt spårvägstrafik. Den nya 
stads delen är belägen bara 2,5 kilometer 
söder om Uppsala  centrum i ett område 
som  redan 1985  pekades ut av kommun
en som ett lämpligt område att  bebygga. 
Då var dock tanken att man här skulle ha 
mark för företag med koppling till de kring
liggande forskningsmiljöerna.   I början av 
2000 talet planlades Rosendals fältet för 
kontor, undervisning, forskning, labora
torier, konferens och hotell och i  mindre 
grad även bostäder och handel.

Detaljplanen var klar 2007, men  om rådet, 
stort som 60 fullstora fotbollsplaner, har 
ännu inte bebyggts med undantag av en 
mindre del.

KUNSKAPSSTRÅK LÄNGS
DAG HAMMARSKJÖLDS VÄG
Inom kort är en omarbetad detaljplan 
 aktuell att antas av kommunen och den 
innebär bland annat att andelen tidigare 
planerade grönområden på Rosendals
fältet minskas till förmån för fler  bostäder. 
Bakom den  trenden ligger givetvis den 
allt större bostads bristen i Uppsala 
området.  Genom en  utveckling av Uppsala 
 universitets  verksamhet  söderut genom 
Rosendal stärks också det  ”kunskapsstråk” 
som  skapas mellan  Uppsala  universitet 
och Sveriges Lantbruks universitet (SLU) 
längs Dag  Hammarskjölds väg som går 
från universitets biblioteket  Carolina 
 Rediviva i centrala Uppsala  söderut mot 
stadsdelen Sunnersta. I anslutning till 
Dag  Hammarskjölds väg står bland annat 
Akademiska sjukhuset,  Uppsala  Science 
Park, Biomedicinskt centrum (BMC), 
 Ångströmlaboratoriet och SLU samt  djur 
universitetssjukhuset i anslutning till SLU.

Den planerade stadsmässiga  utvecklingen 
av Rosendalsfältet, där slutna kvarter i 
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Strategiskt placerat område
Tidigare ordföranden i  kommunstyrelsen 
i  Uppsala, Fredrik Ahlstedt (M), ser 
 Rosendal som ett mycket strategiskt 
 projekt för  Uppsalas stadsutveckling och 
bostadsförsörjning.

–  Uppsala växer snabbt och vi har 
 antagit höga mål när det  gäller kommun
ens förmåga att kunna  välkomna 
 människor hit. Uppsala ska erbjuda många 
attraktiva  boendemiljöer.  Rosendal är 
en av många viktiga  pusselbitar för att 
 kunna nå dessa höga ambitioner.

– Rosendal ligger strategiskt  placerat 
mitt emellan våra två universitet och 
mellan Gottsunda och statskärnan. Vår 

ambition med bostäder i Rosendal är 
att knyta olika delar av Uppsala sam
man, skapa nytt resandeunderlag för 
kollektivtrafiken och möjliggöra för 
många boende att gå och cykla till jobb 
och utbildning.

– Rosendal bidrar tillsammans med 
Dag Hammarskjölds  stråket till att Upp 
sala utvecklas till en stad med  starkare 
 samband och närhet till jobb, välfärd, han
del, service och höga naturvärden. Rosen
dal  erbjuder attraktivt  boende nära stads
kärnan,  sammanfattar Fredrik Ahlstedt. n

PETER LORIN

ILLUSTRATION: PETTER FURÅ
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hög grad eftersträvas, ses också av Uppsala 
kommun som ett sätt att skapa en starkare 
koppling än idag mellan innerstaden och 
stadsdelarna Kåbo, Malma Backe, Valsätra, 
Gottsunda och Sunnersta.

Förslaget till ny stadsplan för Rosendals
fältet har skisserats av Erik Giudice 
 Arkitektkontor (EGA).

UNGDOMSBOSTÄDER OCH TENNISHALL
För den sydligaste delen av  Rosendalsfältet, 
söder om Rosendalsvägen och ned till 
 Vårdsätravägen, har kommunen redan  tagit 
fram en ny detaljplan och sålt kvarters
mark. I detta område av Rosendalsfältet har 
 utbyggnaden nyligen startat med främst 
 bostäder kompletterade av verksamheter 
och en tennishall. Inom detta område har 
kommunala bostadsbolaget Uppsalahem 
också nyligen påbörjat  nybyggnation av 
ungdomsbostäder norr om Rosendals vägen. 
I detta delområde av Rosendalsområdet 
 planeras för cirka 700 nya bostäder på en yta 
av 6 hektar. Vinnare i kommunens mark
anvisningstävling för Södra Rosendal blev 
Utopia Arkitekter/ByggVesta.

Rosendalsområdet har en strategisk  
betydelse för Uppsala univesitets  expan 
sion av BMC i form av medicinsk, farma ko 
logisk och naturvetenskaplig forskning och 
  utveckling, men även för  forskningsnära 
 företag inom dessa områden.  Uppsala 
  universitet och kommunen vill på  
Rosendals fältet skapa en kreativ miljö med 
god  service, som ska synliggöra universi
tetet i staden och ge förutsättningar för 
etablering av företag med kopplingar till 
universitets forskning, liksom för student 
och forskar bostäder. Totalt planeras det 
för cirka 100 000 kvadratmeter mark för 
universitets anknuten verksamhet.

ETAPP I VARIERAD BEBYGGELSE
En markanvisningstävling för  Rosendal etapp 
2, som omfattar merparten av   området, har 
nyligen genomförts. De  inkomna tävlings
förslagen utvärderas under   septemberoktober 
i år och exploatörerna till vinnande förslag 
kommer sedan att  bjudas in till den gemen
samma  planprocessen  senare nu i höst.

Den nya stadsplanen beräknas bli  an  
tagen under första kvartalet 2015 med  gatu  

projektering under våren 2015. Byggnation 
av gator planeras att starta hösten 2015 och 
 första byggstart på fastighetsmark  hoppas 
Uppsala kommun kunna få igång våren 2016.

Huvudgatan, Torgny Segerstedts Allé, 
ska byggas ut i ett tidigt skede för att 
 kollektivtrafiken ska kunna trafikera den 
nya stadsdelen så tidigt som möjligt. Ett 
större parkstråk i västöstlig riktning blir 
en viktig del av området och ska förbinda 
 Stadsskogen i väster med Kronparken 
i  öster.

Uppsala kommun betonar att  Rosendal 
etapp 2 ska präglas av en varierad 
 bebyggelse, där småskalighet så långt 
som möjligt  understryks som en viktig 
 komponent,  liksom även byggnaders och 
grönytors  multifunktion.

Just dessa värden karaktäriserar även 
den redan pågående utbyggnaden av 
 området Södra Rosendal, där en  småskalig 
och omväxlingsrik bebyggelse ska skapa 
en stadsmässig karaktär på ett sätt som i 
vissa avseenden delvis påminner om den 
 uppmärksammade bebyggelsen i Jakriborg i 
Hjärup mellan Lund och Malmö. n

ILLUSTRATION: UPPSALA KOMMUN
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Soweto byter skepnad
med husprojekt
för fattiga
FRÅN OPPENHEIMER TOWER ÄR UTSIKTEN ENORM. DE SÅ  KALLADE TÄNDSTICKSASKHUSEN 
 BREDER UT SIG I ALLA  VÄDERSTRECK. HUS EFTER HUS, RAD EFTER RAD. VI ÄR I SOWETO 
UTANFÖR JOHANNESBURG I SYDAFRIKA.  FÖRORTEN SOM  VITTNAR OM MYCKET AV 
APARTHEIDREGIMENS  SEGREGERING OCH ÖVERGREPP. MEN OCKSÅ FÖRORTEN 
SOM GJORT ENORMA FRAMSTEG DE  SENASTE 20 ÅREN.

MATILDA LANN | redaktionen@fastighetsnytt.se
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S
oweto är en förkortning av 
South Western Townships och 
hit tvångsförflyttades svarta 
 afrikaner under apartheidtiden – 
innerstaden var förbehållen den 

vita befolkningen. Vad som länge präglat 
området är trångboddhet, hög  arbetslöshet, 
och dålig infrastruktur. Till viss del är 
 området fortfarande eftersatt, men mycket 
har hänt och orten har blivit en destination 
för turism.

Mxolisi Ngubane, som är 38 år arbetar 
som guide på Hector Pietersonmuseet. Han 
är född och uppvuxen i Soweto och guidar 
 historiskt intresserade turister runt i  förorten.

– Idag finns allt du behöver här, affärer 
och shoppingcenter, jag har inte varit i city 
(reds. anm. Johannesburgs innerstad) på 
åtta månader, säger han.

REGERINGEN BYGGER HUS
När Nelson Mandela blev vald till Syd
afrikas president 1994 i landets första 
 demo kratiska val satte regeringen snart upp 

FOTO: DREAMSTIME

FOTO: MATILDA LANN

STADSBYGGNAD

FNB Stadium i Sowetos utkanter.



mål om att ge fattiga i slumområden nya bättre bostäder, till över
komliga priser. Tio år senare  släppte regeringen en bostads plan 
 ”Breaking New Ground”. Planen  innehöll mål som att  avlägsna all 
slum i Sydafrika så snabbt som möjligt men  senast 2014 och att 
skapa en hyresmarknad för en snabbt växande  urban befolkning i 
innerstad och områden nära  arbetstillfällen.  Tanken var att grad
vis fasa ut de mer informella bosättningarna, så  kallade kåkstäder.

I rapporten ”20 Year Review: South Africa 19942014” uppger 
regeringen att de hittills har uppfört 2,8 miljoner subvention
erade hus.

I Soweto finns mer än 100 000 av dessa hus. Längs motor vägen 
syns pågående byggprojekt. Hundratals betonghus som ännu 
 saknar tak kommer inom kort att bli hem till de som står först på 
 väntelistan. Kravet,  enligt regeringen, för att hamna på vänte listan 
för att få statligt stöd i form av ett hus är att vara sydafrikansk 
medborgare och  fyllda 21 år, vara gift alternativt vara singel men 
ha barn som man själv ansvarar för. Hushållet får heller inte ha 
en månadsinkomst som överstiger 3 500 rand, vilket motsvarar 
2 500 kronor.

– De ringer när det är din tur att få ett hus, men de flesta får 
vänta många år. Du behöver aldrig betala för ditt hus, även om du 
skulle få jobb. Huset är ditt för alltid,  säger Mxolisi Ngubane.

EN EPOK AV VÅLD OCH FÖRTRYCK
När Mxolisi Ngubane var 11 år gammal fick han liksom många, 
många andra svarta sydafrikaner uppleva apartheidsregimens över
grepp på nära håll. Alla svarta sydafrikaner var vid den här tiden 
tvungna att bära med sig en slags idbok kallad ”dompas”, vilket 
är en sammanskrivning av ”dumb pass”. Denna bok  angav i vilka 
 områden personen fick  arbeta, bo och vistas. Besök i andra områden 
krävde särskilt tillstånd och rörelsefriheten var  mycket begränsad. 
Den som bröt mot dessa regler blev omedelbart arresterad.

– En kväll kom min morbror och  hälsade på mig och min  familj. 
Han hade inget  tillstånd att besöka oss och polisen mötte  honom 
vid grinden och frågade vart han skulle. Han sa som det var att 
han bara skulle  hälsa på oss men att han inte hade med sig  något 
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 tillstånd, då släppte polisen sina hundar som bet 
 honom. En av poliserna sköt honom i ryggen och han 
dog  framför mina ögon, säger han.

Det var ytterligare en våldshandling som satte 
 Soweto på kartan. Den 16 juni 1976  marscherade 
upp emot 20 000 studenter från  Sowetos skolor i en 
 fredlig  demonstration för att protestera mot  under 
 visningsspråket. En stor del av undervisningen sked
de på  afrikaans som var förknippat med apartheid
regimen och  studenterna  föredrog undervisning på 
engelska och på bantuspråk.

– När studenterna började tåga barrikad erade 
 polisen gatan och beordrade dem att  lämna platsen 
inom fem minuter, när så inte skedde  öppnade de eld 
mot studenterna och många  miste livet den dagen, 
 säger Mxolisi Ngubane.

Massakern pågick i flera dagar och det är ingen 
som vet hur många studenter som fick sätta livet till, 
 siffror från 170 till flera hundra figurerar. Händelsen 
fick hur som helst resten av världen att få upp ögonen 
för brutaliteten som apartheidregimen utövade mot 
den svarta befolkningen. Långt in på 90talet fortsatte 
 oroligheterna i förorten och många vågade inte sätta sin 
fot i Soweto.

ETT OMRÅDE PÅ VÄG
Idag ser det annorlunda ut. Hit kommer varje dag 
mängder med turister som vill besöka Nelson Mande
las hus som nu är ett  museum, men också minnesmo
numenten för alla de som sköts till döds. Ryktet som 
en av Johannesburgs farligaste platser är näst intill 
utsuddat.

I regeringens program för att utveckla  området har 
gator  asfalterats, en ny busslinje in till  Johannesburg 
införts och 200 000 träd har planterats. Fem nya 
 gallerior har  tillkommit och butiksytan har nästintill 
 fyrdubblats från  mindre än 60 000  kvadratmeter till 
över 220 000 kvadratmeter, de senaste 20 åren.
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Dessutom har bostadsmarknaden i 
 Soweto tagit fart. Enligt  sajten Property24, 
Sydafrikas största sajt för bostadssök, har 
det genomsnittliga transaktionsvärdet för 
de flesta  fastigheter i  Soweto som sålts av 
 privatpersoner legat  under 100 000 rand 
(71 500 kronor) under  perioden 20002004. 
Men då resten av bostads marknaden 
har haft svårt att återhämta sig  sedan 
2009 har bostads priserna i  Soweto ökat 
 dramatiskt de senaste fem åren, både när 
det gäller subvention erade hus och icke 
subventionerade hus. Det genomsnittliga 
 transaktionsvärde ligger på 300 000 rand 
(214 800 kronor).

Och Mxolisi Ngubane håller med om att 
mycket har förändrats.

– Det är bättre nu än tidigare, fler facili
teter som till exempel elektricitet och  vatten. 
Vita människor bor också här nu. När det 
kommer till jobb och infra struktur så är det 
fortfarande undermåligt, i Soweto är det fler 
arbetslösa än folk i arbete, många av de som 
jobbar är egna företagare, säger han.

VM-FESTENS FÖR- OCH NACKDELAR
En händelse som betytt mycket för både 
Soweto och hela Sydafrika är fotbollsVM 

2010. Två av arenorna, FNB Stadium och 
Orlando Stadium ligger i Soweto.

– VM ändrade livet för många här i 
 Soweto, det  skapade jobb, folk sålde saker 
eller jobbade med byggnads arbeten, många 
överlever fortfarande på vad VM inbringade, 
säger han.

Vad han beskriver är euforin från en folkfest 
som varade lite drygt en månad där alla syd
afrikaner  kunde enas under den syd afrikanska 
flaggan. Många fick  arbete för en kort tid, in
frastruktur rustades upp och byggdes ut och 
fotbollsglädjeyran med  vuvuzelor och om
världens strålkastare  riktade mot  nationen 
är  något som sitter kvar i folks  hjärtan. Få 
talar  negativt om världsmästerskapen. Men 
de  bestående  ekonomiska konsekvens erna 
är mer  diskutabla. Den  sydafrikanska TV 
kanalen ENCA  rapporterade i juni, fyra år  efter 
VM, om enorma summor som  spenderades 
 inför VM, arenor som nu  mestadels står 
 tomma och uteblivna jobb. Vinsterna gick i 
första hand till Fifa och till en redan välbär
gad elit. En stor del av  befolkningen lever fort
farande i kåkstäder och gynnas inte av snabb
tåg till flygplatsen eller Lady Gagakonserter 
på någon av de stora arenorna. Klasskillnader 
finns kvar och arbetslösheten är hög.

Trots dessa nedslående fakta finns stolt
heten över arrangemanget kvar.  Mxolisi 
Ngubane berättar att han gick på både 
 öppningsceremonin och finalen, samt tre 
matcher på den största arenan FNB Stadium.

– Det var fantastiskt, atmosfären, det var 
toppen. Vi var så glada, och alla var vänliga 
mot alla. Vi var förberedda och hade städat 
upp längs gator och torg, allt såg fint ut.

SLUMMEN – ETT BESTÅENDE PROBLEM
Som nämnts tidigare var regeringens mål att 
utrota all slum till 2014. Idag, i slutet av 2014, 
finns fortfarande stora kåkstäder i  Soweto 
och Sydafrika. Ett av de största områdena är 
Kliptown som rymmer runt 40 000 personer, 
enligt siffror från CNN. Här bor folk i plåt
skjul utan el och vatten. En kvinna bjuder in 
oss i sitt hem för en titt. Några barn som följt 
efter oss väntar nyfiket vid grinden,  skrattar 
och gör miner framför kameran. Kvinnan 
 visar en balja, den  använder hon för att tvätta 
sig i.  Vattnet tvingas hon bära från den enda 
kommunala vattenkranen i området. På 
 bordet står en oljelampa så att hon kan läsa 
på kvällen. Hon har inget större hopp om att 
flytta från  området den närmaste framtiden. 
Än är det en lång väg kvar att gå för Soweto. n

FOTO: MATILDA LANN
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E
tt tag efter att jag skrivit om 
Nils Edén i Bonniers stats
ministerprojekt växlade jag 
lappar med Dagens Industris 
Gunnar Örn. ”Bästa finans

ministern?”  undrade han. Jag började 
 klottra, mer och mer – det var en tioitopp
idé som gick utanpå det mesta.

Hos finansministrarna löper förvaltning
ens trådar samman. Det är med pengar 
och ekonomiska regelverk som staten och 
landet hålls ihop. Jag skrev av mig mina 
 funderingar i antologin ”Kunskapen & 
 makten”  (Atlantis), en festskrift till den 
mångkunnige Per Molander, budgetlagens 
konstruktör och senast aktuell med en bok 
om jämlikhet och orättvisor genom tiderna.

Jag insåg att jag behövde några kriterier 
att staga upp värderingen med:

Ordning och reda. Finansministern ska 
kunna säga nej. Det är A och O. Att hålla 
budgeten är (nästan) ett sine qua non för 
att komma med på listan. Feldt hankar 
med ändå med på en delad sjunde plats 
(med Sköld och Persson), för de strukturella 
 omprövningarnas skull.

Krishantering. Det är möjligen orättvist 
mot de finansministrar som seglat i lugna 
vatten, men vem hade kommit ihåg De 
 Gaulle om inte kriget gett den avdankade 
översten chansen? Så ogin är historien.

Strukturreformer. Framtiden väger tungt. 
De finansministrar som hamnar högt ska 
ha bidragit till den långsiktiga utvecklingen. 
Sträng hamnar sånär utanför, för de kväv
ande 1960talsregleringarnas skull.

Då har jag några favoriter (se den infällda 
rutan. Den som läser boken hittar resten av 
tioitopp).

Man kan göra en motsvarande lista över 
de tio sämsta, men det vore inte  riktigt snällt. 
David Hall satt i drygt två och en halv  månad 
1949 innan han fick avgå  därför att han miss
brukat sin ställning i interna parti(s)trider 
i Västmanland. Värst var kanske före 
godsägaren Vilmar  Ljungdahl (1936), den 
Bramstorpska semester regeringens man på 
posten, några dagar  kortare än Hall. I maj 
1948  åtalades Ljungdahl för förfalskning, 
förskingring och bedrägeri. Han hade  försett 
sig med 864 011 kronor, bortåt 20 gånger så 
mycket idag, och dömdes till fem års straff
arbete. Det är han gudskelov ensam om. 
Görtz miste visserligen huvudet efter Karl 
XII:s död, men det var nog mer som synda
bock än för privat ohederlighet.

Borg och Magdalena Andersson, då? Det 
är vanskligt att bedöma en tid som ännu inte 

satt sig. Eurokrisen pågår fortfarande. Den 
hanterades länge så skickligt man kan önska 
sig, både jämfört med 1990talskrisen och 
med europeiska mått mätt.

En av de viktigaste skillnaderna mot den 
förra krisen var att konsumtionen höll sig 
någorlunda uppe. Förra gången konsum
erade vi 5 procent mer än vi tjänade 1989, 
för att rusa mot en sparkvot på 10 procent 
1993. På fyra år hade hushållen ryckt undan 
15 procent av sina inkomster från hemma
marknaden – och då rasade sysselsättningen 
som en sten.

Det var det vi slapp 20082009. Jag  hörde 
till dem som var skeptisk mot jobbskatte
avdragen, men de bidrog antagligen till att vi 
slapp ett nytt fall. Ordning och reda gjorde 
att allmänheten inte började  panikspara. Det 
är en viktig stabiliseringspolitisk  lärdom. n

SAMHÄLLE

Fört strukturerna framåt

GUNNAR WETTERBERG
HISTORIKER OCH FÖRFATTARE

3. Johan Liljencrantz (1773-1786) fungerade i praktiken som Gustaf III:s finans-
minister. Han drev igenom sedlarnas inlösen mot silver och stabiliserade därmed 
penningvärdet, han avvecklade  hattarnas  subventionssystem och grundade de 
första  rudimentära affärsbankerna (diskonterna). Kungarnas krig kvaddade tyvärr 
det mesta, annars hade Liljencrantz insats skyndat på Sveriges ekonomiska 
utveckling med några årtionden. Foto: Wikipedia

2. Ernst Wigforss (1925-1926, 1932-1936, 1936-1949) är den moderna 
 ekonomiska politikens fader. Han samordnade  finans- och  penningpolitiken, 
öppnade finansdepartementet mot forskningen, genomförde en budgetreform, 
inrättade konjunkturinstitutet och började använda statens upplåning för att 
stabilisera penningvärdet. Foto: Wikipedia

1 .Störst av dem är ändå Johan August Gripenstedt (1856-1866). Han hör till de 
(många) självlärda finansministrarna, men var påtagligt beläst och à jour med 
den europeiska debatten. Han förhandlade fram Sveriges  anslutning till det 
framväxande frihandelssystemet; han drev igenom beslutet att bygga stam-
banorna och så småningom finansieringen av utbyggnaden. Foto: Wikipedia/
Nynäs slotts samlingar

Tre historiska finansministerfavoriter
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H
ur ska vi egentligen tolka det 
politiska spelet just nu? Vil
ken betydelse har egentligen 
den så kallade ”december
överenskommelsen”?

En mycket enkel och krass tolkning är 
att Allianspartierna valde mellan två  dåliga 
alternativ. Genom att lova den rödgröna 
 regeringen att de i fortsättningen skulle få 
igenom sin budget slapp de förlora mandat 
i ett extra val.

Det var förstås inte enbart en allmän 
känsla av att ett extra val skulle ge förluster 
som Allianspartierna hade. De hade med all 
sannolikhet gjort en djupdykning i opinions
undersökningarnas finstilta material och 
sett konturerna av ett monster närma sig.

Och om ett extra val ändå hade inneburit 
en valseger och en Alliansregering?

Ja, då hade den borgerliga regeringen tving
ats regera med en  socialdemokratisk budget, 
eftersom det var vad Sverige demokraternas 
nya röstningsprincip hade inneburit.

Således. Decemberöverenskommelsen är 
ett kvitto på den gamla sanningen att  politik 
handlar om att ständigt försöka välja det 
minst onda alternativet.

Politik är inte, som en del oskuldsfulla 
varelser tror, en process där det bästa hela 
tiden vaskas fram. Politik handlar om att 
ingen får allt, men alla i bästa fall får nåt. 
Politik handlar om att minimera elände. Inte 
maximera det positiva.

Till detta kommer att december
överenskommelsen bara gäller strikta budget
frågor. I allt övrigt kommer den  rödgröna 
regeringen sannolikt att få anpassa sig efter 

den borgerliga majoritet som Alliansen och 
Sverigedemokraterna tillsammans utgör.

Den rödgröna regeringen kommer att 
styra riket efter den icke rödgröna riksdags
majoritetens behag.

En annan aspekt på decemberöverens
kommelsen är att den på ett bra sätt kod i
fierar den svenska modellens samförstånd 
och resultatinriktning.

Vi lever i ett land som inte haft en 
 riktig revolution sedan Stora Daldansen på 
1740talet. Vi slår inte varandra i huvudet 
när vi är oeniga, vi dricker kaffe och pratar 
om saken istället. Eller kanske till och med 
låter bli att lyfta upp eländet.

Vi låter gärna elefanten vara kvar i 
 rummet. Hellre det än att starta en  grälsjuk 
process som gör att djuret löper amok i 
en porslinsbutik.

Detta kan man ha synpunkter på. Vi är 
lite skamsna över det där med den svenska 
lagomheten. Men vem vill bo i Grekland?

Decemberöverenskommelsen är att  be 
trakta som en variant på den svenska 
 modellens ”kohandel”.

Kohandel är inte en kompromiss där 
 parterna går halva vägen var, utan där part 
A får som den vill på ”sitt” område, mot att 
part B får motsvarande frihet för sina priori
teringar. Vad som nu hänt är i praktiken att 
Alliansen låter de rödgröna genomföra sin 
budgetpolitik (inom rimlighetens gränser) 
mot att Alliansen får driva fram sin budget 
efter valet 2018. Om de då kan bilda regering.

Den stora frågan är förstås om december
överenskommelsen kommer att hålla? Finns 
det risk för nyval lik förbannat?

Det är i skrivande stund omöjligt att säga 
bestämt. Skulle opinionssiffrorna braka 
iväg i Alliansens riktning, exempelvis, då 
 kommer de inte längre att vara lika byxis 
 inför ett nyval.

Men går det åt andra hållet kommer 
 Alliansens sammanhållning att sättas på 
hårda prov. Tre av koalitionens partier  ligger 
risigt till och kommer att frestas  profilera 
sig på helhetens bekostnad. Tumregeln 
är  nämligen att ju mindre sannolikhet 
till  borgerlig regeringsbildning, ju sämre 
 sammanhållning.

Således. Givet att det är som nu  ungefär, 
så räkna med att regeringen får möjlighet 
att driva igenom sina budgetförslag, medan 
Alliansen tillsammans med SD  kommer 
att ge dem en hel del nederlag under 
 mandatperioden. n
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Decemberöverenskommelsen 
– en fråga om att minimera elände
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F
råga vilket svenskt  kommunalråd 
som helst om hur det förhåller 
sig med företagsklimatet och 
du kommer att få svaret att det 
är  utmärkt. Ett bra näringslivs

klimat är vad alla önskar sig.  Infrastruktur 
på plats, människor i arbete, riskvilliga 
 investerare, en fungerande och  balanserad 
marknad och en kompetent politisk  styrning. 
Det är i den miljön företag vill  verka, för det 
är i en  sådan miljö  företagsamhet fungerar. 
Det är där det går att tjäna pengar  samtidigt 
som man  tillfredsställer samhällets och 
 kundernas  behov av bra produkter.

 Men har man inget bra företagsklimat 
i kommunen så säger man ändå att man 
har det. För i den bästa av världar blir 
 sådant man hoppas och tror på sant, bara 
man  säger det tillräckligt många gånger. 
 Norrländska kommuner har blivit besatta 
av  berättelser, och jag ska återkomma till 
varför det är  problematiskt.

 Låt mig redan nu säga att större delen av 
Norrland inte har ett bra företagsklimat. Inte 
ens statliga SBAB vill låna ut pengar i  Norrland, 
och inte ens den ansvarige  ministern tycker 
att de ska ha några sådana  skyldigheter.

  I snart tjugo år har jag skrivit om 
 regionalpolitik i allmänhet och om  Norr 
land i synnerhet. Norrland är en stor 
 varierad  region (60 procent av landet 
 faktiskt) men går ändå att tala om som en 
 helhet.  Likheterna är större än  skillnad 
erna,  särskilt när man tittar på landsändens 
 ekonomiska situation.

 Den ser inte bra ut.
 Bortsett från Åre och Umeå, som  faktiskt 

har starka och fungerande  marknader, 
 krymper alla Norrländska  kommuner. 

 Skattebasen blir mindre, de offentliga 
 jobben försvinner och de företag som inte 
flyttar  genomgår stora  rationaliseringar 
som  minskar behovet av arbetskraft. 
De  näringar som  traditionellt stått för 
 tillväxt och  fortfarande skapar enorma 
produktions värden, det vill säga skogen, 
vattenkraften och  malmen, sysselsätter 
allt färre. Den  lokala  förädlingen utarmas. 
 Löneskatterna uteblir. Norrland  lider av en 
 ulandsproblematik.

 Jag har sett det här hända under de år jag 
rest runt i Norrland som journalist. För varje 
gång jag återkommer till ett samhälle har en 
ny butik försvunnit eller en mack lagts ned, 

ute i byarna stänger de sista  mindre  skolorna. 
Marknaderna kollapsar. Det här är en ut
veckling som pågått länge, men som fått allt 
större konsekvenser i takt med att  offentlig 
service i högre grad  kommit att  spela på de 
privata  marknadernas villkor. För att ett 

apotek ska gå med vinst, för att post och 
banktjänster ska vara lönsamma eller någon 
som helst valfrihet inom  offentlig  service 
eller skolverksamhet ska kunna  uppnås, ja 
då krävs det ett kundunderlag som gör det 
 möjligt. I utflyttningsbygder blir det tvärt
om allt mer glest mellan servicepunkterna. 
De lösningar som fungerar för staden är rent 
utav destruktiva för landsbygden.

 Visst hade politikerna kunnat fatta 
 andra beslut, och visst hade de kunnat bry 
sig mer, men det norrländska inlandets 
 nedgång är också del i en global trend. 2008 
var det år då världens städer gick om lands
bygden  befolkningsmässigt, och redan 2030 

räknar man med att 70 procent av jordens 
befolkning bor i städer. Inget annat land i 
Europa har en så snabb urbaniseringstakt 
som Sverige.

 Verktygen för att hindra eller bromsa 
den typen av utveckling har man  dessvärre 
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SBAB vill låna ut pengar i  Norrland, 
och inte ens den  ansvarige 

 ministern tycker att de ska ha 
 några sådana  skyldigheter.

Lägga sig ner och dö?

PO TIDHOLM
JOURNALIST, FÖRELÄSARE OCH

FÖRFATTARE TILL BOKEN ”NORRLAND”

SAMHÄLLE



inte. Regionalpolitiken är inte ens ett svenskt  politikområde längre. 
Det är EU som  ansvarar för de frågorna, vilket gör det  ointressant 
för svenska politiker att  profilera sig med hjälp av dem.

 Marknads och kundtänkande har  medfört att politiken  avhänt 
sig makten över viss samhällsservice, som kommunika tioner 
och post och banktjänster. Allt det här är ganska konkret, men 
det främsta  dilemmat är mer metafysiskt. För i och med att den 
 inhemska regionalpolitiken  avvecklats har ansvaret flyttats över till 
kommunerna. Och de kan egentligen bara göra en enda sak: ägna 
sig åt storytelling. Svenska  kommuner och regionförbund är jätte
bra på det. De åker runt på konferenser, ställer upp sina rollups och 
berättar hur bra de har det, fast det sällan är riktigt sant.

 Jag klandrar dem egentligen inte. För var ska man börja någon
stans? Om man säger att man har ett bra företagsklimat så  kanske 
man får en företagsetablering som gör att klimatet blir bra. Hönan 
eller ägget. Och  förresten saknas alternativ.

 Mina berättelser om svensk landsbygd är inte populära i dessa 
kretsar. De anses, med visst fog, kunna skada det marknadsförings
arbete man lägger ned för att sälja in  framgångssagorna. Och jag 
kan själv bli trött på mina bilder, på mörkret jag målar upp och 
hopplösheten jag förmedlar. Ofta får jag  frågan om jag vill att de 
norrländska  kommunerna ska lägga sig ned och dö.

 Det vill jag givetvis inte. Tvärtom. Jag vill att de norrländska 
kommunerna ska spotta upp sig, hävda sin rätt, kräva sin del av 
de enorma produktionsvärden som skapas inom dess gränser och 
inte minst vill jag att invånarna ska trivas och må bra. Jag vill att 
nya företag ska etablera sig och de befintliga ska växa och anställa. 
Men för att nå dit måste man kanske våga sjunka till botten, doppa 
 fötterna i dyn, ta spjärn och komma upp  inte bara trötta ut sig 
genom att trampa vatten.

 De mörka berättelserna behöver inte vara så farliga. n

FOTO: JONAS KULLMAN/SKISTAR

Även på sommaren finns
det turistattraktioner i Åre. partners
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Per den 3 februari

www.businessarena.nu



Nu är det bara dagar kvar...

Business Arena
Umeå 2015

Ett urval programpunkter
• Så ser framtiden för den svenska skogsindustrin ut
• Styrkor och svagheter – en ekonomisk översikt över norra Sverige
• Hur ser de stora planerna för infrastrukturen ut?
• Strängt klimat och datacenter – en kombination med potential?
• Regioner i tillväxt: Umeå och Örnsköldsvik
• Praktiska lösningar för ökat bostadsbyggande

Se hela programmet på www.businessarena.nu
Vi ses på Umeå Folkets Hus den 17 februari!
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TRANSAKTIONER Nordhalla har ingått 
avtal med Skelleftebostäder (Skebo) där 
Nordhalla per den 1 april 2015 förvärvar 
ett fastighetsbestånd på 1 141  lägenheter 
i Skellefteå. Affären är värd cirka 600  
miljoner kronor.

Skebo säljer 1 141 lägenheter på Anders
torp och Sunnanå till Nordhalla Fastigheter 
AB, förutsatt att kommunfullmäktige god
känner affären vid nästa möte, 16 december. 
Affären är värd cirka 600 miljoner kronor. 
Nordhalla finansierar förvärvet genom att 
utnyttja del av det sedan tidigare  beviljade 
löftet om aktieägartillskott och aktie ägarlån 
från Nordhallas ägare, där  Heimstaden ingår 
med cirka 29 procent av kapital och röster.

Fasttigheterna kommer inledningsvis, 
efter Nordhallas officiella övertagande, fort 

sätta förvaltas av Skebo. Därefter läggs 
 förvaltningen på Heimstaden som förvaltar 
Nordhallas fastighetsportfölj.

Skebo uppger i ett pressmeddelande att 
bolaget har ett sammanlagt investerings
behov på cirka 2,1 miljarder kronor fram 
till år 2020, varav 1,4 miljarder kronor är 
 planerat till nyproduktion.

– För att möjliggöra så stora invest
eringar kan vi antingen skjuta till kapital 
från ägarhåll eller hitta andra lösningar. 
Denna affär frigör kapital för att säkra den 
nyproduktion vi ser framför oss och möjlig
gör för fler framtida etableringar i kommun
en, säger Skellefteå Stadshus vd, Kristina 
Sundin Jonsson. n

REDAKTIONEN

Köper 1 142 lägenheter
i Skellefteå

PUBLICERAD 10 DECEMBER 2014

NP3 hyr ut
i Falun

Ny affärs
områdeschef 
till Diös

PUBLICERAD 19 JANUARI 2015

PUBLICERAD 27 JANUARI 2015

UTHYRNING NP3 Fastigheter har 
tecknat hyresavtal med ScandBook AB 
avseende 3 000 kvadratmeter i Falun.

Hyresavtalet gäller en industrilokal 
omfattande cirka 3 000 kvadratmeter 
på fastigheten Hälsinggården 1:427 i 
Korsnäs, cirka fem kilometer söder om 
Falu centrum. Hyresavtalet sträcker sig 
till början av 2021. n

REDAKTIONEN

FASTIGHETSMARKNAD Henrik Lund
mark rekryteras som affärsområdes
chef Jämtland på Diös Fastigheter. 
Han kommer närmast från bostads
bolaget Akelius.

– Han har god kunskap om den 
jämtländska fastighetsmarknaden och 
en stark vilja att fortsätta driva ut
vecklingen av vårt breda utbud av både 
kommersiella och bostadsfastigheter, 
säger LarsGöran Dahl, fastighetschef 
för Diös.

Affärsområde Jämtland är Diös 
Fastigheters största med 24 procent av 
bolagets fastighetsvärde. n

REDAKTIONEN

Fastighetsnytt 
Norr
Mot bakgrund av den spännande 
utvecklingen på samhällsbyggnads-
området i norra Sverige lanserade vi 
under 2014 Fastighetsnytt Norr. En 
redaktionell plattform för nyheter om 
fastigheter och samhällsbyggnad i 
norr. Här presenterar vi de senaste 
nyheterna inom bland annat fastighets-
marknad, transaktioner, uthyrning, 
infrastruktur och bostäder. Vi går även 
på djupet med reportage och orts-
analyser tillsammans med våra lokala 
samarbetspartners.

Välkommen till 
www.fastighetsnytt.se/norr

MATTIAS FRÖJD 
webbredaktör Fastighetsnytt 
mattias.frojd@fastighetsnytt.se
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– Avgiften är absolut ett bakslag för  Sunds 
vall. På flera sätt, säger kommunens trafik
planerare Björn Abelsson som gick i  taket 
när det i januari stod klart att också den 
 privata trafiken skulle avgiftsbeläggas.

I lokaltidningen Dagbladet  kallade 
 Abelsson utgången för ett ”totalt  miss 
lyckande för våra politiker och tredubbel 
torsk för Sundsvallsborna”.

I dag har han lugnat ner sig men tycker 
fortfarande att det blev fel. Och tror att han 
har de flesta medborgare bakom sig.

– Det är jag ganska säker på. Hade  Sunds 
vallsborna vetat att de själva skulle  bekosta 
brobygget hade det nog aldrig blivit av.

Alla som åkt E4:an genom Sundsvall 
kan förstå syftet med bron över fjärden. 
Den tunga genomfartstrafiken har  skapat 
 trögrörliga flöden och eftersom staden 
 ligger i en sänka försämras  luftkvaliteten 
kraftigt av  avgaserna. En bro skulle både 
minska  ut släppen i centrala Sundsvall, 
men också förkorta genomfarten med  
åtskilliga  minuter.

Förbifarten hade också diskuterats i 
årtionden när beslutet om att bygga den 
äntligen togs 2009. Bron utgör en viktig 
del av del av den nya E4sträckningen som 
planeras vara färdig senast våren 2015, till 
en kostnad av totalt 4,5 miljarder kronor. 
Förutom den minskade miljöbelastningen 
av centrala Sundsvall beräknas den nya 
E4sträckningen minska körtiden med 20 
 minuter i rusningstrafik.

I det ursprungliga avtalet med Trafik
verket angavs att avgifter enbart för den 
tunga trafiken skulle finansiera Sundsvalls
bron, medan privatbilarna fritt skulle få 
 trafikera leden. Men det så kallade Euro
vinjettdirektivet om likabehandling av 
 trafikslag vid tung trafik, satte stopp för 
lösningen. Direktivet förbjöd helt enkelt 
den avtalade modellen och Trafikverket, 
 trafikutskottet och infrastrukturministern 
rev därför upp avtalet med kommunen.

Privatbilismen skulle också vara med och 
betala bron.

– Det var ingen diskussion utan ett 
 konstaterande. Vi protesterade förstås och 
tyckte att ett ingånget avtal skulle gälla. Men 
det fanns ingen förhandlingsmån,  säger 
Björn Abelsson.

Från kommunens sida tyckte man sig ha 
starka skäl: dels detta med ett redan under
skrivet avtal som man tyckte borde gälla, 
dels att så stora broprojekt normalt betrak
tas som nationella intressen och därför inte i 
huvudsak borde bekostas av regionen.

– Men det viktigaste argumentet från vår 
sida var att man genom att avgiftsbelägga 
bron skulle styra trafiken tillbaka till stan. 
Helt emot själva syftet med projektet, säger 
Abelsson som ändå ser fram emot att Sunds
vallsbron öppnas för trafik veckan före jul.

Det tycker även kommunstyrelsens 

Sundsvallsbron – 
 efterlängtad men omstridd

PUBLICERAD 3 DECEMBER 2014

DEN 18 DECEMBER INVIGDE KUNGEN LANDETS LÄNGSTA 
 MOTORVÄGSBRO, ETT ÅR TIDIGARE ÄN PLANERAT. MEN FÖR 
ORTSBORNA HAR SUNDSVALLSBRON REDAN BLIVIT LITE AV 
EN BESVIKELSE. TROTS ATT DET URSPRUNGLIGA AVTALET SA 
NÅGOT ANNAT KOMMER OCKSÅ PRIVATBILISTER ATT TVINGAS 
BETALA FÖR ATT NYTTJA DEN.

FOTO: TRAFIKVERKET

Sundsvallsbron.



FASTIGHETSNYTT 1/2015 | 97

BOSTÄDER Gavlegådarna  planerar att 
sälja 737 lägenheter i Sätra och i Bomhus 
 under 2015. Anledningen till försäljning
en är framförallt att frigöra kapital för 
ny produktion. Förhoppningen är att få 
in en stark aktör som kan hjälpa till med 
 stads förnyelse och nyproduktion, berättar 
 Cathrine Holgersson, vd Gavlegårdarna, 
för Fastighetsnytt.

Försäljningen sker under förut
sättning att kommunfullmäktige i Gävle 
godkänner försäljningen, i december 
är möte  inbokat där frågan är planerad 
att lyftas.

Men  Gavlegårdarna har i uppdrag från 
fullmäktige att under en period frigöra 10 
procent av beståndet och har redan sålt 
200 lägenheter tidigare i år.

Bestånden det handlar om denna 
gång är i Sätra som byggdes 1965 och 
inne fattar totalt 398 lägenheter. I Bom
hus är det 339 lägenheter byggda mellan 
19721973.

– Att det blev de här två områdena 
 handlar om att det finns en stor efter
frågan, men vi finns också kvar som ägare 
i  områdena och hoppas hitta ett sam
arbete med den nya ägaren. Vi har ett 
uppdrag att finnas i alla stadsdelar så då 
är det naturligt att vi säljer i områden där 
vi har mycket lägenheter.

STORT BEHOV AV HYRESRÄTTER
Inflyttningen i Gävle har inte varit så 
stark  sedan 1975, berättar Cathrine 
 Holgersson. Samtidigt har Gavlegårdarna 
en uthyrnings grad på 99,7 procent och vad 
gäller bostadskön har man konstaterat att 
det under ett halvår var 22 000 som aktivt 
sökt efter  lägenhet.

– Vi har haft en ganska låg byggnation 
och har inga vakanser. Hittills i år har vi 
en nettoinflyttning på 920 personer, så 
man blir nästan nyfiken på var de bor.

Med cirka 15 000 lägenheter står Gavle
gårdarna för 67 procent av hyresbeståndet 
i Gävle. Cathrine  Holgersson berättar att i 
Gävle strand växer en ny stadsdel fram där 
flera privata  aktörer varit aktiva, annars 
har det  varit  väldigt lite privat byggnation 
vad  gäller hyresrätter. Här hoppas man 
att  försäljningen kan ligga till grund för 
nya möjligheter.

– Att vi får en större aktör som har 
 möjlighet att köpa ett så pass stort 
 bestånd men som också har muskler att 
jobba med stadsförnyelse och kanske 
utveckla ytter ligare hyresrätter. Enligt 
bostads försörjningsprogrammet ska vi 
bygga 100 lägenheter per år men det ska 
helst byggas 300 per år om vi ska klara 
efterfrågan och där är vi inte nu, säger 
Cathrine Holgersson.

LÅNGSIKTIG ÄGARE
Försäljningar av kommunalt bostads
bestånd är ofta en känslig fråga och 
 kraven på den nya ägaren brukar hand
la om  långsiktighet. Så även här, men 
 Cathrine Holgersson inte kan gå in i detalj 
på vilka krav som  kommer att ställas då 
 prospekten, där NAI Svefa är  upphandlad 
som sälj rådgivare,  kommer ut först efter 
att  fullmäktige har gett  godkännande.

– Vi är naturligtvis ute efter en seriös 
köpare som är intresserad av hyres rätter på 
lång sikt och som vi också hoppas kunna 
hjälpa till i förnyelse och nyproduktion. n

MATTIAS FRÖJD

Gavlegårdarna säljer
delar av  beståndet

PUBLICERAD 29 OKTOBER 2014
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 moderate ordförande, Jörgen Berglund, som 
visserligen också blev upprörd när förut
sättningarna plötsligt förändrades, men som 
ändå tycker att utfallet till sist blev bra.

– Medan Trafikverket inte alls ville 
 förhandla, var alliansregeringen mycket 
 förstående och lyhörd. Vi fick flera väldigt vikt
iga och omfattande infrastruktursatsningar 
som kompensation, säger Berglund.

Det handlar bland annat om ett rese
centrum i Sundsvall, ett dubbelspår längs 
ostkustbanan mellan Gävle och Härnösand 
och att E14 mellan Nacksta och Blåberget 
byggs om till motorväg.

– Det är satsningar som ger kraftigt 
 positiva effekter på Sundsvalls utveckling, 
säger Jörgen Berglund. Att privatbilisterna 
får betala nio kronor varje gång de ska över 
bron påverkar inte våra möjligheter.

Och även om avgifterna av allt att döma 
kommer att tas ut ganska snart efter in
vigningen – kanske redan från årsskiftet 
– har kommunens trafikplanerare Björn 
 Abelsson ännu inte gett upp hoppet om att 
den privata trafiken så småningom ska få 
köra gratis över Sundsvallsbron.

– Ur miljösynpunkt vore det smartare 
att avgiftsbelägga den sträcka man inte 
vill att bilisterna ska ta, alltså genom stan. 
Jag  kommer att kontakta ordföranden för 
 riksdagens trafikutskott, miljöpartisten 
 Karin Svensson Smith om detta. Hon borde 
hålla med, säger Abelsson. n

BERTHOLOF BRÄNNSTRÖM

FOTO: KRISTOFER LÖNNÅ

Invigningen av Sundsvallsbron
med Kung Carl XVI Gustaf.
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Residensstaden Luleå har med sina nu 
drygt 75  000 invånare växt sakta men 
stadigt  under det senaste decenniet och 
har  sam tidigt stärkt sin position som 
den  starkaste fastighetsmarknaden i 
Norr botten.  Strålkastarljuset har främst 
 riktats mot Facebooks etablering av data
hallar där staden vann en jämn dragkamp 
med  Östersund om etableringen. Efter 
 Facebooks etablering har fler datalagrings
företag vänt blickarna mot Sverige. Luleå 
planerar nu för ytterligare nyetableringar av 
 datalagringshallar där några av de företag 
som har nämnts i sammanhanget är Google 
och Vattenfall.

Bostadsutbudet är som i många  andra 
tillväxtstäder en brist, vilket även har med
fört kraftiga prisuppgångar under  senare 
åren  genom det låga utbudet i kombination 
med fallande räntor. Trenden för bostads
fastigheter var tydlig under 2013 och har 
även följts upp under 2014 där  majoriteten 
av bostadsfastigheterna i A och Blägen 
säljs till bostadsrättsföreningar istället 
för förvalt ande bolag. Under dessa år till
skapades cirka 650 bostadsrättslägenheter 
genom ombildningar från tidigare hyres
rätter vilket kan jämföras med  motsvarande 
 nyproduktion av bostadsrätter och hyres
rätter om cirka 100200 lägenheter per 
år. Av dessa har majoriteten uppförts 
vid  Lulsundsberget, även benämnt som 
 Kronanområdet.

Kronanområdet är det största utveck 
lings området inom kommunen där  visionen 
är att skapa en ny stadsdel med inslag av 
småhus och ett större område för fler
bostadshus med kommersiella inslag. Vid 
den första etappen vid Lulsundsberget 
uppförde HSB Norr 78 lägenheter i bo
stadsrättsform. Något oväntat tog det 
ända fram till slutet av byggskedet innan 
projektet blev slutsålt trots den rådande 
bostadsbristen. Anledningarna till de långa 

säljprocesserna bedöms främst vara bristen 
av infrastruktur och närservice i det tidiga 
skedet. Vidare driver Galären ett projekt 
vid Mjölkudden där totalt 45 stadsradhus i 
bostadsrättsform produceras med beräknad 
inflyttning till den första etappen i oktober 
2015. Ö vriga  bostadsprojekt inom orten är 
 ”Sjöstaden” inom Ettans båthamn i centrum. 
Här  pågår en detaljplanprocess för cirka 300 
 bostäder i varierande upplåtelseform med 
vattennära lägen.

I det kommersiella segmentet färdig
ställde Norrporten ett stort byggprojekt 
 under våren 2014 inom kv. Hunden i  stadens 

 direkta centrum. Projektet omfattades av 
totalt 22  000 kvadratmeter butiker, hotell, 
bostäder och kontor. Även inom kvarteret 
Kajan pågår ett större kommersiellt bygg
projekt där Vasallen bygger 9  000 kvadrat
meter kontor där Telia är största hyres
gäst med ett avtal om 7 200 kvadratmeter. 
 Projektet beräknas stå färdigt under slutet 
av 2015. Vidare kommer Skanska att bygga 
ett nytt kontorshus åt Vattenfall på  Porsön 
i närheten av universitetet omfattande 
dryga 6  000 kvadratmeter. Även  Ramböll 
kommer att flytta till nya lokaler via ett 
ombyggnadsprojekt om 1  500 kvadrat
meter med inflyttning under våren 2015. 
 Kontorshyrorna för nyproduktion har stigit 
de senaste åren, mycket till följd av ökade 
krav hos hyres gästerna där hyresnivåerna 
för  nyproducerade kontorslokaler i dags
läget ligger inom intervallet 1  7501  850 
kronor per kvadratmeter.

25  000 kvadratmeter moderna kontors
lokaler med öppna planlösningar är på väg 
att tillföras marknaden genom pågående 
 nyproduktion. Eftersom det främst rör sig 
om omflyttningar inom staden kommer flera 
aktörer ha stora utmaningar. Den aktör med 
de största utmaningarna är Hemfosa som 
inom två till tre år kommer att få vakans er 
om nästan 20  000 kvadratmeter kontors
ytor. Vakanserna kommer främst vara äldre 
cellkontor i stadens Aläge till följd av att 
Telia och Vattenfall flyttar. Om dessa  lokaler 
inte fylls med nya hyresgäster alterna tivt 
konverteras till annan  användning  kommer 
staden att få betydande vakanser med 
 uppemot 15 – 20 procent inom Aläge.

Luleå är således staden med god tillväxt 
och flera spännande projekt. Men alla på
gående projekt kommer även skapa  betydande 
utmaningar inom en snar framtid. n

ANDREAS RUTSTRÖM

VÄRDERING OCH ANALYS, NAI SVEFA

Stigande priser och vakanser
ORTSANALYS: LULEÅ
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Total kostnad för hyresgästundersökning och mätning av ert företags förvaltningskvalitet: 

25 000 kr

Är era hyresgäster nöjda
med er Förvaltningskvalitet?

Ta reda på det genom att medverka i Branschindex - en rikstäckande oberoende hyresgästunder-
sökning framtagen för att stimulera fler bostads- och fastighetsbolag till att höja sin servicenivå.

• En urvalsundersökning som genomförs 
 under maj - juni
•	 En	sammanfattad	bild	av	vad	hyresgästerna	
	 tycker	om	förvaltningen
•	 Ett	översiktligt	underlag	för	förbättringsbehov
•	 En	rättvis	och	enkel	jämförelse	med	andra	
	 företag	i	branschen

Gå in på www.branschindex.se eller ring 08 23 39 85 för att anmäla 
ditt företag och/eller för att få ytterligare information

•	 Logotype	presenterad	i	Tidningen	
						 Fastighetsnytt	och	på	Business	Arena
•	 Rätt	förhandlingsunderlag
•	 Logotype	och	företag	presenterade	på	
	 branschindex.se
•	 Ett	intyg	på	att	du	är	ett	fastighetsföretag	
	 som	sätter	kunden	i	fokus

EngELBREkTsgATAn	6		|		114	32	sTockhoLm		|		08-23	39	85		|		inFo@BRAnschindEx.sE		|		www.BRAnschindEx.sE



Vill du veta vad vi
erbjuder dig som partner?

Kontakta mig:
Henrik Zetterstedt | 070-735 22 12

henrik.zetterstedt@fastighetsnytt.se

Klara medverkande partners
Business Arena Almedalen 2015 per den 3 februari 2015

CMYK

Positiv/svart, används där färg inte är möjligt

Negativ/vit, används mot färgade mörka bakgrunder

Dags att förbereda dig inför

Vill du lyfta din fråga med oss?

Business Arena
almedalen 2015
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J
ulhelgen brukar jag ägna åt att läsa 
spännande böcker. I år läste jag 
en som är särskilt  tankeväckande 
i dessa tider när jag upplever att 
begreppet hållbarhet står  inför 

en brytpunkt –  vi kan inte längre bara 
sträva mot hållbarhet, som är en vision och 
en utopi. Vi måste också förhålla oss till 
 verkligheten runtomkring oss.

Stjärnklart heter boken jag läste. Den 
är skriven av Lars Wilderäng som är känd 
både i finans och miljökretsar eftersom han 
 driver den omtalade bloggen Cornucopia? 
Evig tillväxt i en ändlig värld?

Cornucopia? är Sveriges största blogg 
inom finans, ekonomi och miljö.  Inläggen 
handlar ofta krismedvetande eftersom 
 Wilderäng anser att vi står inför flera kriser 
i framtiden – inte bara klimatkrisen utan 
även oljekris och en ekonomisk kris.

Boken Stjärnklart handlar därmed också 
om en kris – fast av ett mer oväntat slag.

Helt plötsligt händer det något  konstigt 
med alla mobiltelefoner – och inte 
bara det – all elektronik drabbas och 
 strömavbrotten blir bara fler. Men det som 
är uppenbart för läsaren förnekas av de 
flesta  karaktärer i  boken – tills krisen är ett 
faktum. En  augustidag släcks helt  enkelt all 
 elektronik ned.  Ingenting fungerar längre. 
 Bilarna  stannar. Affärerna töms på mat, 
 dricksvattnet tar slut. Efter bara några 
 veckor härjar kriminella gäng på gatorna och 
hela Södermalm står i lågor.

Några klarar sig bättre, en av dem är 
 ”survivalisten” Filip Stenvik som kan över
levnad och har bunkrat med matreserver och 

dunkar med tsprit. Värre är det för familjen 
Svensson som inte förstår vad som händer 
och får göra äppelmos på sin fallfrukt för 
att överleva.

Situationen blir snabbt fruktansvärd i 
storstäderna Stockholm och Göteborg där 
ingen samordning kan ske. Här blir det 
hungersnöd, bränder och kravaller och stora 
delar av befolkningen dör.

De som klarar sig är de som bor i 
 småstäder eller på landsbygden och har ma
ten nära sig och viss kunskap om hur man 
överlever utan elektroniska hjälpmedel. 
De lyckas till slut att skapa nya samhällen 
– utan alla de bekvämligheter vi är vana vid 
idag förstås. När man läser boken är det 
lätt att förstå varför Wilderäng själv bor på 
landsbygden och är deltidsbonde.

Stjärnklart är en spännande och otäck 
bok, fast jag måste erkänna att jag är lite 
 kluven. Själva orsaken till varför elektro
niken slås ut – som jag inte ska avslöja här 
– känns lite långsökt.

Sedan tycker jag att Wilderäng har väl 
svag tilltro till att människor faktiskt kan 
hjälpa varandra. I boken är nästan alla 
 hänvisade till sig själva eller den närmaste 
familjen och en man försöker också döda sin 
bror. Några kommer säkert att agera så vid 
en kris men jag tror och hoppas att många 
ändå skulle hjälpas åt och att staden har lite 
bättre möjligheter till att samla sig.

Samtidigt är boken en viktig påminnelse. 
Vi lever i ett mycket sårbart samhälle där 
hacker attacker, oväder, terroristattacker och 
sjukdomar kan få katastrofala konsekvenser 
med tanke på den dåliga beredskap vi har idag, 

något som Wilderäng skickligt blott lägger. 
Det märks att han har gjort om fattande 
 research kring Sveriges krisberedskap.

Tyvärr är mycket på väg åt fel håll idag. 
Risken för klimatkatastrofer ökar och 
 konflikthärdarna blir fler. Oljan flödar än, 
men hur länge till? Sveriges befolkning är 
belånad till max, det kommer också att få 
konsekvenser på sikt.

Vi pratar mycket om hållbarhet, men 
 frågan är om det räcker.  Hållbarhet är en  vision 
om att vi kan styra  samhällsutvecklingen dit 
vi vill. Frågan är om vi kan det. Klart att vi 
ska försöka men vi måste också acceptera att 
vi lever i en osäker tillvaro och förhålla oss till 
det. Vi måste  försöka bli motståndskraftiga 
– eller resilienta.

Det gäller i högsta grad  stadsutvecklingen. 
Hur skapar vi energisystem som klarar 
 avbrott? Finns det skyddsrum i våra hus? 
Vad gör vi om maten tar slut? Och inte minst, 
hur ser vi till att grannar känner varandra så 
väl att de hjälps åt när krisen kommer?

Jag arbetar med hållbarhet på stadsdels
nivå på uppdrag av Stockholmshem i 
 Hökarängen och i Bagarmossen. Det  vikt 
igaste resultatet av detta arbete är nog att 
vi skapar nya nätverk och grupper som på 
olika sätt stöttar varandra. Vi har odlings
grupper och program för lokalt företagande. 
 Deltagarna blir mer hållbara men också mer 
resilienta. När krisen kommer tror jag att de 
hjälps åt istället för att slåss som i Stjärnklart.

Min fråga inför 2015 till dig som är 
 fastighetsförvaltare, stadsplanerare eller 
byggherre är därför följande: Hur jobbar du 
med att skapa resilienta städer? n

HÅLLBARHET

Hur jobbar du med
resiliensen?

SUSANNA ELFORS
TEKNOLOGIE DOKTOR, EXPERT/KONSULT 

INOM HÅLLBAR STADSUTVECKLING
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– Tanken är att det ska göras en massa 
innova tioner och uppfinningar och de ska 
handla om att röra och transportera sig, 
att leva och bo och vad man äter. Syftet är 

helt enkelt att skapa en möjlighet till en mer 
 hållbar livsstil, säger Agneta Persson, Global 
Director Designing Future Cities på WSP, 
som är en av jurymedlemmarna.

Smart Living Challenge är en öppen, 
 internationell innovationstävling som  syftar 
till att skapa affärsmöjligheter och idéer som 
främjar en hållbar livsstil i urbana miljöer. 
Bakom tävlingen står Munktell Science Park 
i samarbete med bland annat Vinnova och 
Svenska Institutet. Bidragen är indelade i tre 
olika kategorier: Eat, Move och Live.

– Många förslag som inkommit  handlar 
om mat. En del är att man ska äta mer 

 vegetariskt, andra handlar om att man ska 
äta mer insekter. Det är lite provo cerande 

för oss som inte är vana att äta insekter, 
men samtidigt äter vi ju till  exempel 
 räkor som på många sätt påminner om 

insekter. Men om man  förpackar det fint ska 
det nog gå bra,  säger Agneta Persson.

INSEKTSPROTEIN SKA
FÖRSÖRJA STOCKHOLM
Ett av insektsförslagen är den svenska idén 
BuzzBuilding som är en del av  Belatchew 
Labs projekt InsectCity, med  målet att 
göra  Stockholm självförsörjande på  protein 
 genom urban  insektsproduktionen. 
 Tanken är att placera en insektsfarm vid 
 Vanadisplan för uppfödning av syrsor. 
Byggnaden har formen av en donought och 
 fungerar som en trädgård med mikroklimat. 

I  byggnaden är det också tänkt att finns 
en restaurang där insekterna både 

tillagas och säljs.

Affärsmöjligheter 
för en hållbar livsstil
I NOVEMBER AVGJORDES TÄVLINGEN SMART LIVING  CHALLENGE. 
BLAND DE ÖVER 300 IDÉERNA UTSÅGS 15 VINNARE FRÅN FEM 
OLIKA KONTINENTER. INSEKTER SOM PROTEINKÄLLA, EN
APP FÖR MINDRE ENERGIFÖRBRUKNING OCH MODULBILAR
SOM  FÖRBRUKAR MINDRE BRÄNSLE ÄR NÅGRA AV DE
VINNANDE FÖRSLAGEN.

MATILDA LANN | redaktionen@fastighetsnytt.se

Agneta Persson.
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Det andra, av de två vinnande förslagen 
från Sverige, handlar om att spara energi 
med appen Greenly. Det är studenter från 
KTH som startat eget företag och utvecklat 
en mobilapp som mäter hur mycket el som 
används i ditt hushåll. Appen använder sig 
av information från de smarta elmätare som 
sedan 2009 finns installerade i anslutning 
till Sveriges hushåll, utöver detta behövs 
ingen mer utrustning.

Resterande vinnare kommer från andra 
delar av världen som till exempel Singapore, 
Sydafrika och Storbritannien.

Citi Transmitter är ett förslag från 
Hongkong i kategorin ”move”. För att 
minska bränsleförbrukning, minska  luft 
föroreningar, spara utrymme och möjlig
göra olika typer av transporter med samma 
fordon har gruppen tagit fram en  tvåhjulig 
bil i storleken av en halv smartcar med 
 påkopplingsbara moduler för olika syften, 
till exempel för person transporter eller frakt 
av mindre mängder gods.

– Det här exemplet ser väldigt genom
tänkt ut, de har verkligen analyserat vad det 
finns för behov och vad kan man göra. Det 
här skulle till exempel kunna vara något för 
att sköta parkerna i en stad med lastvagns
delar för olika syften, säger Agneta Persson.

GENERATIONSFRÅGA
Globalt sett ser Agneta Persson en större 
 vilja till att dela resurser, både mat, trans
porter och boende. Det finns en större om
tanke än tidigare om vilka resurser som 
 behövs och vad man använder, och det 
 verkar vara en återgång till mer lokalt odlat. 
Något som också sprider sig världen över är 
det så kallade Airbnbtänket, att dela, eller 
hyra ut sin lägenhet för en mindre summa 
till främlingar som är ute och reser.

– Jag tror att det där är en generations
fråga, jag tror att min generation generellt är 
mycket stelare när det gäller sådana saker än 
yngre generationer, de yngre är mera öppna 
för att göra nya saker. Men jag tror också att 
vi genom att vara ute och resa ser att om det 
funkar på andra håll, då borde det kunna 
funka hos oss också.

Hon tror att det finns många av de 
 inkomna idéerna som kan fungera i Sverige. 
Bland annat förslag som handlar om att dela 
resurser som lokaler och matproduktion, 
men också olika typer av transportlösningar.

– Ett förslag som kommit upp är en sida 
på nätet där man kan få saker transport

erade mellan olika delar av Sverige. Man 
går in och kollar, vem kör från Malmö till 
Stockholm och kan ta med min cykel? Det 
finns ju redan sådana storskaliga lösningar 
som Schenker eller DHL, men det blir ofta 
så pass dyrt att folk kanske väljer att köpa en 
ny cykel istället.

En idé som inkom men som inte gick 
vidare bland bidragen var att montera små 
vindkraftverk på Stockholms tunnelbana 
för att på så sätt ta vara på den energi som 
 skapas när tågen rullar.

– Det är en jättehäftig idé, men vi kände 
att vi ville säkerställa att man inte behöver 
använda ännu mer energi för att driva tågen 
om man skulle montera vindkraftverk på 
dem. En del saker är ju supersmarta i tanken 
men det är inte alltid att de är lika smarta 
i verkligheten.

”ÖVERFOKUS PÅ NYA BYGGNADER”
Bidrag från över 20 olika länder har  kommit 
in. Men olika delar av världen har också 
olika syn på begreppet hållbarhet. I  Sverige 
 handlar mycket om miljödelen medan 
 hållbarhet i Afrika och Sydamerika  handlar 
mer om ”affordable housing”, det vill säga 
bostäder till rimliga kostnader för alla, 
 förklarar Agneta Persson. Det hon tycker 
att vi måste jobba mer med i Sverige är 
 befintliga byggnader.

– I Sverige har vi redan 9095 procent 

av de byggnader som kommer att stå 2050 
och det stora bekymret är hur vi ska minska 
 resursbehovet i dem. Vi har ett överstort 
 fokus på nya byggnader i förhållande till 
hur vi ska kunna lösa våra delar av klimat
problemet, säger hon.

Nästa steg för de vinnande bidragen blir 
att komma i kontakt med företag och finans
iärer som kan hjälpa till att sponsra eller 
vidareutveckla uppfinningarna. Vinnarna 
kommer att bjudas till Sverige för att bland 
annat delta i workshops där de kan få hjälp 
att materialisera sina idéer.

– Jag skulle tro att något av de vinnande 
koncepten kommer att kunna vara för
verkligat om ett år, men flera kommer att 
behöva mer tid för att genomföra sina idéer. 
Sen handlar det naturligtvis om att hitta de 
juridiska formerna för vem som äger vad, 
vem som äger rättigheterna.

Till sist får Agneta Persson frågan 
om hon ser på framtiden med mer hopp 
eller rädsla.

– Jag har mycket större andel hopp 
än rädsla och jag tycker det är så oerhört 
 förtroendeingivande att se unga människor 
och hur de faktiskt vill leva på andra sätt för 
att minska sitt resursberoende. Generellt 
är det en ökande medvetenhet i Sverige, 
sen finns det så klart många länder som 
skulle behöva öka medvetandet om att leva 
 resurseffektivt. n
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Ett av insektsförslagen är den svenska 
idén BuzzBuilding som är en del av 
 Belatchew Labs projekt InsectCity.
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Notera 2015 års
Business Arena-
datum
Business Arena Umeå
17 februari | Umeå Folkets Hus
Business Arenas allra första arrangemang i norra Sverige

Business Arena Göteborg
14 april | Svenska Mässan
För fjärde året i rad

Business Arena Malmö
7 maj | Clarion Hotel & Congress Malmö Live
Ny lokal!

Business Arena Almedalen
29 juni-3 juli | Burmeister
Fastighetsbranschens egen mötesplats i Almedalen

Business Arena Stockholm
16-17 september
Stockholm Waterfront Congress Centre
I år firar vi 15-årsjubileum

www.businessarena.nu
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D
et är en sådan där gnistrande 
vintermorgon utan snö när 
jag vandrar utmed Ström
kajen i isande kall vind och 
starkt motljus över  öppet 

 vatten. Här allra längst in i Stockholms 
skärgård ligger Waxholmsbåtarna på rad 
med sina öppna bogvisir. Mitt i Stockholms 
centrum påminner de om båttrafikens 
 betydelse för stadens periferi, ett tillgängligt 
skärgårdslandskap och en levande glesbygd.

Finner min väg till ett av de tre små hus 
som nyligen byggts på kajen. I Waxholms
bolagets värmestuga doftar det maritimt 
av oljad ek. Utblicken genom det stora glas
partiet mot slottet lockar fram  kameran 
som om jag, Vaxholmsbon, vore värsta 
 turist. Kvaliteten i varje detalj i detta vackra 
rum är påfallande hög från det trygga dörr
handtaget till de läckra bagageboxarna.

De tre små husen servar skärgårdsborna 
och turisterna med information och biljett
försäljning, väntrum, café, kiosk och en 
 miljöstation. Med sina sammanlagt blott 
322 kvadratmeter rymmer de en mängd 
funktioner på liten yta genom en ytterst 
 välstuderad arkitektur. 

Husens grundform ”tratten” används i 
olika kombinationer med öppna glaspartier 
och slutna mörka väggytor som bär ipad 
liknande interaktiva informationstavlor. 
Mitt emot gungar Waxholmsbåtarna. Deras 
styrhytter med sina strakt vinklade vind
rutor återspeglar terminalbyggnadernas 
karaktär istiska trattformer. Hus och båtar 
småpratar med varandra.

Här vid Grand Hotell, Nationalmuseum 
och slottet visar Marge arkitekter hur en 
egenartad samtida arkitektur kan berika 
det offentliga rummet. Vart och ett av de 
tre små husen tillför staden kvaliteter och 
är  publika. Till och med miljöstationen ger 
ett tillskott genom sitt trappformade tak, 
där man kan sätta sig och se ut över stads
silhuetten med siktlinjen obruten.

Det är flanörens och fotografens dröm 
med fri sikt över folkmassan och  biltaken 
bort mot slottet, Söders höjder och 
 Nationalmuseum ut mot Skeppsholmen. 
Vilket skådespel på sommaren med för
väntansfulla turister, kameror, glass och 
skratt. Husen lockar dig att kliva fram, kliva 
in och kliva upp.

Genom uppdelningen i tre små hus hålls 
sikten också fri från hotellets verandor och 
kvarterets gator som mynnar ut vid kajen. 
Husen är små men markanta, och  samtidigt 
tydligt underordnade monumental byggnad 
erna runt omkring.

Det är verkligen storartad arkitektur i 
det lilla formatet. Och den visar att svensk 
arkitektur är så mycket bättre än sitt 
 rykte. Byggherren Stockholms Hamnar och 
 Marge arkitekter nominerades välförtjänt 
till  Kasper Salinpriset. Det lilla formatet 
 rymmer en så stor komplexitet att de  också 
borde ha kunnat vinna detta förnämsta 
 arkitekturpris, enligt min uppfattning.

Som av en händelse har Sveriges  Arkitekter 
beslutat instifta ett nytt  arkitekturpris just för 
”storartad arkitektur i det lilla formatet” som 
ska utdelas för  första gången på Arkitektur
galan 2015. Klokt,  eftersom de många små 
och ofta  tillfälliga byggnaderna och paviljong
erna betyder så mycket för vår upplevelse av 
staden. I det lilla formatet kan arkitektoniska 
idéer  renodlas och komma till tydliga uttryck.

Om jag fick önska något denna vinter
morgon är det att kiosken och caféet höll 
öppet även under vinterhalvåret. Husen 
ska leva och lysa året om och en kopp varm 
choklad skulle passa bra nu. n

ARKITEKTUR

Det lilla formatet  rymmer en så 
stor komplexitet att de  också borde 

ha kunnat vinna detta förnämsta 
 arkitekturpris.

Storartad arkitektur i det 
lilla formatet

ÖRJAN WIKFORSS
ARKITEKT SAR/MSA, PROFESSOR

BLOGG: ORJANWIKFORSS.WORDPRESS.COM
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J
ag blev nyligen kontaktad av en 
bostadsrättsförening som hade 
ett problem. För ett tiotal år 
 sedan hade föreningen hyrt ut 
en  lokal för att användas som 

 kontor.  Avtalet hade upprättats på  Sveriges 
 Fastighetsägares dåvarande standard
formulär för lokal och när jag läste avtalet 
noterade jag att vissa saker, såsom hyran 
 inklusive indexreglering och olika slags 
 tillägg, hade reglerats utförligt. Däremot 
hade man inte tagit in något avtalsvillkor 
om att hyresgästen inte skulle ha rätt till 
nedsättning av hyran vid sedvanligt under
håll av fastigheten. Föreningen hade nyligen 
låtit utföra underhålls åtgärder på huset och 
det hade på grund av buller uppstått hinder 
eller men i hyresrätten. Hyresgästen krävde 
nu nedsättning av hyran med 30 procent för 
den tid bullret pågått.

Jag undervisar i juridik, framförallt 
 fastighetsrätt, på Kungliga Tekniska 
 Högskolan och på Stockholms  universitet 
och tänkte att detta fall skulle kunna 
 användas i undervisningen. Studenterna 
skulle kunna få i uppgift att lösa  tvisten 
samt att förklara under vilka förut sättningar 
och i vilken omfattning  hyres gästen hade 
rätt till nedsättning av hyran. För att 
 kunna komma fram till en välmotiverad 
lösning skulle studenterna behöva sätta 
sig ned och studera relevanta rättskällor, 
såsom lagtext,  förarbeten och rättspraxis, 
 liksom det avtal som parterna slutit (som 
i detta avseende alltså inte innehöll någon 
särskild  bestämmelse).

Detta sätt att lösa juridiska problem är 
bakåtblickande. En tvist har uppstått och 
måste lösas. Studenterna får inta samma roll 
som en domstol som ska lösa tvisten. Det är 
en lämplig uppgift för framtida  domare och 
i vart fall juristutbildningen har  traditionellt 
varit inriktad mot domstolsprocesser. 
 Troligen har detta perspektiv smittat av sig på 
juridikkurser för andra än blivande  jurister.

Frågan bör emellertid ställas om denna tvist 
över huvud taget hade behövt  uppkomma.

 Juridik handlar inte bara om ett bakåt
blickande perspektiv. Juridik har också stor 
betydelse i ett framåtblickande perspektiv. 
Det blir klart om man i det aktuella  fallet 
backar tillbaka till de diskussioner och 
 förhandlingar som fördes – eller borde ha 

förts – innan parterna skrev under avtalet. 
Ett  avtal är ett instrument för att  hantera 
fram tida risker. Parterna bör inventera 
 åtminstone de mest påtagliga riskerna och 
ta ställning till vilken av parterna som 
ska ansvara om en viss risk förverkligas, 
 liksom vad detta ansvar närmare bestämt 
innebär. Både  föreningen och hyres gästen 
måste  rimligen, om de hade tänkt efter, 
ha insett att underhålls åtgärder skulle 
komma att genomföras någon gång i fram
tiden och att dessa skulle kunna  medföra 
 buller i  lägen heten. De borde också ha tagit 
 ställning till om hyresgästen i så fall skulle 
ha rätt till  nedsättning av hyran  eller inte. 
Jag ska  tillägga att jag inte vet om parterna 
 diskuterat den aktuella risken. Det är  möjligt 
att de gjort det, men det är också möjligt att 
de förbisett problemet.

I ett framåtblickande perspektiv sätter 
rättsreglerna ramen för vad parterna kan 
komma överens om. Särskilt inom hyres
rätten finns många tvingade  bestämmelser 
som parterna inte kan avtala bort. Men 
 lagstiftningen innehåller också – liksom  olika 
standardavtal – normallösningar som part
erna kan välja. Sådana val bör ske  medvetet. 
En normallösning är inte  alltid den bästa 
 lösningen i ett enskilt fall.  Poängen är att 
många tvister kan  förebyggas genom lämpligt 
ut formade avtal, men det kräver att avtals
parterna gör en riskanalys och har tillräckliga 
juridiska kunskaper –  eller anlitar  juridisk 
hjälp – innan avtalet sluts. Annars kan risk
fördelningen visa sig vara en annan än vad 
den ena eller båda  parterna tänkt sig. n

JURIDIK

I ett framåt-
blickande 
 perspektiv 
 sätter rätts-

reglerna ramen 
för vad parterna 

kan komma 
överens om.

Normallösning inte alltid 
bästa lösningen

JONNY FLODIN
UNIVERSITETSADJUNKT, KTH

REGLER



FLER VÄLJER ATT 
GÖRA SINA 

FASTIGHETSAFFÄRER 
MED RESTATE.

VÄLKOMMEN 
DU OCKSÅ!

· Förmedlar kommersiella fastigheter

·  Rådgivare vid 35 % av Sveriges 
bostadsrättsombildningar

·  Rådgivare för 20 % av de bostäder 
som byggs i Stockholms län

·  Förvaltar 4 000 bostäder åt 
bostadsrättsföreningar

·  Biträder med fastighetsjuridisk
rådgivning

 
info@restate.se 
08-402 10 00  
Kungsgatan 26 
111 35 Stockholm www.restate.se
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Ett forskningsprojekt vid Luleås  tekniska 
universitet undersöker vilka metoder 
som kan utvecklas för att presentera och 
stärka kulturhistorisk bebyggelse i stads
omvandlingsprocesser.

Forskningsprojektet handlar om hur  
kulturhistorisk bebyggelse värderas, pre
senteras och hanteras i stadsomvandlings
processer. Syftet är att stärka kulturvärden 
och praktiken i stadsplanering för att ut
veckla hållbara och attraktiva livsmiljöer.

Även om kulturmiljölagstiftning är till 
för att bevara historiskt intressanta bygg
nader och miljöer är de ofta hotade. De  flesta 
människor reagerar negativt på rivningar 
och förändringar av kulturvärden. Projektet 
är ett samarbete mellan kulturvård, stads

planering och samverkan mellan aktörer och 
intressenter som är delaktiga i omvandling
arna. Sådana processer kommer att väljas ut 
i Europeiska städer, studeras och jämföras 

med tidigare studerade svenska fall i Kiruna 
och Malmberget.

Den övergripande forskningsfrågan 
är: Vilka metod er kan utvecklas för att 
presentera och stärka kulturhistorisk 
 bebyggelse i stads omvandlingsprocesser? 
 Underfrågor i projektet är: Hur  uppfattas 
byggda  kultur värden? Hur är värde
na  dokumenterade och värderade? På 
 vilket sätt är dessa  värden  omvandlade 
i  förhållande till  tendenser i  samhället 
och förändringar i stads strukturer? Hur 
har kulturvärdena hanterats i stads
omvandlingsprocesserna i för hållande till 
de presenterade värdena? n

MATTIAS FRÖJD

FORSKNINGSÖVERSIKT

FAKTA

Titel: Stadens kulturmiljöer 
– Heritagisation i stadsomvandlings-
processer
Projektledare: Kristina L. Nilsson, 
 Professor i arkitektur
Medarbetare: Jennie Sjöholm, doktorand 
i arkitektur
Institution: Luleå tekniska universitet
Finansiär/bidragsform: Projektstöd 
Formas
Tidsram: 2013-2016

Hur hanteras kulturvärden i 
stadsomvandlingsprocesser?

FOTO: AKADEMISKA HUS

FORSKNING



BOB GUSTAFSSON
STUDERANDE VID KTH

Olika koncept på aktivitetsbaserat arbets
sätt som Future Office, ABW, Aktivitets
styrd arbetsmiljö, New way of working, A2, 
Aktivitetsbaserat arbete och Activity Based 
Working, sprids snabbt på marknaden och 
intresset är stort bland företag, fastighets
bolag och konsulter för att implementera 
framtidens arbetsätt.

Att införa ett aktivitetsbaserat arbetssätt 
handlar om att skapa arbetsplatser/lokaler 
som är välanpassade för de aktiviteter som 
ska ske där. Medarbetarna gör själva valet 
om var och hur de ska arbeta. Detta medför 
att arbetet inte är fixerat vid en plats varje 
dag och inte hellre vid vilken tidpunkt på 
dygnet arbetet ska göras. I dag finns det 
många olika begrepp inom aktivitets baserat 
arbetssätt. Många företag ser en vinning 
med att ha sitt egna begrepp som man 
kan marknadsföra fritt och modifiera och 
 utveckla på egen hand. Risken är dock stor 
att företag och organisationer inte förstår 
vad begreppet innebär och att trovärdig
heten för arbetssättet sjunker.

EN MARKNAD I FÖRÄNDRING
Kontorslokalmarknaden är mitt uppe i en 
omfattande förändring. Från att tidigare ha 
haft större fokus på ekonomiska aspekter 
kopplat till lokalen, inser allt fler hyres gäster 
och företag vikten av  genomarbetade arbets
platsstrategier och ett utvecklat  ledarskap 
samt nyckelvärdet av en väl ut formad 
 lokal för att uppnå effektivitet,   trivsel 
och  lönsamhet. Beläggningsgraden bland 
 företag i dag är i snitt 40–70 procent  vilket 
innebär att det också finns ett påtagligt 
 problem med att stora ytor står oanvända.

Vart är vi då på väg? Frågan är mycket 
relevant med tanke på att mellan 50 och 
80 procent av arbetskraften i västvärlden 
idag jobbar på ett kontor. Dessa människor 

 spenderar i snitt 40 procent av sin vakna 
tid på jobbet. Forskning visar dessutom 
att dålig arbetsstruktur och mycket stress 
 resulterar i stora kostnader för samhället 
och de  specifika verksamheterna.

VAD TYCKER MARKNADENS AKTÖRER?
I min studie har jag lagt stort fokus på att 
 undersöka hur aktörer  (fastighets bolag, 

mäklare, konsulter) på marknaden  present 
erar och tolkar arbetssättet samt vilka 
 definitioner och drivande aspekter som 
ligger till grund för det  aktivitetsbaserade 
arbetssättet. Hur ska de olika  aktörerna 
på marknaden möta företagens och 
 organisationernas efterfrågan på väg
ledning och information om det aktivitets 
baserade arbetssättet?

De positiva aspekter som presenteras 
med arbetssättet är bland annat att det:

• främjar en flexibel och kreativ
 arbetskultur 
• ökar engagemanget bland de anställda
• minskar beläggningskostnaderna
• minskar miljöpåverkan
• ökar produktiviteten

EN FÖRÄNDRINGSPROCESS SOM KRÄVER 
KRAFT OCH TID 
Att implementera aktivitetsbaserat arbets
sätt sker dock inte över en dag och det kan 
inte heller göras enligt en färdig mall. Det är 
en förändring som kräver ett stort engage
mang från samtliga inom organisationen för 
att uppnå det uppsatta målet.

Genom bra förståelse för  organisationen 
och dess behov möjliggörs ett lyckat 
 för ändringsarbete. I organisationen är det 
för medarbetaren viktigt att få vara en del 
i arbetet men även att få information om 
 processer. Görs detta arbete med noggrann
het kan det aktivitetsbaserade arbetssättet 
implementeras på ett framgångsrikt sätt.

Ett sidoprojekt under arbetets gång 
har varit att se över möjligheten att sprida 
 kunskapen på ett mer  strukturerat och  samlat 
sätt. Detta har resulterat i  kunskapsportalen 
– aktivitetsbaserat.se, där nya funktioner 
 löpande kommer  att introduceras under 2015. 
Följ gärna den fortsatta utvecklingen där. n

Aktivitetsbaserat – ett arbetssätt 
för en aktiv framtid

FAKTA

Titel: Aktivitetsbaserat – ett arbetssätt 
för en aktiv framtid
Författare: Bob Gustafsson 
bob.gustafsson@dtz.com
Handledare: Berndt Lundgren
Institution: KTH, Fastigheter och Byggande

EXAMENSARBETE BOB GUSTAFSSON
STUDERANDE VID KTH

FORSKNING
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Utifrån de aktiviteter som sker på arbets-
platsen anpassas ledarskap, lokaler och 
teknik för att på ett effektivt och strukturerat 
sätt maximera nyttan och värdet i det arbete 
som individerna utför.



”Det mottagande jag fick som nyan-
ställd chef på Akademiska Hus över-
träffade alla mina förväntningar.  
Som driftchef i Bohuslän samt på 
Medicinareberget i Göteborg är jag 
chef för driftpersonalen.  Mitt jobb är 
att skapa de bästa förutsättningarna för mina medarbetare att göra 
sitt jobb så bra som möjligt. Det kan handla om allt från kundrela-
tioner och daglig tillsyn av fastigheterna till tekniska lösningar och 
energioptimering. 
    Som  chef känns det tryggt att kunna luta sig mot de stödfunk-
tioner, rutiner och dokument som finns för personalrelaterade  
frågor. HR-avdelningen här är fantastisk!”

”Jag vill ge mina 
medarbetare de bästa 
förutsättningarna att 
kunna göra ett bra jobb”

Nominerade till Årets Bygge 2015

NAMN
Pontus Isaksson

GÖR
Fastighetschef och 
Driftchef 
Akademiska Hus, Göteborg

LÄS MER PÅ AKADEMISKAHUS.SE

Det är både glädjande och inspirerande när viktiga byggnader uppmärk-
sammas som bra byggnader. Under hösten invigde vi Veterinärmedicinskt 
och husdjursvetenskapligt centrum (VHC) och Skandionkliniken  i Uppsala. 
I VHC bedriver Sveriges lantbruksuniversitet forskning, utbildning och 
djurvård i världsklass och Skandionkliniken är en nationell anläggning för 
avancerad protonstrålbehandling av cancerpatienter. Nu har båda nomin-
erats till tidningen Byggindustrins och Svensk Byggtjänst prestigefyllda 
utmärkelse Årets bygge 2015. Den 23 mars utses vinnaren.

PERSONER STUDERAR OCH FORSKAR I  
AKADEMISKA HUS FASTIGHETER VARJE DAG

300 000

Jobba i fastighets- 
branschens framkant

LÄS MER PÅ VÅR LINKEDIN

Vi letar alltid efter engagerade medarbetare och hos oss  
kommer du till en stimulerande miljö med goda arbetskamrater 
och spännande arbetsuppgifter. Inte nog med det, vi har roligt 
på jobbet också!

Vi tror att kunskap kan förändra världen och att briljanta 
idéer formar Sverige som kunskapsnation. Vi är ett av 
Sveriges största fastighetsbolag och helt inriktade på 
universitet och högskolor. 
Vi bygger och förvaltar 
hållbara kunskapsmiljöer 
för hela människan. 
Genom nyskapande teknik, 
innovativa idéer och 
långsiktighet bidrar vi  
till ett klokare Sverige.

För ett  
klokare 
Sverige!

70 89%
MMI – MOTIVERAD 

MEDARbETARINDEx 
2014

AV VÄRMEN SOM 
AKADEMISKA HUS  

ANVÄNDER KOMMER FRÅN 
FÖRNybARA KÄLLOR 

Årets Bygge
 2015?

SÖK PÅ AKADEMISKAHUS.SE/LEDIGA-JObb

Vi söker just nu en Driftchef och en Fastighets-
ingenjör till Göteborg.

 Vill du 
jobba med
 Pontus?

Fastighetsnytt_nr1_2015_AkademiskaHus_210x297_K1.indd   1 2015-01-16   11:20



Kontakta gärna mig för information och platsannonsbokning

Mia Räikkönen
08-652 80 20 | 076-196 86 76 | mia.raikkonen@fastighetsnytt.se

”Med Fastighetsjobb
vet vi att vi når rätt
kandidater.
Snabb och pålitlig
service som underlättar 
vår vardag.”

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler 
i valda tillväxtregioner. Klövern är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med 
kommersiella lokaler som inriktning. Fastigheternas värde uppgick till 29,4 miljarder kronor och 
hyresvärdet till 2,9 miljarder kronor per den 30 september 2014.

Elisabeth Norling, HR-chef, Klövern

Originalet sedan 2005
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AVSLUTNINGSVIS

I samarbete med den webbaserade platsannonstjänsten Fastighetsjobb.se 
 presenterar Fastighetsnytt avdelningen På nya poster med information om 

människor i branschen och deras senaste karriärsteg.

Henrik Lundmark, Affärsområdeschef Jämtland, Diös
Ann-Sofie Alteskog, Avdelningschef Byggprojektering, 
WSP
Jeanette Berggren, Vd, Karlskogahem
Jonas Thimberg, Vice vd, Rejlers
Magnus Trange, Vd, Frank Projektpartner
Anders Linusson, Key Account Financial Manager, 
Newsec

THOMAS ERSÉUS

FASTIGHETSCHEF, ERICSSON

INGVOR SUNDBOM

CFO, OSCAR PROPERTIES

Oscar Properties har anställt Ingvor Sundbom som ny CFO. 
Hon kommer närmast från en befattning som CFO & Head of 
 Transactions (M&A) på Bonnier Fastigheter AB, där hon varit i nära 
sju år. Dessförinnan har hon haft olika befattningar som CFO och 
inom Corporate Finance med inriktning på fastighetssektorn.
Ingvor Sundbom tillträder under våren.

STINA LJUNGKVIST

ANNA SPJUTH

VD, BSK ARKITEKTER

HOTELLDIREKTÖR, NORDIC CHOICE

Stina Ljungkvist blir BSK Arkitekters nya vd. Hon tar över rollen efter 
Ulf Mangefors den 9 februari. Hon kommer närmast från en roll 
som kontorschef på BSK Arkitekter och har lång erfarenhet av stora 
komplexa projekt på företaget.

Anna Spjuth blir vd och hotelldirektör för hotellen som ingår i 
satsningen ”Urban Escape” i centrala Stockholm. Hon ska leda 
det stora affärshotellet samt ha pre-opening ansvaret för hela 
 hotellprojektet. Hon kommer närmast från rollen som vd
och hotell direktör för Yasuragi.

FREDRIK HEMBORG

AFFÄRSENHETSCHEF, NCC HOUSING SVERIGE

Fredrik Hemborg har utsetts till affärsenhetschef för NCC Housing 
Sverige från maj 2015. Han är för närvarande ansvarig för region 
Stockholm, NCC Housing Sverige, en tjänst som han tillträdde i juni 
2013, efter fyra år som regionchef i Stockholm för NCC Property 
Development. Han har också innehaft ett antal tjänster inom 
 projektutveckling på NCC, både för den kommersiella verksamheten 
och bostadsverksamheten.

BO STRANDBERG

MILJÖCHEF, WALLENSTAM

Wallenstam tillsätter Bo Strandberg som miljöchef, med uppgift att 
driva och utveckla Wallenstams arbete inom miljö- och energifrågor 
ytterligare. Bo Strandberg, tidigare vd på Wallenstams energibolag 
Svensk NaturEnergi ska i den nya rollen driva viktiga miljöfrågor och 
samordna miljöansvariga i bolaget.

PÅ NYA POSTER

FLER REKRYTERINGAR

Thomas Erséus, tidigare vd på Kungsleden, tillträdde 
måndagen 12 januari en tjänst som global fastighetschef 
för IT-jätten Ericsson.

Det bekräftar han i ett mejl till Fastighetsnytt. Erséus 
som lämnade Kungsleden i samband med bolagets 
årsstämma i april 2013 säger i en kommentar till 
 Fastighetsnytt att han är stolt över det förtroende som 
Ericsson visat honom och att han ser fram emot 
ett spännande arbete tillsammans med sina 
kompetenta medarbetare.

”Ericsson är ett bolag i ständig förändring och 
utveckling och det är viktigt att fastighetsorganisationen 
på bästa sätt kan supportera verksamheten,” skriver han 
vidare i sitt mejl.

Thomas Erséus har sedan han lämnade Kungsleden 
även tillträtt som styrelseordförande i Forsen Projekt och 
Bengt Dahlgren.
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Aspholmen, Briggen, Brostaden, Corallen, 
Eklandia och Harry Sjögren. Tillsammans 
bildar dessa fastighetsbolag ryggraden i ett 
av Sveriges största fastighetsbolag, Castellum. 
De olika, helägda, dotterbolagen är som bekant 
uppdelade på olika regionala marknader vilket 
gör att de i regel inte kannibaliserar på varandras 
verksamhet. En struktur som hittills fungerat bra och de 
olika dotterbolagen har en stark lokal närvaro och starka lokala varumärken
men över åren har Castellums varumärke vuxit sig allt starkare och det finns
de som anser att koncernmoderns varumärke faktiskt har blivit starkare
än dotterbolagens.

Fastighetsnytt har farit runt och hört flera av varandra oberoende personer i 
branschen resonera att det därmed skulle finnas en viss logik i att dotterbolagen 
skulle ta moderns namn följt av namnet på den region de är verksamma i. Således 
skulle Brostaden exempelvis kunna bli Castellum Mälardalen, Briggen skulle bli 
Castellum Öresund och så vidare.

Mamman

än döttrarna

Det pratas om...
Fastighetsbolag
eller SPV?
Att fastighetsbolag gör entré på börsen händer 
så ofta numera att det knappast är nyheter. Eller 
ja, nästan. Börsnoteringstrenden bland svenska 
fastighetsbolag kan knappast ha undgått någon 
som följer antingen fastighetsmarknaden eller 
börsen men inne i denna trend finns ytterligare
en trend som är av intresse. Det är trenden,
eller snarare fenomenet, att börsnotera
enskilda fastigheter.

Delarka, Kållebäck, Saltbäcken och Torslanda. 
Alla dessa bolag har även Property Investment i 
sina namn och alla har de noterats på First North 
eller är på väg dit. Samtliga bolag har bildats kring 
förvärvet av en enda fastighet och borde därmed 
kanske snarare klassas som det som på fikonspråk 
heter SPV:ar än som fastighetsbolag. SPV står för 
special purpose vehicle och är i regel ett bolag 
som bildas av ett moderbolag för en högbelånad 
investering utan att moderbolaget tar någon 
risk. Går SPV:n i konkurs innebär det alltså att 
moderbolaget inte riskerar konkurs då belåningen 
och risken ligger i SPV:n.

AVSLUTNINGSVIS

Det finns många kostnadsposter för alla 
 fastighetsbolag, underhållskostnader, drifts  
kostnader etcetera men för de flesta  svenska 
fastighetsbolag är den absolut största 
kostnads posten räntekostnader. Svenska 
fastighetsbolag opererar ofta med högre 
 belåning än deras utländska kollegor och det 
är inte helt ovanligt att ränte kostnader står 
för mer än hälften av svenska fastighets
bolags totala kostnader. Därför är det livs
viktigt att man har bra räntevillkor på sina 
krediter men även att man håller bra koll på 
ränteläget, både på marknadsräntorna och 
på Riksbankens styrräntor.

I dessa sammanhang hör vi ofta  (eller 
 läser) två begrepp, Stibor och reporänta. 

Detta är de två viktigaste räntorna att 
hålla koll på. Stibor står för Stockholm 
 Interbank Offered Rate och är den ränta 
som  bankerna erbjuder varandra på den så 
kallade interbankmarknaden, det vill säga 
marknaden där bankerna gör affärer med 
varandra,  exempelvis valutaaffärer och låne
affärer.  Stiborräntan fungerar som ett golv 
för marknadsräntan då ingen bank lånar 
ut pengar till bättre villkor än den själv kan 
få, det skulle ju vara en förlustaffär. Man 
 lägger ett visst påslag på Stiborvillkoren, 
hur stort  påslaget är beror på faktorer som 
lån tagarens kreditvärdighet och tidigare 
 belåning.  Stibor är  således en benchmark
ränta, den är rörlig, och när fastighets

bolagen emitterar  obligationer med rörlig 
ränta har man i regel tre månaders Stibor 
som bas och sedan ett fast påslag.

Ett annat begrepp som vi ofta hör är 
 reporäntan. Den är Riksbankens viktigaste 
styrränta och fungerar även den som ett rän
tegolv. Reporäntan är räntan på så  kallade 
repor (repurchase agreements), väldigt kort
siktiga lån som Riksbanken antingen  lånar 
till bankerna eller lånar från bankerna. Dessa 
lån styr räntenivån i ekonomin då de ger 
 antingen den lägsta förräntningen  bankerna 
kan få på sitt kapital eller de  billigaste upp
låningen bankerna kan få. n

SVERRIR THÓR

FIKONSPRÅKET
Stibor... och repor



Får vi bjuda på lite
hållbara energilösningar 
för dina fastigheter?
Kom till oss i Vattenfalls monter i Umeås Folkets Hus den 17 februari. 
Där träffar du våra energiexperter som är insatta i bygg- och fastighets-
branschens utmaningar, som ofta kräver en helhetslösning. I vår monter 
kan vi berätta om hållbara energilösningar såsom EPD-certifi erad vind-el, 
laddstolpar för eldrivna bilar och solceller. Vi på Vattenfall jobbar för att 
dina energikostnader ska vara förutsägbara och energianvändningen 
effektiv. Dessutom hjälper vi er att stärka er miljöprofi l.

Välkommen! 
Hälsar Ulrika Åkesson, Lars Ejeklint och Anna Zerpe från Vattenfall.

Träffa oss på 
Business Arena 

i Umeå!



– Mycket mer än ett vanligt seminarium!
Business Arena 2015
Det senaste om lokalmarknaden, stimulerande utblickar 
och  nätverkande av högsta kvalitet i pauserna.

Business Arena Göteborg
14 APRIL | SVENSKA MÄSSAN

Förra året kom över 800 personer. 
Den 14 april är det dags igen.

Har du inte anmält dig än? Gör det 
på  businessarena.nu och ta del av 
 erbjudandet om att gå 5 till priset av 3.

Business Arena Malmö
7 MAJ | CLARION HOTEL & CONGRESS MALMÖ LIVE

Nya lokaler och ett utökat program. 
Business Arena Malmö 2015 innehåller många 
stora nyheter. Missa dem inte!

Se programmet i bifogat material eller på 
 businessarena.nu/malmo.

businessarena.nu

Gå 5 till

priset av 3!
Anmäl dig på

businessarena.nu 

Programmet
ser du på 

business arena.
nu/ goteborg 

 eller i bifogat
material


