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Besök oss på ncc.se/futureoffi ce

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 utgångs punkt 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.

Kontakta oss för mer information om framtidens kontor.
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LEDARE

FÖRTEXTERNA
RULLAR FORTFARANDE
HAN SLOG IGENOM som IT-entreprenören som spridde skurar av  slagkraftiga citat åt alla håll kring 
millennieskiftet när hemsidor och webbteknik var som allra glödhetast. År 2007 var Johan Staël von 
 Holstein med i ett fullsatt seminarium om Norden på den  internationella fastighetsmässan Mipim, 
som Fastighetsnytt hade satt samman, och talade med flammande entusiasm om  ”IT-vikingarnas 
återkomst”. Sedan kom kraschen hösten 2008 och det visade sig att det inte handlade om en evig 
superkonjunktur den gången heller. Mot slutet av seminariet fick Johan Staël von Holstein i alla fall 
en fråga om framtida trender på internet och svarade utan ett ögonblicks  tvekan att inom några år 
kommer ungdomar att vara sina egna medie producenter. Ungdomarna skulle göra saker med text, 
bild, ljud och film och publicera sig själva på internet?! Som 40-plussare (då) förstod man ingenting 
av vad han menade. Sedan kom Facebook, Youtube, Twitter, bloggar och Instagram. Barnen visar upp 
välproducerade filmer med bakgrundsmusik samt för- och eftertexter som de gjort själva med en app.

UNDER ETT SEMINARIUM på den internationella fastighetsmässan Mipim årgång 2015 citerades en 
person som har sagt att ”om  internet var en film, så har inte förtexterna slutat rulla”. Det som händer 
inom mediabranschen har visat vilken enorm hastighet den digitala utvecklingen har. Nu är den på 
väg in i fastighetsbranschen med full kraft.  Mycket av det som händer idag är sådant som visionärer 
som Johan Staël von Holstein har pratat om i många år. Skillnaden är att fenomen som smarta mo-
biltelefoner, trådlösa nätverk och förmågan att analysera stora datamängder i realtid tillsammans har 
uppnått en kritisk massa. För en långsiktig och relativt konservativ bransch som fastigheter kommer 
det säkerligen att innebära en omställning. Det kommer att bli ännu enklare att hitta lokaler, få fram 
information vid transaktioner och marknaden kommer att bli ännu mer global i olika avseenden. Och 
det är bara början...

MER OM VAD SOM SADES under årets upplaga av Mipim hittar du på  sidan 19. Vi har även glädjen 
att kunna bjuda på reportage från  Business Arena i Umeå, våra avdelningar Börs och Norr, en rad 
 engagerade  krönikor och mycket annat. n
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Friska arbetsplatser  
– vad är det värt? 

*  Produktiviteten ökar med upp till 11% med rätt ventilation och 23% med hållbar ljusmiljö.  
Gröna renoveringar medverkar till lägre personalomsättning och upp till 40% lägre sjukfrånvaro. 

Undersökningar visar att rätt ventilation 

och genomtänkt ljusmiljö ökar produk-

tiviteten, samtidigt som sjukfrånvaron 

minskar.* Gröna renoveringar har t o m 

positiva effekter på företags personal-

omsättning. Men hur ska detta värderas?

Sedan mars 2014 är vi, tillsammans 

med andra inter nationella fastighets-

aktörer, med i ett globalt projekt inom 

World Green Building Council. Projek-

tets mål är att definiera enhetliga och 

internationellt gångbara principer, som 

hyresgäster, fastighetsägare, investerare 

och finansiärer kan använda vid värdering 

av gröna lokaler och fastigheter. På så sätt 

hoppas projektet medverka till fler gröna 

åtgärder i världens fastighets bestånd.

Eftersom vi på Skanska har beslutat 

oss för att bli den ledande gröna projekt-

utvecklaren och byggentreprenören, 

ligger det här projektet oss  

extra varmt om hjärtat.

Läs mer  
om projektet på  

skanska.se/gronamatetal

Varje dag arbetar vi med tusentals gröna projekt över hela 

världen. Vi utvecklar nya hållbara fastigheter och vi om vandlar 

äldre kontorsfastigheter till arbetsplatser, där människor mår 

bättre och företag blir mer lönsamma.
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DEBATT

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).

opinion

Bostadsmarknaden är het, priserna stiger och bolånen ökar i 
snabb takt. Trots rekordlåga marknadsräntor kan bank erna 
mysa och göra high-five. Förra året var avkastningen på 
eget kapital i genomsnitt 18 procent för de fem banker som 

särredovisar bolåneverksamheten. Räntenettot uppgick  sammanlagt 
till 27 miljarder i de fem bankernas bolåneaffär och resultatet efter 
skatt var 18 miljarder.

FEM AV AKTÖRERNA på bolånemarknaden särredovisar det finans-
iella resultatet av bolåneverksamheten. Det är Stadshypotek, som är 
ett dotterbolag till SHB, Swedbank Hypotek, Nordea Hypotek, SBAB 
samt Länsförsäkringar Hypotek. Till de banker som inte särredo visar 
bolåneverksamheten hör Danske Bank, SEB och Skandiabanken. 
De fem bostadsinstituten svarar för cirka 75 procent av utlåningen 
till hushållen på bolånemarknaden. Lönsamheten för dessa fem 
 bostadsinstitut ger således en god bild av den totala lönsamheten på 
bolånemarknaden.

ÅREN 2000-2014 UPPGICK AVKASTNINGEN på eget kapital i genom-
snitt till drygt 13 procent för de fem bostadsinstituten.  Avkastningen 
var hög under första hälften av perioden, sjönk under åren i samband 
med finanskrisen för att sedan stiga kraftigt de senaste åren. Under 
2013 var den genomsnittliga avkastningen på eget  kapital för de 
fem bostadsinstituten cirka 16 procent och 2014 steg  avkastningen 
 ytterligare till en toppnotering på cirka 18 procent. Extremt låga 
marknadsräntor har således inte varit något hinder för en hög 
 lönsamhet på bolånen.

DE STORA AKTÖRERNA PÅ BOLÅNEMARKNADEN har genomgående 
en högre lönsamhet än de små och förra året var inget undantag. För 
både Stadshypotek och Nordea Hypotek var avkastningen på eget 
 kapital över 20 procent, Swedbank Hypotek noterades för 17 procent 

medan SBAB ”bara” kom upp i 
12 procent och Länsförsäkringar 
Hypotek, minstingen i gänget, 
sladdade på 6 procent.

VAD ÄR EN RIMLIG LÖNSAMHET 
på bolånemarknaden? Bostads-
utlåningen, mestadels till hus-
håll, har karakteriserats av låga 
kreditförluster även under 
djupa konjunkturnedgångar. I 
krisen under första hälften 
av 90-talet var det framför-
allt bostadsinstitutens utlåning till kommersiella fastighetsbolag 
och   bostadsrättsföreningar som orsakade kreditförlusterna medan 

 förlusterna på utlåningen till hushållens bostäder var små. Finans-
krisen gick obemärkt förbi när det gäller kreditförluster på bolån. 
Med låg risk är det svårt att motivera bostadsinstitutens höga 
 lönsamhet. Det framstår som fördelaktigare att vara aktieägare än 
att vara låntagare i bankerna. n

TOMAS POUSETTE 

POUSETTE EKONOMIANALYS AB

BANKERNA GÖR HIGH-FIVE 
PÅ BOLÅNEMARKNADEN

Med låg risk är det svårt 
att motivera bostads
institutens höga 
 lönsamhet.
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När räntorna är noll flockas placerarna runt aktier. 
Bättre utdelning på aktier än på bankkontot lockar. 
När sam tidigt börsen mer än fördubblats på drygt tre 
år, infinner sig omgående känslan av att aktier bara 

kan gå uppåt. Det är därför inte överraskande att  värderingen 
på  Stockholmsbörsen är högre än någonsin tidigare, undan- 
taget  IT-bubblan.

MÄTER VI VÄRDET I RELATION TILL VINSTERNA, alltså p/e-talet, kan 
konstateras att nivån nu är uppe i drygt 20. Beräkningen  baseras 
på prognoser för 2015, med en viss inblandning av  vinster från 
2014. Prognos för 2015 får i mina mätningar hundra procentigt 
 genomslag först i april, när kvartalsrapporterna landat. Jämfört 
med  tidigare p/e-tal får vi gå tillbaka till år 2002 för att komma 
lika högt som idag. Till IT-bubblans topp på 35 är det emellertid 
fortfarande långt.  Mäter jag exklusive IT-sektorn blir däremot 
jämförelsen häpnadsväckande (Ericsson var cirka 40 procent av 
börsvärdet och  värderades till p/e 120 i början av år 2000). Ex-
klusive IT-sektorn ligger p/e-toppen på 19,5 under de senaste 16 
åren. Ett undantag var 2009 då vinsterna var extremt nedpres-
sade, med brakförlust för Volvo och Swedbank. Medianvärdet för 

p/e-talet under hela  16-årsperioden blir 
drygt 14. Det kan betraktas som 

en normalvärdering.

GRANSKAR VI FASTIGHETS- 

BOLAGEN kan konstateras att 
också de har höga p/e-tal. 
För åtta av de största fastig-

hetsbolagen med lång histo-
rik ligger nivån på drygt 25, 

exklusive värdeföränd-
ringar. Visserligen var 

p/e-talet  nästan 35 när fastighetsbolagen gick över till de inter-
nationella redovis nings reglerna, IFRS, år 2005. Då  inkluderades 
 värdeförändringar på fastig heterna i  resultaträkningen, vilket 

DAGS ATT VARA FÖRSIKTIG 
MED AKTIEPLACERINGAR

PETER MALMQVIST
FINANSANALYTIKER OCH JOURNALIST

Stockholmsbörsen - p/e-tal
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”
VAD LIGGER BAKOM EN LYCKAD AFFÄR?

dlanordic.se/overens

I fastighetsgruppen har vi kontakt med arkitekter, ingenjörer och besiktningsmän.  
Det gäller att vi förstår klientens verk samhet. För mig är det en fördel att jag har  

sprungit på byggen som liten, hela familjen är i branschen. Även som jurist måste du kunna  
se skillnad på skruv och mutter.”
Jessica Karlsson, advokat, Fastighetsgruppen

Affärsjurister som gör det  
lättare att komma överens
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Allt större krav ställs på byggnaders energianvändning. Genom energiberäkningar och simuleringar av 
inneklimatet får man kontroll över byggnadens prestanda. Ända sedan 70-talet har vi på Bengt Dahlgren, i 
nära samarbete med högskolor och leverantörer, varit aktiva med att utvecklat modeller, applikationer och 
dataprogram för energiberäkningar. Under åren har vi gjort mängder av energiberäkningar för alla typer av 
byggnader, allt ifrån kontor, skolor, restauranger till laboratoriemiljöer. Och vi jobbar självklart alltid med de 
senaste verktygen. Så på alla frågor om energi- och byggnadssimuleringar räcker vi upp handen.

Bäst i klassen på
energiBeräkning!
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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.
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 skapade en hausse.  Dessutom slopades  avskrivningarna på byggnader 
och fastighets inventarier, vilket höjde drifts överskotten.  Botten-p/e 
för  fastighetsbolagen  ligger på 15,  vilket uppnåddes på botten av 
 finanskrisen. Median värdet 1998-2015  ligger på 20, vilket är klart 
högre än börsens  genomsnitt, men klart lägre än dagens p/e-tal 
för sektorn.

EN HÖG VÄRDERING KAN ÅSTADKOMMAS, antingen genom att 
 vinsterna förväntas stiga kraftigt under lång tid, som vid IT- 
bubblan, eller att räntenivån förväntas vara låg, som idag. Frågan 
är vad som är ”låg”? Avkastningskravet för aktieplaceringar  brukar 
 beräknas som en långsiktig statsobligationsränta plus en risk- 
premie.  Obligationsräntan har det senaste decenniet legat på i 
 genomsnitt 3 procent. Riskpremien brukar hämtas från ameri-

kanska  mätningar över drygt 100 år och är den överavkastning som 
aktier skapat  utöver ränteplaceringar. Den beräknas normalt vara 
5 procent.  Avkastningskravet blir därför 8 procent.

OM BÖRSBOLAGENS VINSTER motsvarar 8 procent av  börsvärdet, 
skulle placerarna tycka att det var värt risken att köpa aktier. 
 Omräknat till ett p/e-tal motsvarar det drygt 12 (beräknat som 
1/0,08), alltså ett väsentligt lägre p/e-tal än idag. För att motivera 

dagens p/e-tal måste därför placerarna tro på en långsiktig ränte-
nivå som är nästan noll. Då blir avkastningskravet lika med över-
avkastningen på 5 procent. Omräknat till p/e-tal blir det 20 (1/0,05).

INTE ENS DEN MEST OPTIMISTISKE AKTIEPLACERARE kan tro på 
nollränta i alla evig tid. Därför är dagens höga p/e-tal en kombina-
tion av både låg ränta och hög förväntad vinsttillväxt. Eftersom 
vinstutvecklingen i bolagen de senaste kvartalen blivit allt bättre 
har detta säkerligen bidragit till optimismen. Fjärde kvartalet 
2014  ökade bolagsvinsterna på Stockholmsbörsen med ungefär 
13  procent i årstakt. Det var något bättre än de 8-10 procent som 
 varit fallet de senaste fem kvartalen och kan även jämföras med de 
8  procent som vi laborerade med ovan. Den aktuella vinsttrenden är 
därför väldigt bra.

DET FINNS DOCK ETT PROBLEM – placerarna hade förväntat sig 
mer. Jämfört med analytikernas prognoser, enligt SME Direkt, låg 
 utfallet under prognoserna i 60 procent av rapporterna. Dessutom 
 påverkades vinsterna positivt av uppgången i US-dollar, pund och 
euro. Räknat som kvartalsgenomsnitt under det fjärde kvartalet 
har dollar och pund stigit 16 procent mot kronan, medan euron 
stigit 8 procent. Det är väldigt mycket och i exportbolag och  bolag 
med  utländska dotterbolag har detta en markant positiv effekt. 
Det är emellertid en engångseffekt, såvida inte placerarna tror 
att de  utländska valutorna skall fortsätta att stiga mot kronan. 
Det vore unikt, med tanke på att den svenska ekonomin är för-
hållandevis stark.

MIN AKTIEKALKYL ÄR DÄRFÖR MER NEGATIV IDAG än tidigare. 
Jag räknar med att värderingen långsiktigt kommer att hålla sig 
kring det historiska p/e-talet på 14, vilket motsvarar 2-3 procents 
 obligationsränta och en riskpremie på 5 procent. Under något år 
 eller två, kan räntan fortsätta att vara på noll, varvid de  kassa flöden 
som bolagen genererar nära i tiden kan räknas in i aktie värdet 
på ett mer positivt sätt än om vi haft en högre ränta. En så kort 
 ”nollränte period” som två år har emellertid bara en marginellt positiv 
effekt på  aktie värderingen. Istället för ett normalt p/e på 14  gånger 
vinsten, skulle en värdering kring ungefär 16 kunna  motiveras. 
Med tanke på att p/e-talet nu är drygt 20 är börsvärderingen  därför 
 tveklöst hög. Av det skälet finns det anledning att vara försiktig 
med  aktieplaceringar. n

Inte ens den mest 
 optimistiske aktie
placerare kan tro på 
 nollränta i alla evig tid. 
Därför är dagens höga 
p/etal en kombina tion 
av både låg ränta och hög 
förväntad vinsttillväxt.

krönika



Nu ökar 
Stockholm
takten !
Vi som  jobbar i Stockholms stad gör allt vi kan 
för att staden ska fortsätta vara en attraktiv och 
intressant stad att leva -, växa upp-, bo och jobba i.   

Vi ses på ”Mötesplats Stockholm” under Business 
Arena, 16-17 september.

bygg.stockholm.se

40 000 nya bostäder till år 2020
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EKONOMI

Segregationen och inkomstgapet mellan olika stadsdelar 
ökar och oroar allt fler. Hur ska då bostadsbyggandet ut-
formas för att motverka denna trend? En variant är så 
 kallad social housing, det vill säga att särskilda subvent-

ioner ges för att vissa lägenheter ska åsättas en lägre hyra och hyras 
ut till hushåll med lägre inkomster. Enligt min mening är dock ideal-
et att alla ska kunna hitta en bostad själva ”på marknaden”, det vill 
säga utan särskilda köer och inkomstprövningar, som ju dessutom 
uppmuntrar till strategiskt beteende.

Hur ska man då kunna bygga blandat på marknadens villkor? 
Utma n ingarna är helt olika i olika delar av staden så låt oss ta dem 
var för sig.

I STADSDELAR DÄR MÄNNISKOR med högre inkomster vill bo är ut-
maningen att bygga oattraktiva bostäder som gör att de betingar ett 
relativt lågt pris eller låg hyra trots att de ligger i ”rätt” stadsdel. 
Det kan handla om att bygga mindre rum, se till att utsikten och 
luftkvaliteten är relativt dålig och att man bygger med lägre kvalitet 
i inredningen.  En av mina studenter föreslog att man kunde bygga 
underjordiska bostäder i centrala Stockholm och det borde minska 
attraktiviteten en del. (Notera att vi inte förbjuder rökning bara för att 
det är hälsovådligt så varför förbjuda bostäder utan dagsljus? Däremot 
kan ju en varningsskylt på dörren vara motiverad!)

ETT ANNAT SVÅRT FALL är områden där det idag nästan bara bor 
hushåll med låga inkomster. Har området tillräckligt dålig rykte 
bland de med höga inkomster går det knappast att bygga så speci-
ellt och attraktivt att många personer med högre inkomster skulle 

flytta dit, även om det blir relativt sett 
billigare. Det finns även ett spel-

teoretiskt  dilemma eftersom ingen 
kanske vill vara först att flytta dit, 

även om man skulle vara beredd 
att göra det om andra flyttade 

dit. Sannolikt skulle man behöva 
riva stora delar av vissa stadsdelar 

och bygga något helt annorlunda för 
att kunna skapa en mer blandad 

stadsdel. Med tanke på dagens 

bostadsbrist låter dock inte detta som ett bra alternativ. Vi får helt 
enkelt inse att det just nu inte går att förändra strukturen i dessa 
stads delar mer än marginellt. Fokus ska då rimligen ligga på att 
se till att stadsdelarna fungerar bra för de som bor där, men utan 
 särskilda ambitioner att locka dit andra grupper.

BÄST MÖJLIGHETER FÖR ATT BYGGA BLANDAT finns i de  stadsdelar 
som idag är relativt inkomstmässigt blandade. Förorten Farsta där 
jag bor är ett bra exempel. Även om de mycket rika inte bor här så 
finns alla andra inkomstgrupper representerade. Det byggs  mycket 
bostäder i Farsta idag men allt som byggs har samma kvalitet och 
vänder sig till samma grupper (hushåll med inkomst lite över 
 genomsnittet). Det finns dock ett stort kontorsområde som Telia 
snart ska lämna och receptet för att bygga en blandad stadsdel där 
är följande. För att locka hushåll med högre inkomster bygger vi ett 
antal stadsradhus och ett ”Turning Torso” med fantastisk utsikt 
över staden. Hade det funnits något vattendrag hade vi kunna tillåta 
ett mindre antal strandtomter! Sen bygger vi ett större antal enkla 
 BoKlok eller Kombohus och ser till att vissa har dåliga mikrolägen, 
vilket drar ner attraktiviteten och öppnar möjligheter för hushåll 
med lägre inkomster. När det området är färdigbyggt kan man göra 
samma sak i Larsboda industriområde alldeles intill! Ju större lokalt 
utbud desto lägre priser och hyror.

Nobelpristagaren Thomas Schelling visade att marknaden kan 
skapa mer segregation än vad människor egentligen vill ha. I den 
enklaste modellen tänkte han sig en stor cirkel av hus och att det 
fanns två sorters hushåll som vi kan kalla A och B. Hushållen i grupp 
A tyckte det var trevligt att ha en granne av typen B, men ville inte bo 
så att båda grannarna är av typen B. Detsamma gällde B- hushållen 
som inte gärna vill ha två A-grannar. Schelling visade sedan att den 
enda marknadsjämvikten i denna modell var total segregation, det 
vill säga att alla A-hushåll bodde samlade i ena halvan av cirkeln 
medan alla B-hushåll var samlade i den andra halvan.

Även om det ska vara marknadspriser och marknadshyror enligt 
mitt förslag ovan så kommer marknaden alltså knappast att skapa 
blandade stadsdelar. Här måste stat och kommun driva utvecklingen 
och se till att nya stadsdelar/projekt planeras på detta sätt och att 
mark ställs till förfogande på rimliga villkor för dem som vill vara 
med och bygga inkomstmässigt blandade nya stadsdelar! n

ATT BYGGA INKOMSTMÄSSIGT 
BLANDADE STADSDELAR

krönika

HANS LIND
PROFESSOR, KTH



i bygger  

VI ÄLSKAR 
hyresrätten

GÖTEBORG

HÄR BYGGER VI FLER HÄLSOSAMMA HYRESRÄTTER

Hovås
240 hyresrätter 
Inflytt 2017

Donsö 
45 hyresrätter 
Inflytt 2017

Gunnilse
100 hyresrätter 
Inflytt 2018

Fjällbo park
110 hyresrätter  
Inflytt 2017

Tynnered 
140 hyresätter 
Inflytt 2018

Majorna 
25 hyresrätter 
Inflytt 2016

Sisjön
100 hyresrätter 
Inflytt 2018

Kungsladugård 
70 hyresrätter 
Inflytt 2017

Högsbotorp
59 hyresrätter
 Inflytt 2016

Vår stad behöver fler hyresrätter och vi på 
Familjebostäder är i full gång med att bygga dem. 
Och vi gör det med hälsa och miljö i fokus.

Visste du att Familjebostäder var först i Norden med 
att erbjuda Svanenmärkta hyresrätter? Det innebär 
energisnåla flerfamiljshus med miljömässiga bygg-
material.  Dessutom bygger vi rökfria hyresrätter 
för att förbättra levnadsstandarden för allergiker 
och hyresgäster som vill undvika passiv rökning. 
Läs mer på vår hemsida: familjebostader.se Familjebostäders Däckshuset med sina 48 rökfria 

och svanenmärkta lägenheter i Sannegårdshamnen. 
Ritad av Wingårdhs arkitektkontor, inflytt 2015. 

Vi på Familjebostäder tycker att alla borde få njuta av sin balkong eller 
uteplats utan att bli störd av rökande grannar. Därför satsar vi på rökfritt!

För att bli Svanenmärkt får byggmaterialet inte inne-
hålla tungmetaller, vara cancerogena eller hormonstöran-
de. Det tycker vi på Familjebostäder är viktiga aspekter 
för alla våra hyresgäster. 

,
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REPORTAGE: MIPIM

mipim 2015
Den digitaliserade framtiden
På våren vallfärder fastighetsmänniskor och samhällsbyggare från hela världen till Cannes 
på franska rivieran för den stora internationella fastighetsmässan Mipim. Årets upplaga var 
den 26:e i ordningen och i vanlig ordning fanns Fastighetsnytt på plats. I år blickade man 
framåt och temat var digitalisering med smarta städer och en ny form av finansiering som 
inte alla är lika förtjusta i. 

FOTO: MATTIAS FRÖJD
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Idag är det finansiella företag som 
 dominerar och bland annat ligger de tre 
högsta byggnaderna i  Storbritannien 
i området. Canary Wharf Group Plc 

som stått bakom utvecklingen sedan  slutet 
på 1980-talet siktar nu på att  förverkliga 
ett smart city-koncept. Canary Wharf  kon- 
kurrerar framgångsrikt med London City om 
huvudsakligen finansiellt inriktade hyres-
gäster med stor betalningsförmåga.  Gruppens 
specielle rådgivare inom  teknologi, Eric Van 
der Kleij från företaget Level39,  menar att 
fastighetsföretaget behöver den nya smarta 
tekniken som ett konkurrensmedel.

– Genom att hitta och tillämpa nästa 
 generations smarta teknik differentierar 

vi oss gentemot konkurrenterna. Smart 
teknik  kommer att vara ett konkurrens-
medel på  samma sätt som tillgång till god 
transportinfrastruktur är det idag, säger 
Eric Van der Kleij.

KONCEPTUALISERAD SATSNING
Canary Wharf Group har gett sin satsning 
på att utveckla den smarta staden  namnet 
Cognicity. Ett första steg är projektet 
 Cognicity Challenge, som går ut på att fem 
utvalda och lovande företag med smart 
 teknik får testa sina system i Canary Wharf. 
Inom Cognicity Challenge har man identi-
fierat sex utvecklingsområden: integrerade 
transporter, hållbara byggnader, integrerad 

resurshantering, automatiserade  byggnader, 
uppkopplade bostäder samt virtuell design 
och konstruktion.

DELA PÅ DATA
När Fastighetsnytt träffade Eric Van der 
Kleij i Cannes och frågade vad ett fastighets-
företag med ambitioner inom smart teknik 
måste lära sig först av allt svävade han inte 
på målet.

SMART CITY
SKA SÄRSKILJA
CANARY WHARF
I DET FÖRE DETTA HAMNOMRÅDET PÅ HALVÖN ISLE OF DOGS 
I LONDON LIGGER STADSDELEN CANARY WHARF. FASTIGHETS-
BOLAGET SOM HAR UTVECKLAT AFFÄRSOMRÅDET SIKTAR PÅ 
ATT BYGGA EN SMART STAD OCH TAR NYA GREPP FÖR ATT 
FÅNGA UPP DEN RÄTTA TEKNOLOGIN.

DANIEL BERGSTRAND | daniel.bergstrand@fastighetsnytt.se

Eric van der Kleij.

FOTO: WIKIPEDIA
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– Det svåraste, men också viktigaste, 
ett fastighetsföretag måste göra är att låta 
de  olika systemen dela på data.  Systemet 
som styr byggnaden måste dela data med 
 systemet som styr hissarna. Hissystemet 
måste informera om flöden när  människor 
lämnar byggnaden och  automatiskt få 
 rulltrapporna att gå i den optimala  rikt- 
ningen. Sedan måste den som styr 
 transporterna från fastigheten få  informa- 
tionen så att han kan allokera resurser för 
att  eliminera köerna.

INGEN ENKEL UPPGIFT
Det låter smått fantastiskt och Eric Van der 
Kleij försöker inte dölja att det finns många 
problem att lösa på vägen innan man lyckas.

– Det här är interoperabilitet, och det 
är vad branschens har försökt åstadkomma 
i 25 år utan att lyckas. En anledning är att 
de befintliga leverantörerna av olika system 
vill bevaka sin ställning och är obenägna 
att dela data. En annan svårighet är säker-
het. Folk menar att om alla system hänger 
ihop kan ett fel sprida sig åt alla håll. Där-
för måste man designa systemet så att man 
har interoperabilitetens fördelar, men med 
 säkerhetsrutiner som gör att spridningen 

inte sker. Det rör sig om komplicerade saker, 
men det är därför vi tvingar oss att lära oss 
hur man gör.

ETISKT FÖRMYNDARSKAP
En annan intressant aspekt på att dela data 
är frågan om vem som äger dem, och hur 
länge? Eric Van der Kleij talar om ”det etiska 
förmyndarskapet” för data.

– Låt oss till exempel säga att du  kommer 
till vår byggnad och det finns ett system 
som gör att en viss dörr känner igen dig och 
öppnas när du kommer. Hur länge ska den 
igenkänningsdatan kunna ägas av systemet? 
Vem ska ha tillgång till den?

Han menar att det naturligtvis inte duger 
att bara lagra det på en server någonstans 
och hoppas att det är säkert.

– Den här typen av data måste behandlas 
med samma säkerhetstänkande som finans-
iella data, och det är därför vi inom Canary 
Wharf Group befinner oss i en gynnsam 
situation med vår erfarenhet av finansiell 
verksamhet.

I praktiken handlar det om att före taget 
utgår ifrån sina finansiella  erfarenheter 
när de bygger system för smart city-data- 
delning. Det vill säga att olika parter har till-

gång till data, men med mycket hög  säkerhet.
– Vi har satt upp en interoperabilitets-

panel, och det innebär att alla företag som 
kommer in måste ha möjlighet att dela 
sina data. Sedan coachar vi dem i hur man 
 utvecklar säker programvara.

OPTIMIST INFÖR FRAMTIDEN 
Omständigheterna kring hissen som  känner 
igen den anställde påminner om hur ett 
 kreditkortsföretag har möjlighet att följa 
kundens transaktioner med kortet.

– Man kan fråga sig hur länge  företaget 
ska ha den rätten, och förmodligen  handlar 
det om att de har den så länge den kommers-
iella relationen finns kvar. När du blir 
 anställd säger företaget som hyr lokaler av 
oss att det finns ett tjänstepaket, och för 
att få ta del av det måste du skriva  under 
ett godkännande. När du sedan slutar 
 raderas data om dig, och hissen slutar känna 
igen dig.

Det råder inget tvivel om att Eric Van der 
Kleij är optimist när det gäller den smarta 
staden i Canary Wharf.

– Om vi lyckas med att implementera 
det här kommer vi att kunna dra stora för- 
delar av det. n

FOTON: DREAMSTIME

REPORTAGE: MIPIM



”Vi drifttekniker ser till att våra hyresgäster 
är nöjda och glada! Vi ser till att lokalerna 
fungerar som de ska så att arbetet för de som 
har sina arbetsplatser där kan rulla på.  
    Det är mycket folk i rörelse i våra bygg-
nader, många studenter, och man vet aldrig i 
förväg hur en dag kommer att se ut. Det är också många saker som 
ska fixas hela tiden – det blir mycket av litet och sen får man fördju-
pa sig mer när det väl är ett konkret problem som ska lösas.  
    Jag känner en trygghet i att jobba i ett stort företag där det finns 
en stor kompetensbredd, och det var därför jag valde att söka mig 
till Akademiska Hus.”

”Den blandade  
arkitekturen här på  
Stockholms universitet  
gör att det verkligen  
finns något för alla”

Nominerade till Årets Bygge 2015

NAMN
Annelie Hansson

GÖR
Drifttekniker 
Akademiska Hus, 
Stockholm

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!

DRIFTINGENJÖR

CONTROLLER

TEKNISK FÖRVALTARE

ByGGPROJEKTLEDARE

FASTIGHETSINGENJÖR

FASTIGHETSUTVECKLARE

DRIFTTEKNIKER

ENERGIINGENJÖR

FÖRVALTARE

FASTIGHETSFÖRVALTARE

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?

Fastighetsnytt_nr2_2015_AkademiskaHus_210x297_Annelie_150410.indd   1 2015-03-04   09:36
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Hotell var ett återkommande 
ämne på Mipim och under 
ett seminarium på  mässans 
 andra dag diskuterade man 

varför investerare borde lägga sina pengar 
på  hotellfastigheter när det finns så många 
 andra alternativa tillgångsklasser där ute. 
 Panelen bestod av Sébastien  Bazin, vd för en 
av världens största hotellkedjor  Accor  Group, 
Dennis Lopez, CIO hos Axa Real  Estate, och 
Chris Morrish, vd för GIC Real Estate, de två 
senast nämnda  representerade med andra 
ord stora  fastighetsägare som båda har ett 
stort innehav av  hotellfastigheter.

Även Sébastien Bazin har ett förflutet 
inom fastighetssektorn då han tidigare 
ledde amerikanska private equity-bolaget 
Colony Capital som fokuserar på fastighets-
sektorn. Han konstaterar att sedan han 

sadlade om till Accor har det blivit en hel 
del bolagsstädning i private equity-anda 
och vidare att den metodik private equity 
bolagen tillämpar nog skulle lämpa sig i fler 

bolag inom hotellbranschen. Bazin anser att 
Accor Group i allt större utsträckning bör 
övergå till en modell där man hyr sina hotell 

istället för att äga dem och där finns en dörr 
öppen för fastighets bolagen. Som panelen 
konsta terade är det dock oerhört viktigt att 
de  bolag som ger sig in i hotellsegmentet 
 besitter kunskap om just det segmentet.

Det finns alltså ett behov för profession-
alism och det beror på att sektorn är  mycket 
cyklisk och nyckeln är att investera på  botten 
av cykeln. Så är det rimligtvis i alla segment 
men det är just därför det är  viktigt att man 
har en gedigen kunskap om de  segment 
man ska äntra. I synnerhet är det så kallade 
budget hotell som är cykliska medan den mer 
exklusiva klassen av hotell, dit folk som inte 
behöver bo billigt söker sig, står emot bättre. 
Översatt till fastighetstermer kanske man 
kan simplifiera genom att säga att budget-

hotellen är kassaflödesfastigheter medan de 
exklusiva hotellen ökar i värde från år till år.

Därmed borde det enligt experterna 

”Thank you,
monsieur Draghi”
HOTELL HAR BLIVIT ETT ALLT MER POPULÄRT SEGMENT INOM 
FASTIGHETSBRANSCHEN, GLOBALT OCH INTE MINST I SVERIGE 
DÄR EXEMPELVIS BALDERS FÖRVÄRV AV EN STOR HOTELL-
PORTFÖLJ FRÅN PANDOX VAR EN AV ÅRETS STÖRSTA AFFÄRER 
IFJOL. FÖR DE 14 HOTELLFASTIGHETERNA FICK BALDER HOSTA 
UPP 2,2 MILJARDER KRONOR OCH DET BLEV ÅRETS STÖRSTA 
MEN LÅNGTIFRÅN ENDA HOTELLAFFÄR.

SVERRIR THÓR | sverrir.thor@fastighetsnytt.se

Bazin anser att Accor Group i allt 
större utsträckning bör övergå till 
en modell där man hyr sina hotell 
 istället för att äga dem och där finns 
en dörr öppen för fastighets bolagen.
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 finnas en riskpremie på budgethotell men 
när de ska svara på hur stor den borde vara 
blir det inte helt lika enkelt. Ska man invest-
era i budgetsegmentet bör man dock inte 
avvika från ett avkastningskrav på 15-20 
procent på kassaflöde per år.

TREDJE PART EN BRA PISKA
Då många hotellkedjor är börsnoterade 
finns det en implicit press på dessa  bolags 
 ledningar att ständigt växa då aktie-
marknaden i regel kräver en snabbare 
 avkastning på sitt  investerade kapital än 
exempelvis private equity-sektorn som kan 
ha mer tålamod men sedan kräver en större 
 totalavkastning. Ofta är det så att man  kräver 
en tillväxt i form av ökad rums kapacitet men 
panelens stalltips är som nämnts ovan att 
hotellkedjor kommer att övergå till den form 
man kallar för asset-light, det vill säga att 
man inte äger fastigheterna, men då blir ett 
problem att fastighetsägare så klart  endast 
vill investera i lönsamma fastigheter. Då 
undviker man landsbygdshotell eller hotell 
som inte ligger i prime-lägen.

En trend som vuxit sig allt starkare i USA 
men inte har fått upp farten på samma sätt 

i Europa är det som i branschen kallas för 
third-party management, där en fastighets-
ägare anlitar en tredje part för att driva 
hotell och densamma har franchise från en 
hotellkedja. Enligt panelens fastighetsägare 
är det ett attraktivt format som kommer att 
öka även i Europa men Sébastien Bazin ser 
det som rena dårskapen att ha en mellan-
hand, som han formulerar det, som agerar 
varumärkesdistributör och Accor kommer 
inte att delta i sådant förfarande, fastslår 
han. Enligt Chris Morrish på GIC kan det 
dock fungera bra som en piska på hotell-
operatörer om man lever med hotet om att 
driften kan komma att överlämnas till en 
tredje part och ifall det hotet leder till att 
hotellen förvaltas på ett bättre – och för 
fastighetsägaren mer lönsamt – sätt så är 
det nyttigt.

Generellt sett så är det viktigt att hotell-
branschen är lyhörd för fastighets ägarnas 
 behov och önskemål men det är också 
 extremt viktigt att man lyssnar till  kundernas 
behov. Synnerligen i dagens digitali serade 
värld där information sflöden har kommit 
att bli  nästintill perfekta.  Sébastien Bazin 
konsterar att hotellindustrin i det  närmaste 

har muterats. Efter en lång period där 
hotell industrin har kunnat växa snabbt och 
 smidigt, från cirka 1950-2005, måste man 
nu ta betydligt mer hänsyn till  kundernas 
önskemål och hålla en högre standard på 
sin kundtjänst, vilket kan ha en hämmande 
 effekt på tillväxten.

INVESTERA I EXKLUSIVA HOTELL
Huruvida man lyckades komma fram till 
 något svar på den ganska stora  frågan är svårt 
att avgöra men den ökade  konkurrensen på 
marknaden gör i alla fall att man främst 
b orde investera i det mer  exklusiva seg-
mentet, återigen då sådana hotell har ett 
mer lojalt klientel.

På kort sikt konstaterade man dock att 
med de låga räntorna och ECB:s  (europeiska 
centralbankens) kvantitativa lättnads-
program är investering i hotellfastigheter 
i Europa en attraktiv affär. Kvantitativa 
 lättnader kan enligt Sébastien Bazin visa sig 
vara en välsignelse för fastighetsbranschen 
allmänt och hotellsegmentet mer specifikt då 
likviditeten kommer att förbli hög på mark-
naden. Något som fick honom att utbrista:

– Thank you, monsieur Draghi. n
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Hur företagen jobbar med sina 
fastigheter och de lokaler de 
brukar i USA hamnar ofta i 
skymundan mot övriga beslut 

i företaget, anser Noah Shlaes, mycket på 
grund av att fastighetsrelaterade data är 
svårt att jobba med. Du kan ha två ident-
iska byggnader i motsatta hörn som har 
helt olika inkomstkarakteristika, det finns 
inget Wal-Mart i fastighetsbranschen som 
Noah Shlaes uttrycker det, det vill säga 
ingen grundläggande standard för vad som 
ska levereras. Även lagar och definitioner 

av fastighetsrättigheter är lokala precis 
som hyresstrukturer.

– Att stämma av all information och ta 
välgrundade beslut är därför svårare än inom 
många andra produktionsområden. Kombine-
ra detta med långsiktiga naturen av tillgången 
så ser man att ett företag vet mer om hur de 
upphandlar toalettpapper än vad de vet om 
sina existerande hyreskontrakt. Toalettpapp-
ret är en vara med väldigt  stabil efterfrågan 
medan hyreskontraktet kan vara underskrivet 
av en eller två föregångare  sedan och ligger i 
ett skåp någonstans, säger Noah Shlaes.

Man försöker helt enkelt få in fastighets-
sektionen in i rummet där företagets lång-
siktiga beslut tas. Det finns mycket att 
tjäna på att exempelvis samla de hyres-
kontrakt man sitter på i samma marknad 
under  samma löptid. På så vis kan större för-
ändringar  genomföras på ett effektivare sätt 
när kontrakten löper ut. Hur man  använder 
din arbetsplats är en annan aspekt man 
 tittar på. På den marknad som Noah Shlaes 
 pappa växte upp i så hade du en kontorsplats 
 designerad, det innebar att den var full-
belagd. I dag är en normal kontorsplats inte 
belagd mer än en tredjedel av tiden.

– Teknologin som vi gick till arbetet 
för att använda finns nu i min ficka. De 
grundläggande sakerna som gjorde att man 
 behövde vara på plats på jobbet är på väg att 
förvinna, säger Noah Shlaes.

Övergången till nya spelregler gör det svårt, 
inte att få tag i data men att läsa  datan,  menar 
Noah Shlaes. Vad ska driva  affärsplanen? Det 
fanns en rörelse mot  öppna ytor men nu vill 
folk även ha  möjligheten att tänka, men inte 
hela  tiden. Utrymme och  status är inte läng-
re  sammanhängande  begrepp. Tidigare var 

AUSTIN
ELLER
WICHITA?
UNDER MIPIM TRÄFFADE FASTIGHETSNYTT NOAH SHLAES, 
SENIOR MANAGING DIRECTOR PÅ NEWMARK GRUBB KNIGHT 
FRANK SOM BLAND ANNAT JOBBAR FRAM PORTFÖLJ-
STRATEGIER FÖR DET UTRYMME DÄR FÖRETAGEN SKÖTER 
SINA AFFÄRER. ETT SAMTAL MED AMERIKANEN TAR EN FRÅN 
 UPPHANDLING AV TOALETTPAPPER TILL DE FASTIGHETS-
RELATERADE EFFEKTERNA AV LEGALISERAD MARIJUANA.
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 privat lyx ett hörnkontor med utsikt men vill 
man ha privat  utrymme i dag får du söka dig 
till fastighetens innersta  delar, ljuset är för 
alla. Hur vi nyttjar ytorna styr utformningen, 
Noah Shlaes illustrerar med den intervju-
situation vi befinner oss i just nu där vi sitter 
i ett utrymme specifikt för att möta pressen, 
det finns bord, öppen yta, dämpad ljudnivå, 
kaffe. I nära anslutning finns rum där jag i 
egenskap av journa list ostört kan tolka all 
 information jag  samlat på mig.

– Företag och användare som kan de-
finiera klart vad de gör och behöver kan få 
sin fastighetsdollar att räcka längre  genom 
att specialisera deras utrymme och  marknad, 
säger Noah Shlaes.

Nu kan förmodligen läsaren av denna 
text känna att detta inte verkar vara något 
banbrytande, och det är det inte heller för 
den europeiska marknaden. I USA har man 
påbörjat resan lite senare, vilket till viss del 
beror på att incitamenten inte funnits där. 
Prisnivåer och tillgång till mark har till viss 
del styrt utvecklingen på den amerikanska 
fastighetsmarknaden.

– I Europa började man exempelvis lång 
tidigare med energieffektivisering.  Naturgas 
i USA kostar en femtedel jämfört med 
 Europa och en nyckelfaktor i förändring 
är kostnaden. Och om du ber en  amerikan 
titta på en kontorskarta över världen och 
när de ser London och Paris så förstår de 
inte de höga prisnivåerna, det är för att de 
inte  förstår vad det innebär att tillföra en 
 kontorfastighet till London. I USA flyttar vi 
bara en förort bort och bygger där det inte 
byggts förut, säger Noah Shlaes.

Detta är något som håller på att för-
svinna, marknaden förändras och efter-
frågan är något annat än vad det var  tidigare.  
Förändringar på marknaden är också något 
som är centralt i vad Noah Shlaes jobbar 

med dagligdags, arbetsmarknadsanalyser är 
vad han kallar deras ”bread and butter”. Ska 
man etablera sitt företag på en ny marknad 
vill man också ha rätt förutsättningar och 
tillgång till rätt arbetskraft. En viktig aspekt 
här är tiden för anställning, en nyanställds 
produktivitet ökar med tiden och man vill 
att folk ska stanna länge för att öka nyttan. 
Noah Shlaes beskriver ett knepigt  exempel 
där Wichita, Kansas, och Austin, Texas, 
konkurrerade om en företagsetablering för 
1 000 personer inom kundsupport. För Noah 
Shlaes handlade det om att utröna huruvida 
det är ett bra jobb att ha i just denna stad.

– I Wichita tycker man det är ett bra jobb. 
Staden är ett tillverkningsnav med mycket 
skiftarbete. Det innebär att man kan dela 
upp hushållet och man tenderar att stanna 
länge på sin arbetsplats. Medan i Austin, en 
gnistrande hub för teknologi och utveckling 
med sexiga nya jobb, verkar det motsägelse-
fullt att ett jobb som betalar 10,5 dollar i 
timmen ens kan locka. Men det finns en stor 
mängd människor som söker sig till  Austin 
för livsstilen, möjligheten att spela i ett 
rockband på kvällarna. I Austin är ett stabilt 

jobb högt värderat och du kan få  välutbildat 
folk på grund av att de vill leva ”the Austin 
life”. Så märkligt nog är denna marknad 
 konkurrenskraftig med Wichita i det här 
 fallet, säger Noah Shlaes.

Noah Shlaes är också på Mipim i egen-
skap av ordförandeskapet i  organisationen 
 Counselors of Real Estate (CRE), en  medlems - 
organisation för etablerade råd givare 
inom fastighetsbranschen som grundades 
på 1950-talet i USA och har i dag 1  100 
 medlemmar världen över. Att komma till 
Mipim är ett utmärkt sätt att lyfta blicken 
tycker han och menar att mycket av det han 
ser som självklart inom fastighetsbranschen 
visar sig stämma väldigt lite med hur det ser 
ut på andra platser i världen.

Noah Shlaes beskriver CRE som lite av 
en tankesmedja där man försöker identi-
fiera trender och undersöka vad som  händer 
när systemen rubbas på grund av yttre om-
ständigheter. Man var exempelvis i New 
 Orleans efter att orkanen Katrina förstört 
delar av staden 2005 vilket framtvingade en 
förnyelse av staden. Närmast  planerar man 
att resa till Denver för att studera  effekterna 
av att Colorado blev första  amerikanska 
 delstat att legalisera marijuana. Rent 
 företagsmässigt innebär det möjligtvis en 
återgång till en kontantekonomi, då det fort-
farande är olagligt på federal nivå att  sälja 
Marijuana blir det svårt att använda sig av 
banksystemet, det vill säga inga kreditkort. 
Men vad betyder det för fastighetssektorn?

– Det betyder att detaljplanerad jord-
bruksmark, som förut innebar åkermark 
och kor som rofyllt strosar fram och till-
baks,  numera är stora, säkra byggnader 
med  starka lampor påslagna 24 timmar om 
dygnet, omgivet av staket med vakter. Det 
är inte vad grannarna hade tänkt sig, säger 
Noah Shlaes. n
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Naturgas i 
USA kostar 
en  femtedel 
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Austin i amerikanska delstaten Texas.
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CROWDFUNDING, DÄR  PRIVATPERSONER 
GÅR IHOP och finansierar projekt via platt-
formar på internet, har börjat göra sig 
 gällande som en finansieringsform även 
inom fastighetsbranschen. Via crowd - 
funding kan man resa eget  kapital 
till  projekt men då återstår att skaffa 
 främmande  kapital och på andra sidan 
 Atlanten är det inte så enkelt för den 
 kommersiella fastighetsbranschen. I alla 
fall inte om man får tro två representanter 
för den amerikanska utlåningssektorn som 
deltog i panelen i ett Mipim-seminarium 
om lånemarknaden inom den kommersiella 
 fastighetsbranschen.

På en fråga från publiken om hur han 
ställde sig till lånefinansiering av projekt 
som till någon grad är finansierade via 

crowdfunding (eget kapital) svarar Gregory 
Michaud, Managing Director – Real Estate 
Finance hos Voya Investment Management, 
att han inte rör vid sådana projekt.

– Om du behöver ringa 300 personer för 
att få ihop pengar till ett projekt så säger 
det en del om projektets kvalité och för oss 
 liknar det syndikering. Det rör vi inte vid 
just nu, säger Gregory Michaud.

Voya Investment Management förval-
tar pensionskapital och behöver eventuellt 
ta större hänsyn till riskfaktorer men inte 
heller konkurrenten, bankjätten Macquarie 
Group lånar ut pengar till projekt som för-
litar sig på crowdfunding. Gregory Michaud 
får medhåll av sin motpart hos Macquarie 
Group, Timothy Gallagher, som talar ännu 
mer klarspråk.

– Jag tror crowdfunding är en fruktans-
värt dålig idé inom den kommersiella 
 fastighetsbranschen. Som långivare vill du 
låna till projekt som drivs av erfarna 
 fastighetsmänniskor som vet vad de gör 
och har eget kapital. Att föra samman 300 
personer som utan erfarenhet av fastighets-
branschen investerar en viss summa var är 
precis som på 80-talet när syndikeringar var 
ett vanligt fenomen. Ärligt talat vill vi inte 
hamna där igen säger Timothy Gallagher.

När moderatorn Steve Renna ställde  
 frågan till Raphael Brault, fondchef hos 
AEW  Europe, huruvida europeiska långivare 
 finans ierade crowfunding, skakade Brault bara 
på  huvudet. n

SVERRIR THÓR

AVYTTRINGEN AV NOVA LUND TILL TIAA HENDERSON  förra 
veckan var sannolikt den sista avyttringen av köpcentrum 
 Unibail-Rodamco, Europas största börsnoterade fastighetsbolag, 
gör i Sverige (och övriga Europa) på ett bra tag. Det antydde bola-
gets vd Christophe Cuvillier på Mipim på onsdagen.

I en paneldiskussion i ett av EPRA organiserat seminarium om 
den börsnoterade europeiska fastighetssektorns tillväxt pratade 
Cuvillier om Unibail-Rodamcos renodlingsstrategi och sa att man 
i stort sett verkställt den renodling av handelsfastigheter man 
 avsåg göra.

– Vi planerade att sälja handelsfastigheter för 3,5-4 miljarder 
euro på fem år men har nu sålt dem på ett år. Den senaste av-
yttringen var Nova Lund.

Vidare sa Cuvillier att Unibail-Rodamco eventuellt skulle 
 kunna avyttra kontorsfastigheter men bolagets kontorsportfölj är 
värd cirka 4 miljarder euro. n

SVERRIR THÓR

”En fruktansvärt dålig idé”

Försäljningen av Nova Lund 
den sista på ett tag

MIPIM: NYHETER

CBRE:S INVESTERARSEMINARIUM under Mipim gav ungefär   samma 
bild som förra året. Ökad riskaptit i takt med att konkurrensen 
 hårdnar om utbudet. Dock finns en oro för en övervärderad marknad.

Det blir en än livligare transaktionsmarknad enligt CBRE som 
 presenterade sin Investor Intention’s Survey för 2015. 46 procent av 
de tillfrågade uppgav att de tror på ökad säljaktivitet.

– Investerare kommer att utnyttja den starka marknaden och 
 avyttra det som inte är av centralt intresse i portföljen, säger Richard 
Barkham som är global ekonomichef på CBRE.

Men det kommer vara fortsatt överskott på köpare och vad 
 investerarna ser som några av de största hindren är utbud och pris-
sättning. Att fastigheter kan komma att uppfattas som övervärderade 
är också något investerarna ser som det största hotet mot fastighets-
marknaden i Europa.

Ett torftigare utbud inom den kommersiella fastighetssektorn har 
också lett till ökat intresse för alternativa investeringar. I topp ligger 
utlåning som 34 procent av respondenterna i undersökningen ägnat 
sig åt. Studentbostäder ligger också högt på investerarnas lista. n

MATTIAS FRÖJD

Övervärderade fastigheter?
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Sveriges befolkning växer och i takt med det behovet av en 
kraftig utbyggnad av samhällsservice och  infrastruktur. 
Den starka urbaniseringstrenden innebär stora  utmaningar 
för framförallt våra storstäder och de aktörer som bär 

 ansvaret för investeringar i social och teknisk infrastruktur. 
 Utgångsläget för svensk transportinfrastruktur underlättar inte 
 saken; enligt Svenskt Näringsliv är vi satta i skuld till en nivå som 
vi, med nuvarande  nationella system och investeringsnivå, inte kan 
bli fria från.  Nuvarande ”infrastrukturskuld” uppskattas till 300 
miljarder kronor. För att amortera ner denna behöver investering-
arna i transport infrastruktur fördubblas jämfört med nuvarande 
nivå fram till 2025. För att klara det uppdämda investeringsbehovet 
behövs  uppenbart en breddning av den offentliga sektorns finansie-
ring av infra struktur och statens huvudmannaskap.

INOM SOCIAL INFRASTRUKTUR eller det som kommit att  kallas 
 samhällsfastigheter i Sverige har vi sett en marknad som har 
gått från 0 till 100 på 20 år med en kraftig utveckling under de 
 senast fem åren och en rekordhög omsättningsvolym under 2014. 
 Andelen offentliga säljare ökar där landsting och kommuner med 
stora  investeringsbehov, till följd av stark befolkningstillväxt och 
 utbyggnadsbehov eller eftersatt underhåll, har sett positivt på att 
dela investeringsbördan med andra aktörer. Pensionsfonder har 
 tillsammans med andra institutionella aktörer under de senaste åren 

ökat sina innehav av samhälls fastigheter i 
betydande  omfattning.  Kommer 

vi då att få se en  liknande 
 utveckling vad gäller i nfra-

strukturfastigheter? Såväl 
AP-fonderna som flera 
institutionella ägare är 
positivt inställda till att 
allokera mer pengar till 

investeringar i infra-
struktur samtidigt 

som privata 

fonder har rest pengar till infrastrukturinvesteringar. Att satsa på 
infrastruktur är ett naturligt nästa steg för investeringar inom reala 
tillgångar för dessa aktörer.

I SVERIGE SÄTTER REGERINGEN och riksdagen de ekonomiska  ram- 
arna för investeringar i transportinfrastruktur och regeringen ger  
sedan i uppdrag till Trafikverket och Sveriges län att föreslå detalj erade 
 planer för satsningar på transportinfrastrukturen.  Trafikverket och 
slutligen riksdagen måste sedan göra en priori tering utifrån  budget av 
vilka  projekt som ska ingå i och genomföras under tids ramen för åtgärds-
planeringen. En konsekvens av detta är att  infrastruktursatsningar, som 
ur ett lokalt eller regionalt pers pektiv är väldigt efterfrågade, kan u tebli. 
Regeringen, oavsett färg, har visat sig ovillig att pröva  privata invest-

eringar i infrastruktur i någon större utsträckning.  Istället  verkar den 
svenska vägen till mer pengar till  infrastruktur vara den allt  vanligare 
förekomsten av  medfinansiering.  Medfinansiering i infrastruktur-
sammanhang är  benämningen på frivilliga bidrag från  kommuner, 
landsting och privata aktörer till i nfrastruktur som  staten ansvarar 
för. Medfinansiering är ett sätt för staten att fånga upp den  tydliga 
nytta som infrastrukturen  skapar för den lokala  marknaden. I dags-
läget ser vi inte någon tendens till ökat inslag av privata invest eringar 

Regeringen,  oavsett 
färg, har visat sig 
 ovillig att pröva 
 privata  investeringar i 
 infrastruktur i någon 
större utsträckning. 

MER PENGAR TILL
INFRASTRUKTUR

ÅSA HENNINGE
ANALYSCHEF, NAI SVEFA

krönika
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i infrastruktur där staten är  huvudman. Istället har det  kommunicerats 
att mer pengar till infrastruktur ska komma från  beskattningen av 
 fastighetsägare som gynnas av  infrastruktursatsningar. Samtidigt som 
möjligheterna att investera i  infrastruktur där staten är huvudman för 
tillfället är begränsade, bör det finnas desto mer möjligheter att invest-
era i infrastruktur som hamnar utanför statens huvudmannaskap och 
utanför den nationella  planen, infrastruktur som Sveriges kommuner 
eller landsting ansvarar för.

ETT BETYDANDE ANSVAR för städernas infrastruktur vilar på 
 landstingen som ansvarar för utbyggnaden av kollektivtrafiken. I flera 
 landsting planeras det för och byggs nya resecentrum och spårtrafik 
som inte finansieras fullt ut genom den nationella transportplanen. När 
landstingen planerar och bygger ut spårstationer eller depåer för bussar 
och tåg finns det redan idag mer inslag av kreativa lösningar där privata 
och offentliga aktörer samverkar för att nå optimala lösningar.

I GAMLESTADEN I GÖTEBORG byggs ett nytt resecentrum där Väst - 
trafik har valt att samarbeta med en privat projektutvecklare och en 
 privat långsiktig ägare av resecentrumet. Rådighet och lång siktig till-
gång till resecentrat uppnås via hyresavtal som löper på 25 år.  För- 
delarna med att samarbeta på detta sätt är dels att Västtrafik  slipper 

binda  kapital i fasta tillgångar i en tid av kraftig utbyggnad, men även att 
de uppnår en bättre riskallokering. Den privata fastighets utvecklaren 
bär projektrisker samtidigt som fastighetsägaren hanterar kommers-
iella fastighetsrisker. Genom detta förfarande kan Västtrafik fokusera 
på och optimera sin kärnverksamhet, kollektivtrafiken.

NAI SVEFAS BEDÖMNING är att staten och Trafikverket inte  kommer att 
ändra sin inställning till privat finansiering av transport infrastruktur 
i närtid och att privata investeringar i infrastruktur  initialt kommer 
att ske med landsting och kommun som  affärspartner. Vår  bedömning 
är att potentialen till investeringar i infrastruktur fastigheter  ligger i 
landstingens och kommunernas fastighetsbestånd och därmed i att 
förstå sig på de utmaningar som landstingen och kommunerna står 
 inför.  Sverige har genom  uteblivna investeringar under flera  decennier 
dragit på sig en betydande infrastrukturskuld, en skuld som växer med 
dagens låga investerings nivåer. För Sveriges  kommuner och lands-
ting handlar det om man vill dela investerings bördan och risken för 
 investeringar i resecentrum,  depåer och  kommunala  ledningsnät med 
mera med de institutionella aktörer som står redo att bidra med  kapital 
och sin kunskap. Ett delat  ansvar är en lösning som skulle ge det offent-
liga större möjligheter att  fokusera sin på kärn verksamheten, leverans 
av samhällsservice. n

Ljuset vid Vättern
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I århundraden har Jönköpings läge nyttjats för handel. Här nådde Magnus 
Ladulås Eriksgata sin sydligaste punkt i slutet på 1200-talet. Här, vid Vätterns 
sydspets, möttes tre landskap i en vägknut mellan de strategiska farvägarna 
Nissastigen och Lagastigen.
 Idag nyttjas Jönköpings läge mer än någonsin. Knutpunkterna har blivit flera; 
tåg, bil, flyg. Läget starkare än någonsin, mitt mellan storstadsregionerna i 
Sverige. Med tydlig närhet till kontinenten.
 Välkommen till ett historiskt handelscentrum, med läge för att skapa fram-
tidens nav i Skandinavien.
 

Välkommen till Jönköping.

Junakøpung
Historiskt handelscentrum

Jönköping
Framtidens nav i Skandinavien
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Mest pengar av alla delas ut av 
 Castellum, 791 miljoner, mer än 10 
procent av det  totala  beloppet. 2014 
verkar ha varit ett relativt bra år när 

man granskar de börsnoterade fastighets bolagens 
bokslut och med några få undan tag har bolagen 

i regel förbättrat sitt  för valtningsresultat, 
det vill säga driftnetto minus administra-

tionskostnader och ränte netto. Det är 
förvaltnings resultatet som i regel är 

DE PÅ BÖRSENS HUVUDLISTA NOTERADE FASTIGHETS BOLAGEN DELAR UT 6,4 MILJARDER 
 KRONOR TILL SINA AKTIEÄGARE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014. FÖR 2013 DELADE BOLAGEN UT 
5,1 MILJARDER OCH ÖKNINGEN MOTSVARAR SÅLEDES  GANSKA EXAKT 25 PROCENT. DET VISAR 
EN SAMMANSTÄLLNING  FASTIGHETSNYTT HAR GJORT PÅ DE UTDELNINGSFÖRSLAG  BOLAGENS 
 STYRELSER HAR LÄMNAT.

SVERRIR THÓR | sverrir.thor@fastighetsnytt.se

Utdelningen ökar
med 25 procent
– 6,4 miljarder delas ut
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Börsnoterade fastighetsbolagens  utdelning
för verksamhetsåret 2014

 UKR* Ä%* U2014* U2013* Ä%*

Balder 0 0,0 200 200 0
Besqab  2,25     12,5 34,9 21,9 59,4
Castellum  4,60     8,2 791,2 731,0 8,2
Catena  3,00     50,0 76,9 50,4 52,7
Corem  0,80     14,3 126,8 119,2 6,4
Diös  2,85     23,9 213,0 171,9 23,9
Fabege  3,25     8,3 537,5 496,2 8,3
FastPartner  3,50     12,9 225,9 201,0 12,4
Heba  1,30     8,3 53,7 49,5 8,3
Hemfosa  6,00      494,3 0,0 
Hufvudstaden  2,90     5,5 612,7 558,2 9,8
JM  8,00     6,7 616,7 598,6 3,0
Klövern  0,30     11,1 603,7 435,2 38,7
Kungsleden  1,50     20,0 273,0 170,6 60,0
Atrium Ljungberg  3,30     8,2 439,6 406,3 8,2
NP3  0,50      24,2 0,0 
Platzer  0,75     25,0 71,8 57,4 25,0
Sagax   0,80     45,5 238,4 187,6 27,1
Tribona  0,50     0,0 24,3 19,5 25,0
Victoria Park 0  20,6 18,8 9,7
Wallenstam  2,25     10,0 374,0 340,0 10,0
Wihlborgs  4,75     11,8 365,1 326,6 11,8
     
Summa:    6418,5 5138,2 24,9

Källa: Börsbolagens bokslutsrapporter, Fastighetsnytt

*UKR=Utdelning 2014 Kr/aktie, Ä%=Ändring %, U2014= Utdelat belopp 2014 
miljoner kronor, U2013=Utdelat belopp 2013, miljoner kronor

Diös är den fastighetsaktie som ger bäst direktavkastning på 
Stockholmsbörsens huvudlista. Det visar en sammanställning 
Fastighetsnytt har gjort på fastighetsbolagens utdelningar i för-
hållande till deras aktiekurs dels vid årsskiftet, dels vid börsens 
stängning på torsdagen.

Diös delade ut 2,85 kronor per aktie för verksamhetsåret 2014 
och höjde sin utdelning med 24 procent från 2013. Då bolagets 
 aktie stod i 57,75 kronor vid årsskiftet uppgick  direktavkastningen 
givet den kursen till 4,9 procent och när börsen slog igen portarna 
på torsdagen uppgick aktiens direktavkastning till 3,8 procent då 
aktien kostade 75 kronor. En akties direktavkastning räknas fram 
genom att dela dess utdelning på aktiekursen.

Nu när samtliga bolag som ingår i Stockholmsbörsens  fastig - 
hetsindex, OMX Stockholm Real Estate, har offentliggjort sina bok-
slut för 2014 och sina utdelningsförslag (som i regel blir  godkända på 

bolagsstämmorna) har Fastighetsnytt sammanställt  utdelningarna 
och hur de har utvecklats sedan årsskiftet. Då  samtliga fastighets-
aktier har stigit rejält hittills i år har direktavkastningen sjunkit, som 
i fallet Diös där den sjunkit med 1,1 procentenhet.

Närmast efter Diös i direktavkastningsligan kommer  Castellum 
med en direktavkastning på 3,8 procent vid årsskiftet och 3,2 
 procent 27 februari. För andra bolag hänvisas till tabellen.

Notera att preferensaktier inte har inkluderats i samman-
ställningen och att den endast inkluderar fastighetsbolag som 
är  noterade på huvudlistan. Notera vidare att där det står n/a i 
 tabellen finns aktien inte eller är inte noterad på Stockholms-
börsen vilket är fallet med Balders, Hebas, Atrium Ljungbergs, 
Platzers och Wallenstams A-aktier. n

SVERRIR THÓR

Diös ger bäst direktavkastning

 utdelningsgrundande hos fastighets bolagen då 
andra resultatposter, som kommer längre ned i 
 resultaträkningen, kan fluktuera stort på grund 
av värde förändringar i fastighetsbestånd och 
derivat portföljer. Fastighetsbolagen har, likt 
många andra börsbolag, i ökad utsträckning 
valt att låta sina ägare skörda frukterna av ett 
 lyckosamt 2014.

Att utdelningen stiger så mycket  förklaras 
dels av att två bolag som inte delade ut 
 någonting för verksamhetsåret 2013 nu inklud-
eras i  sammanställningen, detta är Hemfosa och 
NP3 som båda tillkom på  börsen under 2014. Be-
sqab, det tredje  bolaget som tillkom under 2014, 
 betalade en utdelning till sina ägare för 2013 
men ökade den under 2014. Det bolag som bidrar 
med mest ökning till totalbeloppet är Hemfosa 
som  delar ut 494 miljoner kronor för 2014, varav 
100 miljoner är utdelning till prefens - 
aktie ägare. Två av huvudlistans  fastighetsbolag 
väljer att  enbart dela ut pengar till sina 
 preferensaktieägare, Balder som delar ut 
200 miljoner och Victoria Park som delar ut 
20,6 miljoner kronor.

Fyra bolag delar ut mer än 600  miljoner 
 kronor för 2014, Castellum delar ut mest 
 pengar av alla, 791 miljoner kronor,  medan 
JM,  Hufvudstaden och Klövern  delar ut drygt 
600 miljoner. Klövern är det  bolag som ökar 
 utdelningen mest i sett till  belopp, med 168,5 
miljoner till närmare 604  miljoner kronor. 
 Relativt fjolårets utdelning är det dock Besqab 
som ökar mest i utdelat belopp, 59,4 procent. n



TRÄFFA OSS PÅ BUSINESS ARENA GÖTEBORG

Vi bygger nya hyresrätter 
i centrala Göteborg
www.bostadsbolaget.se/egnahemsvagen 

Vi gör det ännu bättre att vara göteborgare

Bostadsbolaget är en del av Framtidenkoncernen som 
ingår i Göteborgs stad. I koncernen ingår också bostads-
företagen Poseidon, Familjebostäder, Gårdstensbostäder 
och Egnahemsbolaget samt Störningsjouren.
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UTHYRNINGAR

26/3 K Profi hyr ut 1 300 m2 till BTH Bygg 
AB i fastigheten Styckjunckaren 3 vid 
Armégatan i Solna.

25/3 S Hemfosa hyr ut 7 000 m2 i Mölndal, 
Köping och Uppsala till fyra aktörer.

24/3 H Aspholmen hyr ut 2 300 m2 till ÖoB 
i fastigheten Boländerna i Uppsala.

24/3 H Diös hyr ut fastigheten Verdandi 10 
vid Svearoget i Borlänge till Svenska Bio.

20/3 K Vasakronan hyr ut 2 400 m2 i 
 fastigheten Lyckan 10 vid Lindhagens-
gatan 126 i Stockholm till Caverion.

19/3 K I Humlegården hyr ut 3 200 m2 till 
SSC i fastigheten Päronet 6 på Torggatan 
15 i Solna Strand.

18/3 K Klövern hyr ut 1 640 m2 till 
 Swedbank i fastigheten Kv. Suttung i 
centrala Uppsala.

18/3 K Commerz Real hyr ut 4 000 m2 till 
Oracle i fastigheten Solna Port vid Haga i 
norra Solna.

17/3 L Brostaden hyr ut 5 700 m2 till 
 Lobster i fastigheten Godståget i Årsta.

17/3 K Aareal Bank hyr ut 1 300 m2 
till Accedo i Fatburen på Södermalm i 
 Stockholm.

16/3 H Familjebostäder hyr ut 257 m2 
till Golden Gym Club i Rinkebystråket i 
Stockholm.

16/3 K SEB Immobilien Investment 
hyr ut 430 m2 till Segula Technologies i 
 fastigheten Lindholmspiren 9 i Göteborg.

15/3 H Vasakronan hyr ut 500 m2 till 
 Slettvoll på Regeringsgatan 12 
i  Stockholm.

15/3 H Eurocommercial hyr ut 1 498 m2 
till Clas Ohlson och 211 m2 till Kjell och 
Company i Bergvik Köpcenter i Karlstad.

12/3 K Svenska Hus hyr ut 940 m2 till MVB 
Öst på Rökerigatan 20 i Stockholm.

12/3 K Balder och Elof Hansson hyr ut 
5 500 m2 till SDN Majorna-Linné på Första 
Långgatan i Göteborg.

6/3 L Eklandia hyr ut 17 000 m2 till tre 
aktörer i Göteborg.

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

REGERINGEN FÖRESLÅR att en  stimulans 
för nybyggnation införs. Förslaget  kommer 
att ingå i budgetpropositionen för 2016 
och beräknas uppgå till 3,2 miljarder 
 kronor per år. I ett pressmeddelande från 
statsrådsberedningen konstaterar man att 
bristen på hyresrätter är särskilt stor, och 
att byggande av hyresrätter har successivt 
fått sämre villkor jämfört med småhus 
och bostadsrätter. Regeringen föreslår 
därför ett stöd för nybyggnation av hyres-
rätter och studentbostäder i kommuner 
med  bostadsbrist.

Stöd gäller nybyggnation som påbörjas 
från och med idag, den 25 mars 2015, och 
kommer att vara anpassat utifrån kost-
nadslägen i olika regioner. Stödet kommer 
att vara särskilt högt för bostadsytor upp 
till 35 kvadratmeter och innefattar krav 
på energieffektivitet, rimliga hyror och att 
lägenheterna förmedlas på ett öppet sätt.

– Sverige behöver investera mer för att 
klara jobben och framtida  konkurrens - 
kraft, och det finns få saker som är så 
klokt att investera i som att fler människor 
har en egen bostad, säger statsminister 
Stefan Löfven.

Med den föreslagna budgetramen skulle 
stöd kunna ges till ungefär 15 000 lägen-
heter per år. Investeringsstödet är en del 
av regeringens bostadspaket. Där avsätts 
ytterligare 3,5 miljarder kronor till stöd till 
kommunerna för ökat bostadsbyggande 
och effektiviserad handläggning, energi-
effektivisering av miljonprogrammet, 
stadsmiljöavtal samt stöd till byggande av 
 äldrebostäder.

Fastighetsägarna anser dock att reger- 
ing ens byggsubventioner missar målet och 
skriver i en kommentar att de avråder från 
att införa subventioner för  produktion. 
 Regeringen borde i stället satsa på  utbyggd 
infrastruktur och fokusera på att lösa 
de långsiktiga strukturproblemen på 
 bostadsmarknaden.

– Behovet av investeringar för fler 
 bostäder är stort. Vi avråder dock bestämt 
från att återinföra subventioner som inte 
efterfrågas av dem som förväntas bygga 
bostäderna, säger Reinhold Lennebo, vd 
Fastighetsägarna Sverige

HSB, som tidigare föreslagit att en bred 
bostadskommission borde tillsättas för att 
ta fram en ny och långsiktig social bostads-
politik, hade gärna sett ett större grepp.

– Det är bra att regeringen äntligen 
gör bostadspolitiska satsningar. Men 
med tanke på de utmaningar vi står inför 
borde regeringens grepp vara större och 
 bredare. Bostadspolitiken fortsätter att 
vara ett lapptäcke. Regeringen satsar på 
små  hyresrätter, men politiken bör vara 
 generell och rikta sig till hela bostads-
marknaden, säger Anders Lago, förbunds-
ordförande HSB.

POSITIV TILL  FÖRSLAGEN
Hyresgästföreningen jublar och säger att 
det äntligen är slut på den handlings  - 
förlamning som präglat  politiken så länge.

–Det här är nödvändiga satsningar för 
att kunna bryta bostads bristen och jag ser 
detta som ett viktigt  första steg för att få fart 
på  bostadsbyggandet,  säger Marie  Linder, 
förbundsordförande  Hyresgästföreningen, 
i en kommentar.

– Det förekommer argument om att 
statliga stöd till byggande är meningslösa 
eftersom de hamnar i byggarnas fickor. 
Märkligt nog hör man aldrig motsvarande 
argumentation när man diskuterar de 
 skattefördelar som ges till ägda  bostäder. 
Det ägda boendet får 40 miljarder per 
år genom rot-avdrag och ränteavdrag. 
 Hyresrätten får noll kronor. Det är varken 
en rimlig eller särskilt rättvis fördelning 
av våra gemensamma resurser, fortsätter 
 Marie Linder. n

REDAKTIONEN

Stimulans för ökad 
nybyggnation

nyheter i korthet



East Sweden förbereder sig för framtiden med starkt växande 
befolkning och expanderande näringsliv. I fokus för utvecklingen 
ligger satsningen på Ostlänken. Nya snabba tågförbindelser med 
Stockholmsregionen gör vårt läge ännu mera attraktivt och 
satsningen blir en hävstång för investeringar i vår region.
 
Stadsutvecklingsprojekten i regionen utgår från människors 
visioner och förhoppningar om det goda samhället. Behovet av 
tätare städer ställer samtidigt höga krav på bland annat hållbara 
transporter, energismarta hem och eff ektiv avfallshantering. Här 
fi nns alla förutsättningar för att möta kraven och låta näringslivet 
i regionen fortsätta att växa på ett hållbart sätt, genom innovativa 
satsningar och investeringar.
 

Hållbara stadsdelar i Linköping
I Linköping pågår fl era stora utvecklingsprojekt och staden 
fort sätter att växa i hög takt. I den nya stadsdelen Vallastaden 
utmanas det traditionella sättet att bygga, när en mångfald av 
byggherrar uppför 1000 bostäder till år 2017. Centralt i staden 
utvecklas Nya Wahlbecks från ett äldre industriområde till en 
mötesplats för företag och universitet samtidigt som bostäder 
och service funktioner bidrar till att skapa en stadsdel som 
lever även utanför kontorstid.

www.linkopingsbo2017.se
www.sanktkors.se/wahlbecks-foeretagspark
 

Inre hamnen i Norrköping 
utvecklas ansvarsfullt
Med uppdraget att utveckla en ny central och vattennära stadsdel 
i Norrköping och knyta det till regionförstoringen med den nya 
Ostlänken, är det en självklarhet att utforma ansvarsfulla lösningar 
för en hållbar livsstil – miljömässigt och socialt. Stadsdelen 
kommer att erbjuda en berikande brokighet, där välfärd och en 
trivsam miljö är en självklarhet för alla. Välkommen att vara 
med du också!

 www.next.norrkoping.se

www.eastsweden.se

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, 
a scintillating student life and rich culture scene, we 
offer unique opportunities for people and companies 
who want to grow and develop.  

www.eastsweden.com

Hållbara miljöer 
och tillväxtprojekt



FASTIGHETSNYTT 2/2015 | 39

MARKNAD

Framtidsministern
lyssnar på
fastighetsbranschen

KÄLLA: WWW.FASTIGHETSNYTT.SE

TRANSAKTIONER
23/3 K Klövern köper fastigheten Majorna 
220:4 och tomträtten till Majorna 219:7 av 
Niam för 270 miljoner kronor.

23/3 B Profi säljer fastigheten Freden 
Större 11 i Sundbyberg till Wallenstam för 
493,5 miljoner kronor.

18/3 L Catena köper 75 000 m2 mark med 
äganderätt i Katrineholm för 7,8 miljoner 
kronor.

17/3 L Catena köper fastigheten 
 Förmannen 4 i Ängelholm från Backahill 
Fastigheter för 120 miljoner kronor.

16/3 H Wihlborgs säljer  fastigheten 
 Brottaren 17 i Helsingborg till 
 Lantmännen Fastigheter och köper två 
exploateringsfastigheter i Malmö från 
Lantmännen Fastigheter.

11/3 B IHF Bostad köper 737 lägenheter 
i Gävle av Gavlegårdarna för 468 miljoner 
kronor.

11/3 Arcona säljer  utvecklingsfastigheten 
Godvagnen 9 på Virkesvägen till 
 Djurgårdsstadens Fastigheter.

9/3 K L Skanska säljer tomträtten 
 Alptanäs 1 i Kista till Hedin-koncernen för 
75 miljoner kronor.

9/3 K Wihlborgs säljer  fastigheten 
 Högvakten 6 i Malmö till Malmö 
 Cityfastigheter för 90,7 miljoner kronor.

9/3 K Vasakronan köper fastigheten  Hilton 
7 i Frösunda i Solna från Peab för 58 
 miljoner kronor.

6/3 K Humlegårde köper fastigheten 
Päronet 8 i Solna Strand från Union 
 Investment.

6/3 H TIAA Henderson köper Nova Lund 
köpcentrum från Unibail-Rodamco för 
1 635 miljoner kronor.

3/3 I NP3 Fastigheter köper  fastigheten 
Sköns Prästbord 2:5 i Sundsvall av 
 Franssons Verkstäder för 16 miljoner 
kronor.

2/3 H KAB Fastigheter köper tomträtten 
Johanneberg 16:11 i Göteborg från K/S 
Panora Hotel.

25/2 S L Hemfosa köper två samhälls-
fastigheter och logistikfastighet av 
 Sveafastigheter för 230 miljoner kronor.

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

SOM ETT LED I ARBETET att skapa ett håll-
bart samhälle har Kristina Persson, som är 
 minister för strategi- och framtids frågor 
samt nordiskt samarbete, satt ihop tre 
 analysgrupper inom områdena Grön om-
ställning, Arbete i framtiden och Global 
samverkan. I gruppen för Grön omställning 
ingår Ilija Batljan som är vice vd på Rikshem 
och Christina Lindbäck som är hållbarhets-
chef på NCC.

Gösta Brunnander, som är press-
sekreterare hos Kristina Persson, påpekar 
att bostäder är en viktig faktor när det gäller 
omställning mot ett mer hållbart samhälle.

– Inte minst det befintliga beståndet. 
Många av bostäderna i miljonprogrammet 
är i väldigt dåligt skick just nu och det finns 
mycket som man kan göra för att minska 
miljöpåverkan. Vi vill ta ett så sort grepp 
som möjligt kring de här frågorna, och då är 
fastighetsägarperspektivet en viktig faktor.

En annan utgångspunkt när analys-
gruppen för Grön omställning sattes ihop 
var att det krävs långsiktighet.

– Det här spänner över en period på 
 15-20 år och ska vi nå målet att bli ett 
 koldioxidneutralt samhälle krävs att vi tar 
ett brett grepp och tittar på sådant som 
 byggande, fastigheter, transporter och 
 arbetsmarknad, säger Gösta Brunnander.

Rikshems vice vd, Ilija Batljan, tycker 
att det är bra att ett en representant från 
ett företag i fastighetsbranschen är med 
i  analysgruppen.

– Som fastighetsföretag gör vi många 
framtidsinvesteringar och det har blivit 
allt vanligare att tänka grönt, bland annat 
när det gäller ombyggnation av kontors-
fastigheter. Vi ser hur miljöcertifiering 
har blivit viktigare när företag investerar i 
 fastigheter. Rikshem strävar efter att vara 
en föregångare när det gäller hållbarhet.

Rikshem är även en stor aktör när det 
gäller bostadsfastigheter.

– Ett exempel är Gränby i Uppsala där vi 
i samband med ROT genomför stora miljö-
investeringar i 1200 lägenheter. Energi-
förbrukningen kommer att gå ner med 
mer än 50 procent jämfört med hur det var 
 innan vi började, säger Ilija Batljan.

Som fastighetsägare kan Rikshem 
även bidra med ett ekonomisk och finans-
iellt perspektiv på hållbarhet i ministerns 
 analysgrupp.

– Ett viktigt område för diskussion är 
gröna obligationer. Genom att använda 
 finansiella instrument kan man bidra till 
grön omställning och ett samhälle som 
 klarar av morgondagens förhållanden. Vi 
ser ju tydliga signaler på att klimatet för-
ändras. Det behöver göras väldigt mycket 
och i det avseendet är vi som fastighets-
ägare och samhällsbyggare en viktig aktör, 
säger Ilija Batljan.

Christina Lindbäck som är Hållbarhets-
chef på NCC tillför bland annat kunskaper 
när det gäller byggande och stadsplanering.

– Vi kan bidra till gruppens arbete  genom 
att förmedla bygg- och fastighetssektorns 
syn på vad som kan göras inom ramen 
för hållbart byggande och hållbar stads-
planering. Åtgärder som kan öka  takten i 
omställningen mot mer klimatneutrala och 
fossilfria städer respektive länder.

Christina Lindbäck tror även att hennes 
kunskaper om avfallssektorn och om hur 
man får igenom beslut i regeringskansliet 
kan komma till nytta. Hon har erfarenheter 
från båda områdena.

– Jag har arbetat både inom Ragn-Sells 
och på miljödepartementet i många år  innan 
jag började som hållbarhetschef på NCC. n

DANIEL BERGSTRAND

nyheter i korthet
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AKTIER & RÄNTOR

SAVILLS

TRANSAKTIONSVOLYM HOTELL

FSBX PI FRÅN 6 MAJ 2014

TRANSAKTIONER LAGER & INDUSTRI

TRANSAKTIONSVOLYM (MKR)

KOMMENTAR PETER WIMAN, 
ANALYSCHEF, SAVILLS

2014 var ett urstarkt transktionsår med en 
 transaktionsvolym om 161 miljarder.  De  traditionella 
delsegmenten dominerade, men inom ett par 
mindre delsegment var volymerna rekordhöga. 
 Hotellfastigheter var återigen högintressant som 
investering och attraherade framförallt institutionella 
köpare och den totala omsättning uppgick till hela 
8,5 miljarder under fjolåret.

Samhällsfastigheter har alltsedan finanskrisen 2008 
varit ett mycket eftertraktat tillgångsslag och antaletet 
aktörer inom segmentent ökar hela tiden. Trots att 
2014 var ett valår, vilket bör ha haft en återhållande 
effekt på kommunernas försäljningsvilja, så sattes ett 
nytt rekord för transaktionsvolymen som  under året 
uppgick till hela 19 miljarder.
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FSBX är ett aktieindex framtaget av Fastighetsnytt som inkluderar hela den breda samhällsbyggnadssektorn på börsen. Indexet beräknas av Millistream Market Data.

Källa: Riksbanken
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PANGEA PROPERTY PARTNERSPANGEA PROPERTY PARTNERS

PANGEA REAL ESTATE INDEX – LÄNDER

 ANDEL I VOLYM (%)

1. STOCKHOLM 42,5

2. VÄSTRA GÖTALAND 15,3

3. SKÅNE 10,3

4. ÖSTERGÖTLAND 5,2

5. SÖDERMANLAND 4,9

6. JÖNKÖPING 2,8

7. VÄSTERNORRLAND 2,5

8. UPPSALA 2,3

9. GÄVLEBORG 1,7

10. KALMAR 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

Transaktionsmarknaden har börjat något lugnare 2015 jämfört 
med samma period förra året. Under februari  genomfördes 30 
fastighetsaffärer (över 50 miljoner) i Sverige med en samlad volym 
på knappt fem miljarder. Den största affären var Balders förvärv 
av hotellfastigheten Courtyard by Marriot på Kungsholmen i 
Stockholm (670 miljoner). Sedan får vi snart se om det gjordes upp 
några större affärer på MIPIM.

På aktiemarknaden går fastighetssektorn fortsatt urstarkt. Under 
februari ökade PREX Sverige med ytterliggare 12 procent, vilket 
ger en total uppgång på hela 45 procent över rullande 12 månader. 
Allra bäst har bolag med fokus på blandporföljer (PREX Blandat) 
och handel (PREX  handel) gått med en uppggång på 43 procent 
respektive 40 procent över rulllande 12 månader.

Alla siffror är exklusive utdelningar.

PANGEA REAL ESTATE INDEX – SEKTOR
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När Stockholmsbörsen slog igen 
portarna fredagen 20 mars 
låg börsens fastighets index 
på 2  077,5 och hade stigit 

med 3,63 procent jämfört med stängnings-
kursen veckan  innan. En dyster vecka följdes 
alltså en bra vecka och däri har Riksbanken 
utan tvekan haft en  viktig funktion.  Efter 
en långvarig uppgångsperiod var trenden 
 bruten och  börsen stod och  stampade, 
 något som ofta kan vara förspelet till en 
 nedgång, som exempel vis i  höstas. Då 
 äntrade,  liksom i  höstas,  Riksbanken scenen. 
Denna gång sänkte man reporäntan ner till 
-0,25  procent.

Riksbankens räntebeslut  meddelades 
marknaden klockan 14 på onsdags-
eftermiddagen 18 mars och som  Fastighets- 
nytt rapporterade samma dag såg det ut 
att bli en dag med nedåtgående  kurser 
men ränte beskedet lyfte hela marknaden 
och fastighetsindex steg med 1,5  procent 
den dagen. På torsdagen steg index med 
 ytterligare 1,5 procent för att sedan 
 plana ut på fredagen och i den inledande 
 handeln på måndagen var det nedåt på 
börsen  generellt.

DET FASTIGHETSAKTIERALLY som mark-
naden bevittnat de senaste månaderna kan 
 enkelt härledas till Riksbankens expansiva 
ränte politik. Genom sina öppna marknads-
operationer har Riksbanken lyckas trycka 
ned marknadsräntorna och då fastighets-
bolagen är till en betydligt högre grad 
 exponerade mot ränteläget, räntor är i regel 
fastighetsbolagens största kostnadspost, 
borde fastighetsbolagen, allt annat lika, 
 rimligtvis gynnas av det låga ränteläget.

JÄMFÖR MAN MARKNADENS reaktion på 
det nyaste räntebeskedet med reaktionen 
på det nästnyaste kan man konstatera 
att  medan räntemarknaden reagerat mer 
 kraftigt nu var aktiemarknadens initiala 
 reaktion aningen mer sober. I februari 
 (sänkningen från noll procent till -0,1 

 procent kablades ut till omvärlden 12 
 februari) sjönk tre månaders Stibor från 
0,074 procent till 0,01 procent  dagen då 
Riksbanken meddelade sitt ränte beslut 
och föll sedan vidare när mot -0,055 
 procent inom loppet av några  dagar. 
Vid det  senaste räntebeslutet blev det 
 omedelbara räntefallet mer våldsamt, från 
0,034  procent till -0,089 procent, men 
 sedan dess har  räntan stigit en aning och 
på måndagen (tredje handelsdagen efter 
räntebeslutet) fastställdes Stibor 3M till 
-0,068 procent.

Räntemarknadens omedelbara  reakt- 
ion blev alltså mer våldsam men verkar 
sedan ha blivit mer sober. Även aktie-
marknaden har reagerat mer reserverat. I 
februari steg börsens aktieindex med 3,13 
procent samma dag som ränte beskedet 
nådde mark naden vilket kan jämföras 
med de 1,6 procent som nämndes ovan. 
Tittar man sedan till en aningen längre 
tids horisont, fyra dagar, ser man att tre 
dagar efter  februarisänkningen så steg 
 fastighetsindex med 3,2 procent medan 
det tre dagar  efter marssänkningen steg 
med 2,4 procent.  Intressant är att i båda 
fallen blev det en  rekyl på fjärde dagen, 
-1,1 procent i februari och 0,72  procent 
i mars.

PÅ FEMTE DAGEN, 18 februari, steg 
fastighets index återigen rejält, med 2,3 
pro cent, och det blir oerhört att se hur 
 utvecklingen blir nu. Det mesta tyder på 
att marknadens  reaktion nu är betydligt 
mer  balanserad  vilket i sin tur kan inne-
bära att vi inte  kommer att få ett  liknande 
rally på  börsen som under sen hösten och 
2015 års  första månader.  Huruvida det 
innebär att rallyeffekten helt uteblir  eller 
att  Riks bankens  räntesänkningar  börjat 
tappa  stinget är dock oklart, men inte 
helt  orimligt. n

SVERRIR THÓR

PUBLICERAD 23 MARS 2015

En utebliven rallyeffekt?

Storägare
stärker greppet

Oscar till 
finrummet

PUBLICERAD 24 MARS 2015

PUBLICERAD 23 MARS 2015

Besqabs storägare, Skirner AB, köpte 20 
mars 80 000 aktier i bolaget. Efter trans-
aktionen äger Skirner 5 007 458 aktier i 
Besqab och kontrollerar därmed 32,3 pro-
cent av kapital och röster. Det framgår av 
Finansinspektionens insynsregister. n

SVERRIR THÓR

Oscar Properties tar klivet till börsens 
 huvudlista från First North Premier där 
man funnits listad sedan tidigt 2014. 
Handeln med bolagets stam- och pre-
ferensaktier på huvudlistan planeras in-
ledas torsdagen 26 mars vilket innebär att 
sista dag för handel med bolaget på First 
North blir 25 mars. Aktierna kommer att 
ha samma kortnamn, OP och OP pref.

I en kommentar skriver vd  Oscar 
 Engelbert att genom att kliva in på 
 huvudlistan tillgodoser bolaget ett 
 växande intresse för aktierna från 
 institutionella invest erare.

”Vi har etablerat en attraktiv posi-
tion som en ledande bostadsutvecklare 
i Stockholm. Företaget växer snabbt 
och under året kommer vi att fortsätta 
 arbetet med flera stora projekt såsom 
de uppmärksammade Norra Tornen,” 
 skriver han vidare. n

SVERRIR THÓR

FASTIGHETSNYTT BÖRS
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eon.se

Den 7 maj finns vi på plats på Business Arena i Malmö för att presentera vårt nya 
belysningskoncept som hjälper fastighetsägare att sänka sina energikostnader och  
minska sin miljöpåverkan. En energieffektiv och hållbar belysningslösning som kräver  
lite underhåll och har lång livslängd kan göra stor skillnad i plånboken.

Kom till vår lounge på mässan så kan vi ge konkreta tips för just era fastigheter. 
Välkomna!

Ni hittar oss i lounge 1  
på Business Arena  
i Malmö, 7 maj 2015.

  I år har vi några 
   extra ljusa idéer
att presentera

EONS-468_Annons_Fastighetsnytt2_BusinessArena_v2.indd   1 2015-03-13   09:22



Hög transaktionsaktivitet

FASTIGHETSNYTT NORR

Befolkningsutvecklingen i Sundsvall 
har de senaste åren  varit  stabilt 
uppåtgående för att vid  årsskiftet 
summeras till över 97  000 in - 

vånare. Virke och  massaindustrin har 
fortfarande stor betydelse för den  gamla 
 trä patronstaden samtidigt som  andra 
 industrier får allt större betydelse. En 
 betydande del av invånarna jobbar inom 
IT, bank och försäkring. IT-branschen 
lyfts av efterfrågan från bland annat de 
fyra  statliga verken som har  huvudkontor 
i  staden,  Försäkringskassan, Statens 
 pensionsverk, CSN och Bolags verket sam-
tidigt som  Sundsvall har bildat ett  kluster 
för  administrativa tjänster inom bank och 
försäkring vilket bidrar till ett  kraftigt ökat 
utbud av tjänster inom sektorerna.

PRECIS SOM I DE FLESTA REGIONSSTÄDER 
råder det stor bostadsbrist i Sundsvall vil-
ket avspeglar sig i kraftiga prisuppgångar 
på villor och bostadsrätter. Nyprodukt- 
ionen av bostäder har under de senaste 
fem åren varit relativt låg. Det är  framförallt 
det allmännyttiga bostads bolaget  Mitthem 

som byggt hyresrätter och Boklok som 
byggt de  flesta bostadsrätterna.  Byggandet 
av bostäder bedöms dock öka  under 2015 
och 2016. Kommunen är numera ensam 
ägare av det  stora  utvecklingsområdet  Norra 
 Kajen där försäljningen har tagit fart på kort 
tid. Av de sju kvarteren som har en  färdig 
 infrastruktur har sex  kvarter sålt inom en 
kort tidsperiod. Tre av dessa kvarter har 

 kommunen och Mitthem förvärvat där det 
planeras  hyresrätter, trygghets boende och 
serviceboenden. De andra  kvarteren har 
 privata aktörer  förvärvat och där planeras 
bostadsrätter. Mitthem är den enda  aktören 
som hunnit komma igång med bygg na- 
tion erna och  beräknar ha  inflyttningsklara 
 lägenheter under 2016 där 138  lägenhet- 
er av  totalt 192 är trygghets boenden. Pris - 

ORTSANALYS: SUNDSVALL

FOTO: ÅSA GRIP/WIKIPEDIA
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PUBLICERAD 11 MARS 2015

PUBLICERAD 11 MARS 2015

PUBLICERAD 19 MARS 2015

IHF bostad köper av
Gavlegårdarna

Diös rekryterar 
till Dalarna

Entreprenadavtal om en 
 miljard för Barents Center

TEMA IHF Bostad, en samägd  fastighetskoncern mellan ICA-handlarnas 
Förbund och  Möller &  Partners,  betalar 468 miljoner för de 737  lägenheter 
i Sätra och Bomhus som Gavlegårdarna valt att sälja.

Anledningen till försäljningen är, uppger  Gavlegårdarna i ett press-
meddelande, framförallt att frigöra  kapital för nyproduktion. n

REDAKTIONEN. KÄLLA: PRESSMEDDELANDE  GAVLEGÅRDARNA

TEMA Jessica Nyman har rekryterats som chef 
för Diös Fastigheters affärsområde Dalarna.

Jessica Nyman kommer närmast från 
Bryggan Fastighetsekonomi.  Tidigare  affärs- 
områdeschef, Fredrik Thorgren, går vidare inom 
fastighets branschen i april.

Affärsområde Dalarna är Diös Fastig heters näst
största med 21  procent av  bolagets fastighetsvärde. n

REDAKTIONEN, KÄLLA: PRESSMEDDELANDE DIÖS

TEMA Concent har tecknat ett totalentreprenadavtal med finska Lehto 
Bygg AB till ett sammanlagt ordervärde om en miljard kronor. Byggna-
tionen gäller Barents Center, det största handelsprojektet hittills i norra 
Sverige. Projektet består av närmare 70 butiker, caféer och restauranger, en 
multiarena samt Europas mest moderna gymnasieskola. För både  skolan 
och arenan har Avalanche Capital AB tecknat 25-åriga hyresavtal med 
 Haparanda kommun. Lehto Bygg AB som ägs av Rakennusliike Lehto Oy 
har bland annat byggt Ideapark i Uleåborg och Ikano-köpcenter i Kuopio.

Barents Center är ritat av Wester + Elsner och invigningen beräknas ske 
i september 2016. n

REDAKTIONEN. KÄLLA: PRESSMEDDELANDE CONCENT

nivåerna för de senast sålda bygg rätterna bedöms till 
2 300-2 500 kronor per ljus BTA.

UNDER 2014 HAR EFTERFRÅGAN PÅ KONTORSLOKALER 
ökat vilket  avspeglar sig i en lägre vakansgrad i bestånd och 
stigande hyror.  Nyproduktionshyror för kontor  bedöms 
till cirka 1 850-2 000 kronor per kvadratmeter och hyran 
i äldre byggnader men med yteffektiva ytor i bra skick 
 kostar cirka 1 500-1 700 kronor per kvadratmeter att hyra. 
Norrporten är den aktör som varit mest aktiv på projekt-
sidan under 2014 och gjort stora om- och till byggnationer 
åt bland annat Statens pensionsverk och SEB. Butiks-
segmentet har till skillnad från kontorsmarknaden haft 
ett tufft 2014. Butikerna i centrala Sundsvall utmanas 
av tuff konkurrens från e-handeln och externhandeln i  
Birsta. Visst har nyetablering ägt rum i både centrala 
Sundsvall och i Birsta men flera konkurser har också 
 noterats under 2014 och i  början av 2015. En betydande 
del av handeln i Birsta är sällanköpsvaror från folk som 
ej är bosatta i Sundsvall. Ikea planerar att öppna ett nytt 
varu hus under slutet av 2015 på Söderslätten i Umeå. 
Ikea varuhuset kommer att byggas ihop med en  galleria 
innehållande  cirka 90 butiker. Den nyetableringen 
 bedöms påverka Birsta  negativt då folk bosatta i Örn-
sköldsvik och norrut bedöms åka till Umeå  istället för 
Birsta för att handla sällanköpsvaror.

TRANSAKTIONSAKTIVITETEN HAR UNDER FLERA ÅR 

 VARIT HÖG i Sundsvall och 2014 var inget undantag. 
De mest spektakulära för värven stod Hemfosa för när 
man bland annat förvärvade  universitetsområdet av 
Akademiska hus. Affären omfattade totalt cirka 32 800 
kvadratmeter och den underliggande köpeskillingen 
var 582  miljoner kronor. Byggnaderna har ett relativt 
bra  tekniskt skick och hyreskontrakt är överlag långa. 
 Hemfosa förvärvade också den anrika fastigheten Pan 5 
som är centralt belägen med Nordea som  dominerande 
hyresgäst och på ett långt hyresavtal. Den under liggande 
köpeskillingen var 79  miljoner kronor vilket motsvarar 
cirka 17 700 kronor per kvadratmeter.

I DECEMBER 2014 INVIGDES BRON över Sundsvalls fjärden 
och  under februari 2015 infördes den om debatterade 
broavgiften.  Förutom en bättre infrastruktur har 
 möjligheter för nyetableringar ökat.  Söder om stan 
planeras ett nytt industriområde och områdena kring 
 brofästena bedöms få ett starkt uppsving i och med den 
ökade  tillgängligheten. n

RICKARD HELLSTRÖM

FASTIGHETSVÄRDERARE, NAI SVEFA

MARKNAD
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Newsec 
ProPerty outlook
FIrAr 15 År!
Med över 20 000 nedladdningar  
per år är Newsec Property Outlook  
Nordens mest lästa fastighetsrapport.
 
Skaffa ditt exemplar  
av jubileumsutgåvan  
på newsec.com/npo
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Nya värderingar har kommit att ställa nya krav på 
våra städer. Mantran som stadskvaliteter, täthet, 
 funktionsblandning och inte minst platser för sociala 
och  kreativa möten duggar tätt. För att kunna skapa 

dessa kvaliteter måste formerna för lokal planering utvecklas. Vi 
måste lämna gamla tanke- och arbetssätt och istället sätta fokus på 
kvaliteter och värdeskapande.

MIN ÖVERTYGELSE, efter att ha jobbat med  stadsutvecklingsprojekt 
i ett stort antal kommuner under de senaste åren, är att ett ny-
tänkande av formerna för planering är under snabb utveckling. Det 
traditionella arbetssättet, att kommunen tar fram en  detaljerad plan 
och sedan överlämnar till byggherrar att förverkliga denna, är en 
kvarleva från den tid då det fanns ett ymnighetshorn med  statliga 
stöd och kommunala resurser att förverkliga  kommunala plan-
ambitioner. Idag är verkligheten en annan – en stor del av de  resurser 
som krävs för att göra verklighet av ambitionerna att bygga den 
 attraktiva staden finns hos bygg- och fastighetsföretag,  investerare 
samt privata kulturentreprenörer. Allt för ofta möter jag tyvärr en 
verklighet där dessa förändringar inte förståtts, och där kommunens 
planer av tekniska eller ekonomiska skäl bedöms som omöjliga att 
realisera av dem som ska finansiera och bedriva den tänkta verksam-
heten. Resultatet är dystert. Inget byggs eller också blir det som till 
slut byggs något helt annat än vad kommunen  önskade.

MED FACIT I HAND infinner sig frågan; 
hur kan vi utveckla en process som 

har förmågan att bättre tillgodose de 
krav medborgarna idag ställer på sin 
stad? Vi behöver inte gå långt för 
att se  exempel på omprövning och 

 nytänkande. Bland de  kommuner 
som sticker ut som föregångare 

finns  Upplands Väsby 
och  Kiruna.  Känne - 

tecknande för det 

som bubblar upp är inte ett utryck för ett ”knäfall för  marknaden”, 
i bemärkelse att man överlåter åt enskilda byggherrar att bygga 
 staden. Snarare är ambitionen att utmana marknaden genom 
att tydligt  signalera vilka kvaliteter och funktioner man vill att 
den  tillkommande bebyggelsen ska fylla. I Upplands Väsby har 
detta  manifesterats i form av ett kvalitetsprogram i vilket fem 
stadsbyggnads kvaliteter  identifierats. Kiruna har tagit fram en 
 utvecklingsplan som utan  detaljerade lösningar redovisar vilka 

 kvaliteter man vill se i den nya stad som ska byggas. Med ledning 
av dessa övergripande styr dokument har kommunerna bjudit in 
 marknaden för att utveckla konkreta förslag till  byggerbjudanden. 
Förslag som sedan blir föremål för förhandling och överens-
kommelser om villkor för byggande.

I FÖRHANDLINGAR OM BYGGRÄTT är det vanliga mönstret att  frågan 
om markpris hamnar i fokus och blir avgörande för överens kommelsen. 
Både Upplands Väsby och Kiruna har valt en helt  annan ordning. 
 Utgångspunkten i dessa kommuner har istället varit att utveckla 
 lösningar som möter upp mot de kvaliteter som redo visats i kommun-

Med facit i hand  infinner 
sig frågan; hur kan vi 
 utveckla en process 
som har förmågan att 
bättre tillgodose de krav 
 medborgarna idag ställer 
på sin stad?
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ernas övergripande måldokument. Det betyder att för handlingarna 
med byggherrarna initialt inte handlat om  specifika lösningar och 
 detaljutformning, utan snarare om hur olika  handlingsalternativ 
 svarar upp mot de kvaliteter kommunen vill uppnå. Detta sätt att  driva 
processen innebär att  förhandlingen mellan kommun och  byggare 
 ändrar karaktär. I en traditionell  förhandling om priset på mark blir 
förhandlingen distributiv till sin karaktär, det vill säga. den kommer 
att handla om fördelning av kostnader. Ytterst handlar det om en 
 ”vinna-förlora”- situation. Ju högre pris, ju mer  vinner kommunen 
och förlorar byggherren, och vice versa. Möjligheterna till mervärdes-
skapande och ”vinna-vinna”-lösningar är obefintligt.

NÄR KOMMUNERNA I LIKHET MED UPPLANDS VÄSBY och  Kiruna  väljer 
att initiera förhandlingar utifrån kvalitet förändras förhandlings-
förutsättningarna radikalt. Nu öppnas möjligheter till  värdeskapande 
och ”vinna-vinna”-lösningar. Nycken till ett  ömsesidigt  värde skapande 
ligger i det faktum att kommunernas mål i form av  kvaliteter och 
funktioner kan tillgodoses på många olika sätt. Det innebär att den 
omhuldade klyschan ”kreativitet” får en högst påtaglig innebörd för 
byggherren. Utmaningen ligger i att, utan att ge avkall på kvalitet, 
 leverera en produkt som är tids- och kostnadseffektiv. Hos en bygg-
herre med överlevnadsinstinkt triggar detta en mängd överväganden; 

hur kan vi effektivisera våra processer, hur kan vi utveckla material 
och byggteknik, och inte minst hur kan vi skapa kvaliteter genom 
samverkan med andra byggherrar och  intressenter som är verksamma 
i det aktuella byggområdet?

JAG ÄR ÖVERTYGAD OM att den väg Upplands Väsby och  Kiruna 
 slagit in på står för framtiden. Fördelarna är påtagliga. Detta 
sätt att organisera planprocessen skapar förutsättningar för att 
göra  realitet av begreppet värdeskapande processer. Men dessa 
 ”vinna-vinna”-situationer uppstår inte med automatik. Vill vi göra 
verklighet av begreppet ”värdeskapande” måste såväl kommun som 
byggherrar vara beredda att ompröva invanda tankemönster och 
yrkesroller. För kommunen handlar det om att ge avkall på lustan 
att detaljreglera i tidiga skeden och att istället styra processen med 
hjälp av tydligt  uttalade målbilder och kvaliteter som man vill se 
 realiserade. För byggherrarna handlar det om att förstå att tiden när 
man skulle bygga det som kommunen detaljritat håller på att rinna 
ut i sanden. Framtidens framgångsrika byggherre måste vara beredd 
att axla  rollen som kreativ konceptutvecklare, snarare än ”byggare av 
 detaljerad beställning”, en utmaning som man tacksamt borde bejaka 
eftersom den innebär såväl en kompetenshöjning som att  yrkesrollen 
ges mer ett kreativt innehåll. 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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Y tterligare ett mönster är att 
många länders satsningar på 
 infrastruktur mattades av i sam- 
band med finans- och skuld- 

krisen. Det har gått sju år  sedan Lehman 
Brothers gjorde konkurs och  amerikanen 
David McAlister, med kontoret i New York, 
tycker sig se en återhämtning på sitt område 
i många länder.

– En region där det händer saker är 
 Mellanöstern, som har sina oljeinkomster. 
Nu har osäkerheten faktiskt ökat även där i 
takt med att oljepriset har sjunkit så mycket.

Ett land i regionen som har satsat mycket 
pengar är Qatar berättar David McAlister, 
inte minst i samband med sportevenemang 
som det kommande VM i fotboll. Även i 
ett annat stort oljeland händer det mycket 
inom infrastruktur.

– I Saudiarabien växer  medelklassen och 
det har gjort det nödvändigt att  bygga 
 tunnelbana i städer som Riyad och  Medina. 
Generellt sett ser man mer och mer  spår- 
buren infrastruktur i Saudiarabien,  säger 
David McAlister.

Orsaken är att de stora städerna lider av 
trafikstockningar enligt David McAlister, 
men han tror även att miljömedvetenheten 
har ökat.

INTE ALLTID SAMSYN
NATIONELLT OCH LOKALT
Australien drabbades hårt av krisen och 
la i princip alla sina stora infrastruktur- 
projekt på is. Premiärministern Tony  Abbot, 
som kom till makten för två år sedan, 
profil erar sig som en vän av infra struktur 
och  under hans ledning har många projekt 
 kommit igång igen berättar David McAlister.

– Problemet är att de som  bestämmer 
på regional nivå också måste vara med på 

– känslig fråga i många länder

DET FINNS MÖNSTER SOM GÅR IGEN NÄR DET GÄLLER 
 TRANSPORTINFRASTRUKTUR RUNT OM I VÄRLDEN. ETT 
ÄR ATT DET OFTA FINNS SPÄNNINGAR NÄR DET GÄLLER 
 FINANSIERINGEN  MELLAN DEN NATIONELLA OCH DEN LOKALA 
NIVÅN. ETT ANNAT ÄR ATT SPÅRBUREN TRAFIK VINNER MARK. 
FASTIGHETSNYTT HAR TRÄFFAT DAVID MCALISTER SOM ÄR 
HÖGSTE ANSVARIGE FÖR  INFRASTRUKTUR PÅ WSP.

DANIEL BERGSTRAND | daniel.bergstrand@fastighetsnytt.se

FOTO: HENRIK ZETTERSTEDT

David McAlister och Magnus Meyer, 
vd för WSP Sverige.

Finansiering av 
infrastruktur



www.frankinstallationspartner.se

Genom effektiv installationsledning och samordning – i alla typer av byggprojekt – driver 
vi på för att du ska nå dina mål för effektivare energianvändning, minskad miljöpåverkan 
och bättre miljöprestanda.

FRANK Installationspartner betyder rätt personer med rätt inställning och rätt kompe-
tens, med erfarenhet av alla certifieringssystem för energi- och miljöklassning. Vi hjälper 
dig till ett mer hållbart fastighetsbestånd. 

Våra kompetensområden: Energi  •  Klimat  •  VS  •  Ventilation  •  Kyla  •  El

    Installationsledning
+ Samordning
+ Projektstyrning

= Optimerade energi-    
    och klimatlösningar

Under varumärket FRANK arbetar ett antal konsultbolag med olika typer av projektstyrning. Uppdragen täcker allt från en-
skilda fastigheter till stadsdelsutveckling för både offentliga och privata uppdragsgivare. FRANK Installationspartner AB är, 
tillsammans med FRANK Projektpartner AB en del av moderbolaget FRANKGRUPPEN.
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 satsningarna, och det är inte alltid fallet. 
Exempelvis stoppade den lokala  regeringen 
i delstaten Victoria ett stort projekt i 
 Melbourne nyligen. Det är ett dilemma på 
många håll i världen, att lokala politiker 
inte alltid ser till helheten och har för-
ståelsen för att infrastruktur lyfter den 
lokala ekonomin.

Han menar att det å andra sidan är 
 vanligt att de nationella regeringarna inte 
har tagit fram en långsiktig finansierings-
lösning för satsningar på infrastruktur.

– Exempelvis tycker jag att USA saknar 
den typen av långsiktiga program idag.

TIDSPERSPEKTIVET ETT PROBLEM
Det finns ofta spänningar mellan den 
 nationella och den lokala nivån när det 
 gäller infrastruktur. Enligt David  McAlister 
finns dilemmat exempelvis i länder som 
 Australien, Storbritannien och USA. Ett 
 speciellt problem är tidsperspektivet.

– I Storbritannien har man gjort så att 
man har lyft bort transportprogrammen 
från de valda politikernas bord och skapat 
separata organ som exempelvis hanterar 

motorvägsprojekt. De kan ha ett program 
som löper över fem år, och på det sättet 
 skapas en långsiktighet. Hållbar finansiering 
över tiden är en nyckelfråga när det gäller 
 infrastruktur, säger David McAlister.

BYGGDE OM NEW YORK MED FÄRG
Infrastruktur handlar om stora pengar 
och tekniskt kunnande, men man får inte 
 glömma den mänskliga faktorn.

– När det gäller transportinfrastruktur i 

stora städer är det de lokala politikerna som 
är avgörande.

David McAlister lyfter fram Janette 
 Sadik-Khan, som ledde Department of 
Transportation i New York 2007-2013.

– Det hon gjorde med en  trafiköverlastad 
stad som New York var att hon gav till-
baka staden till gångtrafikanterna, bland 
annat genom att skapa levande torg som 
Times Square och bygga cykelbanor. Det 
 intressanta är att hon gjorde det med färg, 

Bus Rapid Transport i Curitiba.

FOTO: DREAMSTIME

I Storbritannien har man gjort så att 
man har lyft bort transport programmen 
från de valda  politikernas bord och 
 skapat separata organ som exempelvis 
hanterar  motorvägsprojekt. De kan ha 
ett program som löper över fem år, och 
på det sättet  skapas en långsiktighet.
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inte med tunga investeringar. Man testade 
sig fram och satte ut stolar och bord, och när 
man såg att det fungerade permanentade 
man insatserna. Det här tillvägagångssättet 
har varit väldigt framgångsrikt, och utan att 
man behövde gräva upp alla gator.
 
”INFRASTRUKTUREN ÄR
NYCKELN TILL UTVECKLINGEN”
Janette Sadik-Khans vision var att göra 
 gatorna tryggare och mer välkomnande 
för invånarna. I London har  borgmästaren 
Boris Johnson gjort en översiktsplan för 
infrastrukturen i staden som bland  annat 
innehåller fler passager över Themsen, 
 utveckling kring järnvägsstationer och en 
hel del annan infrastruktur.

– Det är en trend över hela världen att 
folk flyttar in till städer, och det ställer krav 
på infrastrukturen. I London arbetar man 
för att göra det enklare att arbetspendla och 
att ta sig från en del av staden till en annan. 
Infrastrukturen är nyckeln till utvecklingen 
i de här städerna.

BALTIMORE ETT GOTT EXEMPEL
Kopplingen mellan städer och  infrastruktur 
har funnits i alla tider. Städer ligger vid  
floder, goda hamnlägen eller andra betyd- 
else fulla transportleder. Likafullt  verkar 
det som att infrastrukturens  betyd else har 
fått ett uppsving i dagens urban iserade era. 

När David McAlister ska välja ett lyckat ex-
empel på hur en stad kan  använda investe-
ringar i  infrastruktur för att stimulera eko-
nomin går han tillbaka några decennier till 
Baltimore på den  amerikanska östkusten.

– På 1960-talet var staden på nedgång 
med upplopp, svåra föroreningar och ned-
läggningar av verksamheter i hamnen.  Borg- 

mästaren William Donald Schaefer  beslöt 
sig för att vända på utvecklingen under 
1980-talet. Han fick fastighets utvecklare 
att bygga i hamnen, byggde ett kongress-
centrum och sportarenor i stadens centrala 
delar. Han byggde tunnel bana och ett nord-
sydligt system för spår buren trafik, säger 
David McAlister.

Istället för att ta sig igenom det kompli-
cerade regelverket kring statliga medel 
 bestämde sig Schaefer för att finansiera med 
delstatens medel.

– Tack vare hans insatser är Baltimore en 
blomstrande stad idag. Valda politiker med 

visioner och modet att leda infrastruktur-
utvecklingen kan verkligen förändra sina 
städer till det bättre.

FRÅGA SOM VÄCKER KÄNSLOR
När David McAlister ombeds att ge ett 
råd till svenska politiker när det gäller 
 infrastruktur är det han framför att de ska 
 försöka vara modiga och våga ta strid för att 
komma framåt.

– Infrastrukturprojekt sträcker sig över 
lång tid, ofta över längre tid än  politikernas 
mandatperioder. Förändring kommer inte 
omedelbart, utan det krävs ofta flera mandat-
perioder, säger David McAlister.

Linjära projekt som transportinfra-
struktur skiljer sig ifrån vertikala med 
 enskilda byggnader.

– De påverkar alltid ett stort antal 
männi skor, och människor har alltid åsikter, 
och de åsikterna påverkar politikerna. Det är 
ett faktum som man har att förhålla sig till 
överallt i världen.

Sedan handlar det alltid om stora och 
kompli cerad beslut när det gäller infra struktur. 
Men det finns sätt att undvika  fallgroparna.

– Ett sätt att förebygga felaktiga beslut 
är att man anstränger sig att vara  realistisk 
när man uppskattar kostnader för ett 
 infrastrukturprojekt. Det finns de som har 
en tendens att underskatta kostnaderna för 
att få projektet godkänt, och sedan visar det 

sig att det blev mycket dyrare i efterhand, och 
då blir det kontroversiellt. Ofta dyker det upp 
oförutsedda kostnader för saker som man 
måste göra för att kompensera opinioner.

BUSSAR KAN VARA
BILLIGARE ALTERNATIV
David McAlister beskriver sig själv som en 
”järnvägskille”. Han menar att  järnväg är 
 effektivt och miljövänligt, och  passar bra att 
gräva ner under jord. En nackdel är att det 
är dyrt att bygga järnväg, i synner het inne 
i städer. Ett annat transportslag som han 
uppfattar som  intressant  inför  framtiden är 
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Bilfri miljö på Times Square.

Ett sätt att förebygga felaktiga  beslut 
är att man anstränger sig att vara 
 realistisk när man uppskattar  kostnader 
för ett  infrastrukturprojekt.



bussar. I Sverige  deltar WSP  tillsammans med Skanska och  Scania 
i ett testprojekt som heter ”Vision  Stockholmsbågen”.  Tanken är 
att använda vad man kallar  ”superbussar” på Förbifart  Stockholm 
för att skapa effektiva och miljö vänliga  transporter.

– Bus Rapid Transit, BRT, är ett område som växer. Det hela 
började i Curitiba i  Brasilien där man utvecklade ett sofistikerat 
system med speciella körbanor för  bussarna. Olika busslinjer 
hade olika  färger som  gjorde det enklare för passagerare att se 
var  bussarna gick. Idag kan man se en tillväxt när det gäller BRT 
på olika håll i världen, och fördelen är att man kan få järnvägs-
liknande resultat med de betydligt lägre kostnader som bussar 
innebär, säger David McAlister.

KÄNSLIGT VEM SOM SKA ÄGA OCH FINANSIERA
Ett annat anglosaxiskt begrepp är transit oriented design. Det 
 innebär att man bygger bostäder, kommersiella lokaler och 
 kontor i anslutning till exempelvis järnvägsstationer. Eftersom 
dessa  platser är väldigt attraktiva för fastighetsutvecklare kan 
man ta ut en extra skatt, som sedan kan användas till att finans-
iera järnvägen.

– Det är en av de mekanismer som  används för att finansiera 
 järnväg.  Generellt sett finns det inte så många alternativ när det 
 gäller finansiering av infrastruktur. I stort sett handlar det om 
 skatter och tullavgifter.

Och frågan om finansiering och ägande är känslig på många håll. 
Inte bara i Sverige.

– Från början var motorvägarna i USA privatägda, liksom tun-
nelbanan i New York. Idag har folk vant sig vid att staten äger 
dem och de har subventionerats så att avgifterna är ganska låga.

För några år sedan pratades det mycket om privat-offentliga 
 samarbeten i Sverige, det som kallas Public Private Partnerships inter-
nationellt. Det verkar vara på samma sätt på andra sidan Atlanten.

– På många ställen, som USA, har man nog mest pratat om det hit-
tills. Jag tror att PPP är en möjlighet, men det är nog inte lösningen. 
I USA och Australien ser man  exempel på hur man säljer broar och 
 vägar till privata aktörer. Pengarna  använder man till att investera i 
ny infrastruktur. Det är dock som sagt ett känsligt ämne vem som ska 
finansiera infra struktur och äga den. n

Från början var motor
vägarna i USA privatägda, 
 liksom tunnelbanan i New 
York. Idag har folk vant sig 
vid att  staten äger dem och 
de har  subventionerats 
så att avgifterna är 
ganska låga.
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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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Den tidigare statsministern och 
nuvarande ordföranden för Sve-
askog menar att det är svårare 
än någonsin att be döma situa-

tionen i om världen. Inte minst tänker han 
på konflikten i östra Ukraina.

– Spänningen i regionen kan trappas upp 
ännu mer, eller pysa ut i och med att eran 

Putin tar slut, vilket kanske är mest realist-
iskt. Men skulle konflikten förvärras ytter-
ligare kan det få stora konsekvenser för den 
svenska ekonomin, säger Göran Persson.

BYGGANDE KAN GE INFLATION
En annan stor fråga som han funderar 
 mycket på är risken för deflation, det vill säga 

ett fall i den allmänna prisnivån, och vad en 
negativ ränta innebär ur  risksynpunkt.

– Fastighetspriserna fortsätter att klättra 
uppåt, och eftersom utvecklingen har vissa 
drag av bubbla borde ni i branschen ligga 
vakna på  nätterna och grubbla.

På temat deflation menar Göran Persson 
att ökad konkurrens i byggsektorn och ett 
ökat byggande av bostäder och infrastruktur 
kanske skulle kunna skapa lite av den efter-
längtade inflationen.

– Bostadssektorn är ett område där jag 
tycker att det behövs polit iska initiativ. Jag 
tycker att krav på amortering är sunt, men 
ta bort reavinstskatten och kravet på 15 
 procent i kontantinsats. Det sistnämnda 
 betyder bara att man måste ha rika föräldrar 
för att ha råd med en bostad om man är ung.

VÄXANDE BEFOLKNING GER 
BÄTTRE EKONOMI
När man inte är aktiv politiker har man tid att 
 tänka i mer långsiktiga banor.  Göran Persson 
 hänvisar till den demografiska  utvecklingen i 
Sverige och  Europa, och ser faktiskt högaktu-
ella effekter.

– En avgörande men ofta förbisedd 
 anledning till att Sverige har klarat sig  bättre 
än många jämför bara länder de  senaste 
åren är att  befolkningen växer. Det här är 
ett  perspektiv som  saknas i den e uropeiska 
 debatten. Demografin är Europas stora 
 helvete och utmaning, säger Göran Persson.

Världsdelens starkaste och mest folkrika 

”Demografin Europas
stora utmaning”
NÄR GÖRAN PERSSON INLEDNINGSTALADE PÅ BUSINESS  ARENA UMEÅ DEN 17 FEBRUARI BESKREV 
HAN HUR PLANTORNA FRÅN 1950-TALETS KALHYGGEN HAR VUXIT UPP OCH SNART ÄR  FÄRDIGA 
FÖR SLUT AVVERKNING. ÅTERVÄXT VAR TEMA ÄVEN FÖR EN BETRAKTELSE ÖVER DEMOGRAFINS 
STORA BETYDELSE FÖR TILLVÄXTEN.

DANIEL BERGSTRAND | daniel.bergstrand@fastighetsnytt.se
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Göran Persson pratade om demografin
och skogen på Business Arena Umeå.



 ekonomi idag, Tyskland, har betydande problem framför sig. Enligt 
EU:s statistik institut Eurostat kommer den tyska  befolkningen att 
minska med 15 miljoner invånare fram till 2060, och den främsta 
 orsaken är ett lågt barnafödande.

– Om ett antal decennier kommer Stor  brit annien att ha fler invå-
nare. Det kommer att få ekonomiska konsekvenser.

Sverige har fört en klok politik på det här området, menar Göran 
Persson, exempelvis  genom en barnomsorg som har gjort det möjligt 
för  kvinnor att föda barn och ändå göra karriär.

– Det är bra med infrastruktur, men jag ger  politikerna rådet att 
investera i familjer och  barnafödande. Det är inte 60-åringen som 
driver tillväxt, utan 6-åringen som  behöver nya kläder och som gör 
att familjen behöver större lägenhet och ny bil.

TILLGÅNG MED ”BIOLOGISK RÄNTA”
Det kraftiga prisfallet på olja har förändrat förutsättningarna för 
den svenska skogs industrin. Transporter med lastbil har  blivit 
 billigare, men biobränsle har tappat i  konkurrenskraft. Inte ens 
den  svenska  framgångssagan med biobränsleeldad fjärr värme är 
 opåverkad.  Göran Persson är  kritisk mot att svenska kraftvärmeverk 
 importerar sopor från Norge och menar att det vore mycket bättre 
ur hållbarhets synpunkt om norrmännen istället återvinner och 

 sorterar sitt avfall i högre grad. Han ifrågasätter även hur en stor 
svensk basnäring som skogs industrin kan tillåtas vara så  beroende 
av valutafluktuationer. Även det ambitiösaste effektiviserings-
program kan bli verkningslöst av en rörelse i kronans värde.

– Därför tror jag att vi kommer att inta en relation till euron för 
eller senare, säger Göran Persson.

Trots utmaningarna i närtid tror han på den svenska skogen och 
dess avsättning på lite sikt. En framtida möjlighet är att den kemiska 
industrin börjar ersätta olja med ved som råvara i sin produktion, en 
 annan är att byggindustrin ökar sin användning av klimatvänligt trä 
när man bygger hus. När det gäller skogen som investering ser Göran 
 Persson värden bortom de strikt  ekonomiska.

– Fastigheter är trevliga, men de är  skapade av människor. Skogen 
har gud  fader själv skapat. Det är en härlig,  levande  investering som 
går att ta på. En  skogsfastighet har en naturlig tillväxt över åren, man 
skulle kunna tala om att den ger en  ”biologisk ränta”. n

Det är inte 60åringen 
som driver tillväxt, utan 
6åringen som  behöver 
nya kläder och som gör 
att familjen behöver 
 större lägenhet och ny bil.

Är du nyfiken på tre nytänkande lösningar för ett 

smidigare sätt att köpa konsulttjänster? Träffa oss på Business 

Arena Göteborg 14 april och Malmö 7 maj. Vi ses!

www.hifab.se
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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
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INLEDNINGSTALARE GÖRAN PERSSON, ORDFÖRANDE I SVEASKOG OCH TIDIGARE STATSMINISTER, 
TALADE SIG VARM FÖR SKOGEN, NÅGOT SOM INSPIRERADE DELTAGARNA I DEN EFTERFÖLJANDE 
PANELDEBATTEN. HÄR KOM DET FRAMFÖRALLT ATT HANDLA OM BOSTÄDER.

MATTIAS FRÖJD | mattias.frojd@fastighetsnytt.se

Bostadsbyggande är som bekant 
inte en Stockholmsfråga, utan en 
fråga som är lika aktuell i alla delar 
av landet. Magdalena Andersson, 

landshövding i Västerbottens län, var svensk 
representant i en grupp, tillsatt av regering-
arna i Sverige, Norge och Finland, som tittat 
på tillväxt i de norra delarna av respektive 
land. Ett förslag man lagt är ett gemensamt 
nordiskt regelverk när det gäller byggnation.

– Det är oerhört svårt att harmonisera 
de regler som finns i dag, utan vårt förslag 
är ett eget nordiskt regelverk och om man 
 väljer att bygga enligt detta ska det gälla i 
alla tre länder och trumfa över de nationella 
regelverken, säger Magdalena Andersson.

Ett förslag som gläder Peter Wågström, 
vd NCC, som berättar att man hade den 
 diskussionen när Attefall tillträdde 2010.

– Har man en inre marknad på 20-25 
 miljoner invånare så påverkar det material-
kostnaderna och utvecklingskostnader, det 
är ett jättebra förslag, säger Peter Wågström.

Regeringen har satt ambitiösa mål med 
250  000 nya bostäder, problemet är att 
ingen riktigt vet hur allt ska finansieras. 
Ett sätt att få ner kostnaderna är att korta 
tiden från idé till färdig bostad. Bob  Persson, 
 ordförande i Diös, fick möjligheten att skicka 
ett tips till myndigheter och styrande.

– Självklart ska vi ha ordning och reda 
vad gäller planbestämmelser och det är en 
viktig del av vår demokrati att man kan över-
klaga och att allas intressen tas till vara. Det 
är dock oacceptabelt att alla överklagande-

led ska ta så lång tid. Ganska enkla frågor 
många gånger, säger Bob Persson.

Stig Svedberg, vd och ägare av Tvätt-
björnen, ser en risk i att beslut tar sådan tid 
att man till slut stressar fram nya bostäder, 
med höga priser som följd. Han har själv 
 föreslagit lite skämtsamt att staten skulle gå 
ut med datingsajter och få folk att bo ihop, så 
har man löst problemet kortsiktigt i alla fall.  
Men en väg att bygga billigare skulle vara att 
momsbelägga hyran på bostäder,  anser han. 
Något alla var rörande överens om.

Norra Sverige har ju också sina egna 
styrkor och Magdalena Andersson återknöt 
till vad Göran Persson sa i sitt inlednings-

anförande om att använda det som finns 
i norr, nämligen skogen. Att bygga mer 
i trä är klimatsmart sam tidigt som man 
 använder det kunnande och material som 
finns i regionen. Det är också något som 
skulle kunna få Stig Svedberg att bredda 
 investeringsportföljen.

– Bygger vi mer i trä blir jag intresserad av 
att äga skogsfastigheter också. Jag tände på 
ordet biologisk avkastning som Göran  Persson 
nämnde. Det är lite så med  politiker att man 
tycker om dem när de  slutar med politik en, då 
blir de fyndigare, säger Stig Svedberg.

– Det är likadant med fastighetsägare, 
 kontrade Göran Persson från åhörarbänken. n

Nordiskt regelverk
för byggande?

Peter Wågström, Bob Persson, Stig Svedberg och Magdalena Andersson.
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Gör om. 
Gör rätt.
Bygg ut.

Vi på SBAB Företag & Brf pratar ständigt med bostads
rättsföreningar, ombildningskonsulter,  fastighetsägare och 
byggbolag. Alla säger samma sak: för att Sverige ska 
snurra fortare behövs mer byggande i storstäderna. Så 
budskapet till dig som beslutar om detta kan bara bli ett: 
bygg mer. Ring oss om finansiering på 077145 30 30.

Företag & Brf 
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De tre talarna vid det fullsatta för-
djupande seminariet ”Besöks-
näringen som skapar tillväxt”, 
vid Business Arena Umeå var 

alla överens. Kopiera inte andra, hitta din 
egen nisch och paketera – designa – dina 
egna unika tillgångar snyggt och attraktivt.

– Vi måste våga sticka ut, ta vara på 
våra råvaror, sa projektledaren Monica 
Äijä-Lenndin från LTU Business, tidigare 
Centek vid Luleå Tekniska Universitet. 
Hon nämnde ljuset, skogen och vildmarken 
men också vintern, mörkret och kylan som 
exempel på sådant som går att utveckla för 
att bygga besöksvärda attraktioner.

– Destinationsdesign handlar numera 
om upplevelser, fortsatte hon. Och just den 
typen av upplevelser man som turist inte får 
någon annanstans är mest utvecklingsbara.

Att följa kunden, sätta sig in i vad 
som lockar och inte, är viktigt för att 
utveckla de ”råvaror” som  Monica 
 Äijä-Lenndin  talade om. Hennes och LTU 
Business erfaren heter från  exempelvis 
destinationsprojektet Swedish Lapland, 
visar också att man gott och väl kan 
göra det på mycket lokal nivå, i en 
 kommun eller till och med en liten by. 
Det är Granö Beckasin ett gott exempel 
på. Turismprojektet i den lilla Lycksele-
byn längs Umeälven visar att det går 
att satsa framgångsrikt, också mitt 
i avfolkningsbygder.

– Vi som ligger bakom detta har alla vår 
utgångspunkt i Granö. Det ger en styrka och 
uthållighet och inte minst stolthet över vad 
vi har, sa Jan Wejdmark, Senior Partner vid 
Newsec och en av initiativtagarna.

Granö Beckasin är ett besöksmål  under 
utveckling, men redan nu erbjuder man 
 exklusivt boende man inte kan få någon 
 annanstans. Inte minst de lyxiga träd-
kojorna med utsikt över älven ger en unik 
upp levelse till besökaren.

– Hur många av oss har inte som barn 
drömt om att få bygga en trädkoja. Här får 
man bo i en som dessutom är utrustad som 
ett femstjärnigt hotellrum, sa Jan Wejdmark.

Anläggningen bjuder också på upp-
levelser med älven och naturen som utgångs-
punkt. Men med ”mer endorfin än adrena-
lin” som Wejdmark uttryckte det.

– Vi tror att de flesta vill ha stora upp-
levelser utan att riskera livet.

Både han och Monica Äijä-Lenndin 
framhöll särarten i det nordliga rum som 
de verkar i som mest utvecklingsbart. 
Ljus experten och chefsdesignern vid ÅF 
 Lightning Sweden, Kai Piippo, hakade på.

– Många utländska besökare  fascineras 
av ljuset på våra breddgrader. Såklart 
sommar ens eviga, men också vinterns, då 
det  egentligen är ännu mer magiskt.  Varför 
gör vi inte mer av det?  undrade han och 
 visade själv på flera lyckade  projekt där ljus-
design lyft upplevelsen:

Ishotellet i Jukkasjärvi som  använder mo-
dern och energieffektiv belysning för att för-
stärka naturens eget ljus och Kakslauttanen 
igloo-by i finska  Lappland, två destinationer 
som lockar turister från hela världen och som 
båda finns med på listan över världens coolaste 
hotell. Ljuset – både dagsljuset och elljuset – är 
en viktig del av designen, menar Kai Piippo.

– Använd det! Dagsljuset är gratis och 
moderna LED-lampor drar nästan ingen 
 energi. Men se det inte bara som ett sätt att 
spara el, ta hjälp av en ljusexpert och lyft det 
du redan har ännu mer.

Besöksnäringens roll för norra  Norrlands 
utveckling kan knappast överskattas,  menade 
de tre föreläsarna. Turismen är överhuvud-
taget en av de snabbast växande näringarna 
i Sverige och då inte minst i norr.

– Bara i Norrbotten har omsättningen 
mer än fördubblats sedan år 2000. Fram 
till 2020 räknar vi med ytterligare en för -
dubbling. Likadant är det med jobben, sa 
Monica Äijä-Lenndin.

Jan Wejdmark från Granö Beckasin 
 visade på samma effekt:

– I somras hade vi 27 personer på löne-
listan. Det motsvarar ungefär 2000 jobb i 
Umeå. Turismen skapar definitivt tillväxt 
och arbetstillfällen. n

BESÖKSNÄRINGEN SOM SKAPAR TILLVÄXT

”Bygg destinationen på 
din egen unika identitet”
KAMPEN OM TURISTERNA ÄR STENHÅRD. DAGENS RESENÄRER 
ÄR KRÄSNA OCH VILL HA UPPLEVELSER DE INTE KAN FÅ  NÅGON 
ANNANSTANS. VILL MAN UTVECKLA BESÖKSNÄRINGEN I 
 NORRA SVERIGE MÅSTE MAN BYGGA IDENTITETEN PÅ DE UNIKA 
RESURSER MAN HAR. TILLSAMMANS MED FASTIGHETSÄGARNA.

BERTHOLOF BRÄNNSTRÖM | redaktionen@fastighetsnytt.se

Hur många 
av oss har 
inte som barn 
drömt om att 
få bygga en 
trädkoja.
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A tt det är dyrt att bygga nytt är 
alla överens om. För dyrt, dess-
utom. Men var ligger problemet, 
och vem kan göra något åt det? 

Det var frågan på Business Arena- seminariet 
”Praktiska lösningar för ökat bostads-
byggande” i Umeå.

Jonas Spangenberg, vd för BoKlok, 
 Skanskas och Ikeas gemensamma bygg bolag 
levererade snabbt fyra egna tips:

– Variera utbudet. Vi bygger hellre en 
miljon bostäder än miljonärsbostäder. Våga 
industrialisera. Vi bygger tredimensionella 
lådor i trä på plats i Småland. Effektivt och 
billigt. Utnyttja regelverket. Visst begränsar 
det, men det finns mycket man kan göra 
inom det. Testa själv! Ställ krav på bygg
herrarna. Ta tillbaka byggbar mark om man 
bara passivt ligger på den, uppmanade 
 Spangenberg kommunerna som tycker det 
går för trögt.

Ann-Sofi Tapani, vd i Umeås eget 
 bostadsbolag Bostaden, tyckte att de 
 utdragna processerna ändå var största 
 hindret för dem som vill bygga. Men det är 
inte alltid reglerna i sig som ställer till det, 
utan själva prövningen.

– För många myndigheter är inblandade 
och gör var och en sin egen prövning. Det 
krånglar till det och tar tid. Jag tycker nog 
att man hellre borde se på helheten och 
 bedöma ansökan utifrån detta.

– Här i Umeå går det ändå ganska bra, 
fortsatte Tapani. Och SABO:s ramavtal för 

Kombohus från i höstas blev rena jul klappen 
för oss. Det ger lägre produktionskostnad, 
innebär en snabb upphandlingsprocess, inga 
till kommande kostnader och går fort att få 
på plats.

Även i Norrbotten finns långt fram-
skridna projekt som syftar till att bygga 
 billigt. Arkitektstudenter vid Luleå Tekniska 
Universitet har tillsammans med  Lindbäcks 
Bygg i Piteå tagit fram ett koncept på 
små studentbostäder på bara 16 kvadrat-
meter mot mer normala 23 kvadratmeter.  
Minilägenheten, kallad småa, inrymmer 
sovplats, utrustat kök och egen toalett med 
dusch. RWC kommer att finnas utanför 

 bostaden men på samma plan.
– Vi har fått tumma lite på reglerna kring 

innerutrymmena, men de studenter vi  testat 
modellen på är positiva och kan tänka sig att 
bo så om hyran därmed blir lägre, säger  Peter 
Öberg från Lindbäcks Bygg som siktar på att 
gå in i produktionsfasen under detta år.

– Vi väntar på bygglov på 50 småor vid 
campus i Luleå och hoppas ha lägenheterna 
färdiga i slutet av nästa år eller 2017.  Hyran 
borde hamna under 3000 kronor/månad, 
säger Öberg.

Landsbygdsutvecklaren Lena Lindström 
från Örnsköldsvik stack ut både som person 
och utifrån sin roll. ”En katt bland hermelin-
erna” som hon själv kallade sig, när hon i svart 
punkfrisyr, skinnbyxor och väst  berättade 
om projektet Bygd och stad i balans. 
Det går ut på att få loss bostäder i hela 
 kommunen, inte bara i centralorterna.

– Vi vet att många unga vill bo kvar 
på landsbygden. Men de saknar boende 
efter som ingen vill bygga där.  Samtid igt 
finns det en massa tomma hus på  landet 
som skulle kunna komma till nytta. 
I projektet har över 1 600 brev skickats ut 
till ägarna av dessa ödegårdar, med frågan 
om de kan tänka sig att sälja eller hyra ut. 
Responsen har varit positiv.

– Många har aldrig ens tänkt i de banor-
na, att man skulle kunna sälja eller hyra ut. 
Så nu har vi satt till lokala arbetsgrupper som 
fortsätter jobbet att få loss fler  bostäder i de 
mer glesa delarna av vår kommun, säger hon.

När moderatorn Stig-Björn Lundgren 
frågade panelen om ett slutord, var BoKloks 
Jonas Spangenberg snabbast:

– Gilla läget. Och krångla inte till det! 
Ann-Sofi Tapani från Bostaden tyckte att 
arkitekter och byggare borde prata mer med 
varandra inför nya projekt.

– Vi ser hur man ibland har helt olika 
syn på vad som är vackert och  vad som är 
 praktiskt. Det måste kunna gå hand i hand. n

PRAKTISKA LÖSNINGAR FÖR ÖKAT BOSTADSBYGGANDE

”Gilla läget 
– krångla inte till det!”
FYRKANTIGT REGELVERK, BYRÅKRATI OCH DYRA TILLSTÅNDS-
PROCESSER. KRITIKEN FRÅN BYGG- OCH FASTIGHETS-
BRANSCHEN ÄR OFTA HÅRD NÄR DET GÄLLER ONÖDIGA 
 KOSTNADER FÖR BOSTADSBYGGANDE. MEN DET FINNS MYCKET 
SOM KAN GÖRAS. OCH GÖRS – REDAN NU!

BERTHOLOF BRÄNNSTRÖM | redaktionen@fastighetsnytt.se

Lena Lindström, Örnsköldsviks kommun.
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Ledande rådgivare i Norden

Stockholm | Helsingfors | Malmö | Köpenhamn

www.leimdorfer.com | www.brunswick-re.com

Malmö
Köpenhamn

Helsingfors

Stockholm

Köpenhamn

Avyttring av kontorsfastigheten  
Brondankulma i Helsingfors CBD

Pris: >60 miljoner euro
Area: 8 200 m² 
Köpare: AFIAA (CH)

Finansiell rådgivare till CBRE Global Investors 
(US)

December 2013

Förvärv av bostadsprojekt 
i centrala Köpenhamn
 
Area: 30 000 m²
Säljare: Union Holding (DK) 
och Nordkranen (DK)
 
Finansiell rådgivare till Danica Pension (DK)December 2013

Avyttring av bostadsportfölj i centrala Malmö 

Pris: ~3 miljarder kr 
Area: 186 000 m²
Köpare: Akelius (SE)

Största i Malmö genom tiderna 
 
Finansiell rådgivare till Ulla Åbergs dödsbo (SE)

Leimdörfer
Best Real Estate 
M&A  Adviser 
Nordic & Baltic

Leimdörfer är sedan 2014 en del av Brunswick Real Estate - en grupp av marknadsledande företag inom 
corporate finance, transaktioner, kapitalförvaltning och lånefinansiering med inriktning på fastigheter i Norden

December 2014

Avyttring av kontorsfastighet i Stockholm CBD 

Pris: ~1,56 miljarder kr 
Area: 17 700 m²
Köpare: AMF Fastigheter (SE)

Finansiell rådgivare till DNB Liv Eiendom (NO) December 2014
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Det pratas mycket om Bromma 
flygplats framtid och vikten 
av detta infrastrukturnav, inte 
minst för Norrland som i mångt 

och mycket är beroende av flyget. En event-
uell nedläggning av Bromma skulle innebära 
ett dråpslag för näringslivet i Norrland, hur 
ofta har inte vi hört denna fras. Lars Westin, 
professor i regionalekonomi och före-
ståndare för Centrum för regionalvetenskap 
(CERUM) vid Umeå universitet är av annan 
uppfattning. Han menar att Norrland inte är 
i lika stort behov av en flygplats på Bromma 
som exempelvis av en direkt flygrutt till 
 Helsingfors som ju är det nordiska navet för 
flyg till Sydostasien.

Tillsammans med Björn Adolfsson, läns- 
arkitekt i Norrbottens län, och  Peter  
Sörman, vice vd och näringspolitiskt 
 ansvarig hos Fastighetsägarna MittNord, 
deltog Lars Westin i en paneldebatt som 
en del av  seminariet Fastighetsmarknaden 
i norra Sverige på Business Arena Umeå. 
 Panelen var överens om att  Norrland 
har  släpat  efter och man kan utan  vidare 
 konstatera att hela regionen norr om  Dalarna 
har sett sin  befolkning minska.  Undantaget 
är Umeå, som har det  ambitiösa målet att 
ha över 200  000 invånare år 2050 och det 
 faktum att Umeå frodas medan  andra städer 
i norr kämpar, har enligt  panelen mycket att 
göra med stadens unika ställning som en 
 kunskapsstad att göra.

Lars Westin menar att i norrländska 
 städer har man ännu inte gjort den  mentala 
omställning som krävs för att hävda sig i en 
ny värld. Medan världen utvecklas mot en 
allt mer kunskaps- och teknologibaserad 
industri ställde man i Norrland aldrig om 
till mekaniseringen och vidare har stads-
ledningar i regionen inte velat ställa om sina 
städer. Det är dock ingenting som är unikt 
för Norrland, påpekar Lars Westin.

– Städer vill inte förändras. Vi kan ta 
gamla Europa som exempel. Där vill man 
inte ställa om till den nya globala ordningen 
där Sydostasien är ledande. Håller man på så 
där i 50 till 60 år så hamnar man i en negativ 
konkurrenssituation.

Norrlands befolkning har minskat, det 
är ett faktum. Samtidigt saknar regionen 
som med sin resursrika natur är av stor 
ekonomisk vikt för Sverige arbetskraft 
och det handlar inte bara om folk som vill 
 jobba i gruvorna eller ute i skogen utan även 
 servicesektorn i städerna. Således påpekar 
panelen att det i Luleå, en annan stad med 
tillväxtambitioner, finns en kronisk brist 
på byggarbetare.

– Det är ett av de stora problem vi har 
och det gäller inte bara byggindustrin. 
 Arbetskraften finns inte alltid där den 
 behövs och i vissa delar gör man sig tyvärr 
av med arbetskraft, säger Peter Sörman.

Han menar dock att det finns  stora 
möjligheter i Norrland, en  uppfattning 

som de övriga i panelen instämmer i. 
Viktigt  enligt Björn Adolfsson är att 
skapa attrakt iva städer, något som även 
går i norra  Sverige med Umeå som det 
lysande exemplet.

– Förutsättningarna för att det ska  hända 
är ju att man har planerat för att det ska 
hända och i Umeå har man ju till och med 
fått pris för sin översiktsplan. Även Kiruna 
och Gällivare har blivit nominerade till detta 
pris. Det visar ju på att man har en planerar-
ambition att stå för attraktivitet.

Det viktigaste för att man ska kunna ta 
vara på tillväxtpotentialen är att det finns 
en kollektiv vilja för att växa. De norr-
ländska städerna måste planeras så att de 
främjar interaktion.

– Det Norrland har i överflöd är gles- 
bygd men det som Norrland inte  erbjuder 
är täthet av Uppsala-storlek,  poängterar 
Lars Westin. n

SVERRIR THÓR

FASTIGHETER OCH FINANS

Norrland som region 
har inte ställt om

Seminariet Fastigheter och finans
var mycket välbesökt.

FOTO: MALIN GRÖNBORG



Nyhet! Effektiv paketlösning
för dig som söker folk!

Att annonsera hos oss är enkelt och  effektivt.

Med vårt paketerbjudande ökar ni  dessutom 

 synligehten för er  platsannons genom en extra 

banner på  Fastighetsnytts webbplats och i det 

dagliga nyhetsbrevet. Välj mellan våra två 

paketlösningar som vi erbjuder. 

Nå ut ännu bredare!

Att platsannonsera hos oss  innebär att du når 

ut brett. Nu når du ut ännu  bredare!

I dag syns din annons  nämligen även på

Linkedin och Twitter. Allt för att du ska nå rätt 

 målgrupp direkt!

För mer information, kontakta:
Mia Räikkönen | 08-652 80 20 | 076-196 86 76 | mia.raikkonen@fastighetsnytt.se

Fastighetsnytt Förlags AB har över 20 års erfarenhet i fastighetsbranschen med tidningen och den stora  mötesplatsen Business Arena i Umeå, 
 Malmö, Göteborg, Almedalen och Stockholm. Antalet besök på webbplatsen  uppgår till mer än 60 000 under en månad och nyhets brevet går ut till 
över 14 000 personer.

Syns du?

Originalet sedan 2005
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Det framgår av en presentation 
som NAI Svefas analyschef Åsa 
Henninge och Pangeas analys-
chef Mikael Söderlundh höll 

gemensamt på seminariet Fastigheter och 
 finans under Business Arena i Umeå. Umeå är 
Norrlands största lokalmarknad men sett till 
transaktionsvolym kommer Luleå  närmast 
efter Umeå och i dessa två städer är det ett 
bra tryck på transaktions marknaden. Luleå 
knappar in på Umeå och  efterfrågan där 
är stor men en bubblare är dock  Sundsvall, 
Norrlands tredje största kommun och tät-
ort. Sundsvall har faktiskt den  starkaste 
utvecklingen av alla städer i Sverige i 
NAI Svefas fastighetsindex.

Fastigheter i Sundsvall har dock en 
 relativt låg direktavkastning enligt NAI 
Svefas statistik och det samma gäller  Luleå. 
Att dessa två städer som ut vecklas så starkt 
har en låg direktavkastning kan dock ses 
som ganska rimligt (i synnerhet Luleå) då 
stark efterfrågan i regel  leder till stigande 
priser och när täljaren i direktavkastnings-
ekvationen stiger, allt annat lika, så 
 faller direktavkastningen. Huruvida man 
har nått max får dock framtiden  utvisa. 
 Kvarstår  faktum att i Norrland är 
 trycket stort och marknader som Umeå, 
 Östersund, Falun och Gävle har fortfarande 
mycket att ge  enligt de indikationer direkt- 
avkastningen ger.

I jämförelse med övriga Sverige är den 
norrländska marknaden väldigt svensk, 
det vill säga den domineras av svenska 

 aktörer. Samtidigt finns det för få stora 
spelare på marknaden, menar analytikerna 
hos Pangea och NAI Svefa. En av dessa är 
Sundsvalls baserade NP3 Fastigheter som i 
december gjorde entré på börsen.  Bolaget 
har köpt  stora delar av Kungsledens  gamla 
Norrlands portfölj och till viss del den 
 strategi  Kungsleden förkastat men stall-
tipset är att tack vare den lokala närvaron 
kan man lyckas bättre än Kungsleden gjorde. 
En annan affär som analytikerna bedömer 
som välavvägd är Akademiska Hus försälj-
ning av samhällsfastigheter i Sundsvall till 
Hemfosa för 582 miljoner i maj 2014.

BILLIGT KÖPA I NORRLAND
Mikael Söderlundh gör bedömningen att 
det är billigt att köpa fastigheter i  Norrland, 
 liksom i övriga landet för den  delen. 
Han  påpekar att kapitalmarknaden via 
 aktier och obligationer för närvarande 
 värderar  fastigheter betydligt högre än vad 
 fastighetsmarknaden gör. Frågan är dock 
vad som krävs för att locka mer kapital, 
gärna internationellt, till Norrland. Kan det 
vara så att det krävs någon som bryter isen? 
Ja, menar båda analytikerna och  konstaterar 
att det finns utrymme för fler att använda 
den strategi NP3 har gjort.

Åsa Henninge höjer dock ett varningens 
finger. Hon menar att det finns  tendenser 
till osund riskaptit men konstaterar  sam - 
tidigt att just därför finns det möjligheter att 
göra bra affärer. Själv  skulle hon satsa på Umeå, 
den största och mest likvida  marknaden norr 

om Dalälven, men agiterar även för Sundsvall 
som en  spännande marknad.

Intressant i sammanhanget, vilket mo-
derator Pontus Herin tar fasta på, är hur 
bostadsinvesterare lyser med sin frånvaro i 
Norrland men det finns enlig analytikerna 
en enkel förklaring. Än så länge finns det 
gott om investeringsmöjligheter i storstads-
regionerna där bostadsbristen är stor. Det 
ger förvisso en lägre avkastning men be-
döms av marknaden som betydligt säkrare 
än att investera i bostäder ute i landet. n

FASTIGHETER OCH FINANS

Trycket ökar på
transaktionsmarknaden
DEN NORRLÄNDSKA FASTIGHETSMARKNADEN HAR BÖRJAT 
REPA SIG EFTER  FINANSKRISEN OCH TRANSAKTIONSVOLYMEN 
UNDER 2014 BLEV LITE DRYGT 10 MILJARDER KRONOR.

SVERRIR THÓR | sverrir.thor@fastighetsnytt.se

Orten spelar roll
Även om det finns starka marknader 
i Norrland där befolkningen växer 
och investerarintresset är stort så 
har många regioner upplevt en be-
folkningsminskning. Detta är dock 
inte isolerat till Norrland, även i 
södra Sverige finns det regioner där 
folk lämnar för att flytta till större 
städer. I sådana regioner gör ban-
kerna mer noggranna analyser av 
kassaflöden och återbetalningsför-
måga än man gör på de mer starka 
marknaderna. Det säger Charlotte 
Helin, ansvarig för region Norr på 
Swedbanks fastighetsanalys, som 
var en av talarna i seminarium 1 på 
Business Arena Umeå.

Vidare konstaterar hon att på de 
svagaste marknaderna gör man även 
en analys av hyresgästerna.

Även Rolf Larsson, CFO på Diös, 
konstaterar att orten spelar roll men 
vidare säger han att för ett bolag av 
Diös storlek görs lånebesluten inte 
lokalt utan i Stockholm. n



instagram

#Businessarena i

sociala medier
BUSINESS ARENA UMEÅS ALLRA FÖRSTA 
ARRANGEMANG VITTNADE OM EN STOLT 
REGION MED STORT  ENGAGEMANG 
OCH EN STOR DOS POSITIV ANDA. 
 STÄMNINGEN ÅTERSPEGLADES ÄVEN PÅ 
VÅRA SOCIALA KANALER, DÄR MÅNGA 
AV VÅRA BESÖKARE TWITTRADE OCH 
 POSTADE BILDER UNDER HASHTAGEN 
#BUSINESSARENA. HÄR HAR VI  SAMLAT 
DELAR AV DE DISKUSSIONER SOM 
 FÖRDES UNDER HASHTAGEN DEN 16-17 
FEBRUARI.

SUSANNA THULÉ | susanna.thule@fastighetsnytt.se
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PETTER EKMAN @PETTEREKMAN79  
#businessarena i Umeå kan inte ses som något annat än succé!
Nu får vi hoppas att även Sundsvall kan bli lika duktiga att
synas framgent!

PIA ARONSON FORS @FORSPIA 
Vi knyter kontakter och trivs på #businessarena i Umeå

BJÖRN ADOLFSON @BJORNADOLFSON 
#businessarena Göran Persson. Ett intressant, roligt och 
 tankeväckande anförande. Pondus i uttryck. Fräsch!

HÅKAN DANIELSSON @HAKADANI 
Tack för ett bra arrangerat forum i Umeå igår, många nya 
 kontakter! #businessarena

ANDERS ÅGREN @ANDERSAGREN 
Mer än fullt på välkomstträffen på
#businessarena i #umeå. Jag 
och Holmlund på gott humör!

KRISTINA GP @KRISTINAGP   
#businessarena Umeå. Ser fram emot en intressant dag om 
 fastigheter, ekonomi och finans.

STIG-BJÖRN LJUNGGREN @STIKKANLJ 
Snart kör vi! Umeå Folkets Hus med öppna armar.

ÅSA ÅGREN WIKSTRÖM @AGRENWIKSTROM 
Ägnar dagen åt #businessarena i #Umeå och ser fram emot
en intressant dag.

”FÅ SAKER SLÅR EN 
SKOGSINVESTERING”

”Få saker slår en skogs
investering, det kan jag lova 
er. Köp skog är mitt mycket 
enkla och tydliga råd. Jag har 
räknat på skog. Att bruka vår 
skog på ett rationellt sätt är 
dessutom vårt bästa bidrag 
till att förhindra klimat
förändringarna”.

Göran Persson, ordförande för Sveaskog och tidigare 
statsminister, (1996-2006) under ”Så ser framtiden 
för den svenska skogsindustrin ut”

LJUS SOM SKAPAR TILLVÄXT

”Det som finns i Norden som inte finns någon 
annanstans är mörkret. Att utnyttja mörkret 
med ljus lockar turism, vilket innebär tillväxt. 
Exempelvis säljer Abisko 50 000 sängnätter 
per år på grund av norrskenet. Mörkret i den 
arktiska delen av världen är värt miljoner”

Ljusdesigner Kai Piippo under ”Besöksnäringen 
som skapar tillväxt”

RÄKNA MED ETT STÖKIGT 2015

”Vi ska nog räkna med att vi får ett stökigt år 
2015, med stora kast i räntor och valutor. Det 
är den signal vi skickar. Det vill jag varna alla 
kommuner, landstig och företag för”

Annika Winsth, chefsekonom på Nordea, under 
”Konjunkturanalys: Kan svensk ekonomi stå emot 
avmattningen i Europa?”

Från bloggen
twitter

REPORTAGE: BUSINESS ARENA UMEÅ
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Eva Nygren, direktör investering på 
Trafikverket, har själv sina rötter i 
norr och tror att det kanske brister 
i kunskapen om de satsningar som 

behövs i norra Sverige. Utan en fungerande 
infrastruktur försvinner stora intäkter från 

skogsindustrin och gruvnäringen som är till 
nytta för hela Sverige. Samtidigt finns det en 
budget att förhålla sig till och Trafikverket 
tvingas ofta till omprioriteringar på grund 
av oförutsedda händelser som exempelvis 
sommarens översvämningar. Det ökade  slit- 

aget på järnvägen på grund av allt fler 
 operatörer var också något man inte förut-
såg för ett antal år sedan, och som kostar 
mer pengar.

Som exempel nämner Eva Nygren stam-
banan mellan Boden och Umeå som är hårt 
belastad, slitaget har gått fortare än  beräknat 
och planerat underhåll tidigare lades. Dock 
har man i den budget som ligger fått göra 
omprioriteringar och stoppat tills vidare. 
Hon hoppas på en ändring i  vårbudgeten.

– Det är oerhört viktigt att rusta upp 
de sträckor som nu tvingas ha nedsatt 
h astighet. Det gäller inte bara det svenska 
näringslivet, utan även det norska som i 

ÖKAD KAPACITET, ÖKAD PUNKTLIGHET OCH ÖKAD  ROBUSTHET 
ÄR HÖGT PÅ AGENDAN FÖR TRAFIKVERKET, SAMTIDIGT HAR 
MAN EN BUDGET ATT HÅLLA SIG TILL OCH BESVÄRLIGA 
 PRIORITERINGAR MÅSTE GÖRAS. INFRASTRUKTUREN I NORRA 
SVERIGE ÄR LIVSVIKTIG FÖR NÄRINGSLIVET MEN DE STORA 
SATSNINGARNA HINDRAS AV SAMMA PROBLEM SOM PÅ DE 
FLESTA ANDRA OMRÅDEN, FINANSIERING.

MATTIAS FRÖJD | mattias.frojd@fastighetsnytt.se

infrastrukturen 
en budgetfråga

Flyget viktigt för näringslivet
ATT UTVECKLA AV SAMHÄLLET och skapa 
arbets tillfällen handlar om att jobba med 
företagsklimatet, menar Ewa Lindstrand, 
KSO, Timrå kommun. Då har infrastruk-
turen betydelsen, inte minst en flygplats. 
Därför var det inte kul att höra att Sweda-
via  enligt regeringsbeslut skulle  lägga ner 
den  lokala flygplatsen. Då gick Timrås och 

Sundsvalls komm-
un er in och tog 
över driften.

– Det som 
fällde av görandet var 

 närings livets  be- 

hov.  Enligt en rapport som togs fram skulle 
en  nedläggning av flygplatsen kosta 6 300 
arbets tillfällen i Sverige, det var avgörande 
för oss, säger Ewa  Lindstrand.

En helt ny flygsatsning såg sin 
 premiärflygning den 12 januari i år. 
 Norrbottens landsting, Tromsö  kommun 
och Business Oulu gör en femårig  satsning 
på en öst-västlig flygförbindelse  mellan 
universitetsstäderna Tromsö,  Luleå och 
Uleåborg. Skälet till satsningen, berättar 
Inger Edlund Pedersen, vd för  Norrbottens 
Handelskammare, är att  försöka  gynna 
näringslivet i Norrbotten som har  mycket 

affärer med norra Norge och norra 
 Finland och vice versa, men även inom 
 besöksnäringen ser man stora  skalfördelar 
med paketering av upplevelser. Förutom 
intäkter från passagerare och gods  hoppas 
man också på kringeffekter med ökade 
 arbetstillfällen. n

MATTIAS FRÖJD

Ewa Lindstrand, kommunstyrelsens

ordförande i Timrå kommun.

FOTO: MALIN GRÖNBORG



FASTIGHETSNYTT 2/2015 | 73

Facebook
ÖSTERSUND OCH LULEÅ TÄVLADE LÄNGE och väl om Facebooks etablering 
innan det stod klart att Luleå drog det längsta strået. På scenen under 
 Business Arena Umeå var det dock inga sura miner mellan parterna som 
ser en god framtid för framtida etableringar i norra Sverige.

Facebook är den största, enskilda investeringen i Luleå sedan stål verket 
1941, berättar Matz Engman, Luleå Näringsliv, och bolaget är nu igång 
med byggnationen av sin andra serverhall. Under åren har etableringarna i 
Luleå skapat cirka 1 500 byggarbetstillfällen.

Det är inte så många som blir upphetsade över kallt klimat eller en 
högspänningsledning men i det här fallet är avgörande egenskaper, menar 
Matz Engman. Hur lyckades man få denna viktiga etablering då? Lennart 
Sjögren, moderator, poängterar att etableringen av detta, kloss mot ett 
 fågelskyddsområde, är något som 99 av 100 kommuner inte skulle fixa. 
 Detaljplanen togs fram på fem månader, kan flera göra på detta sätt också 
för att komma ner i sådana ledtider? Det fanns förstås ett del politiskt 
mod, menar Matz Engman, men det handlade också om att sätta sig med 
länsstyrelse och kommun och diskutera om problemen.

– Skicka inte papper mellan avdelningarna utan sitt tillsammans och 
lös problemen. Det kanske inte kan göras i alla ärenden men man kan 
 prioritera och göra en sak i en fabrik och enklare ärenden i en annan, säger 
Matz Engman.

Östersund var länge med i kampen men även om inte fanns  någon 
 silvermedalj hämta som Magnus Lindgren, etableringsansvarig i 
 Östersunds kommun, uttryckte det så innebar Facebook en 18 månader 
lång  utbildningsperiod som både Östersund och Luleå dragit nytta av. 
 Något som kan vara avgörande i framtida kamper. Man uppskattar att det 
ska byggas cirka 200 datacenter fram till 2020 och båda representanterna 
på scen tycker att Sverige ska norpa åtminstone 20 av dessa. För  Östersunds 
del fortsätter man att utveckla sina siter så att man är  förberedd på de 
 investeringar som kommer, det är arbetet på hemmaplan.

– Sedan handlar det om marknadsföring, det gör vi bäst med 
 ”Sverigehatten”. Det är mest kostnadseffektivt om de regioner som verkar 
på den här arenan samverkar. Vi kan inte åka till San Fransisco och prata 
om Östersund, utan kanske först Norden och Europa, sedan Sverige. När väl 
intressenterna är här kan vi börja visa våra siter, säger Magnus Lindgren. n
 
MATTIAS FRÖJD

Facebook Datacenter i Luleå.

FOTO: GUNNAR SVEDENBÄCK

allra  högsta grad beroende av denna sträcka med de 
norska fisktågen från norr till söder och mat från 
 söder till norr, säger Eva  Nygren.

Nyligen gav regeringen sitt godkännande till att 
skicka in ansökan för medfinansiering till EU för 
Norrbotniabanan, en sträckning mellan Umeå och 
Luleå. Rutten har diskuterats länge och sett ut att få 

ett ok flera gånger men definitivt beslut dröjer. Per 
Corshammar, järnvägsingenjör på Ramböll, är över-
tygad om lönsamheten att bygga Norrbotniabanan 
trots att vi talar om en investering på 26 miljarder. I 
dagens järnvägssystem kostar kapacitetsproblemen 
cirka 1 000 kronor per mil, menar Per  Corshammar, 
och poängterar att det innebär en förlust på en 
 miljard per år på Norrbotniabanans sträckning.

– Näringslivet kan inte konkurrera om inte 
 transporterna fungerar, och då förlorar vi arbetstill-
fällen, säger Per Corshammar.

Sedan består ju inte transportsystemet enbart av 
järnväg och Eva Nygren poängterar att 90 procent 
av gods- och persontransporter i dag sker på väg. 
I takt med att näringslivet utvecklas blir det också 
ett hårdare slitage, tyngre bilar med tyngre lass och 
det finns krav på att köra ännu tyngre. Upprustning 
av vägar och bärighetsförstärkningar är en stor del 
av Trafikverkets utgifter för att öka säkerheten för 
gods- person- och sjuktransporter.

– Vi vill ju se en ökad transport på järnväg i 
 framtiden men det är så här det ser ut i dag och man 
får inte glömma underhållet av vägarna som är nog 
så viktigt, något man är väl medveten om i norr, 
 säger Eva Nygren.

Eva Nygren ser finansiering som bromsklossen.
– Vi måste fundera över nya finansierings-

modeller. Sverigeförhandlingen är exempelvis ett 
nytt sätt att titta på hur vi kan samfinansiera och 
tänka långsiktigt där flera parter är inblandade. n

 Näringslivet kan 
inte  konkurrera 
om inte 
 transporterna 
fungerar, och 
då förlorar vi 
 arbetstillfällen
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Under kulturfördjupningen i 
Umeå uttryckte journalisten 
och författaren Po Tidholm 
skepsis mot tanken att det 

är kultur som ska rädda sysselsättning-
en i norra Sverige. De som gillar kultur 
 flyttar ändå söderut,  menar han. Undan-
taget han ser är Umeå, och  kanske Luleå. 
 Kultur är ett ämne som väcker känslor. Det 
 märktes  under  för djupningen. Inte minst 
när man gör kopplingar mellan kultur 
och ekonomi.

– Sedan ett antal år tillbaka har vi en 
 regionaliserad kulturpolitik i Sverige.  Risken 
med en sådan ordning är att det lätt uppstår 
förväntningar på vad kulturen ”ska bidra 
med”, säger Po Tidholm.

Den regionaliserade kulturpolitiken  in- 
fördes samtidigt som den gamla typen av 
 regionalpolitik avvecklades. Nu är det EU 
som styr över den senare.

– Det har lett till att de  regionalpolitiska 
frågorna, som det var statens uppgift att 
hantera, har försvunnit som konflikt-
område från den inrikespolitiska agendan. 
 Istället har vi fått en situation som inne-

bär att svenska kommuner 
måste  konkurrera  inbördes 
med varandra, vilket i sin 
tur har lett till en slags 
 kommunal darwinism, säger 
Po Tidholm.

För att hantera situation-
en, menar han, ägnar sig 
kommunerna i norra Sverige 
åt det som kallas  storytelling. 
Berättar en  historia kring 
 orten och hoppas att det ska 
bygga  varumärket.  Problemet 
är att glappet  mellan den his-
toria som  berättas och den 
verklighet som folk ser på 
många mindre orter är  väldigt 
stort. Skolor och  affärer 
stänger, och det är långt till 
närmsta sjukhus.

– Det är paradoxalt, men 
när folk på landsbygden kom-
mer på mina föredrag och 
hör mig säga att det faktiskt 

är ganska illa ställt på många håll så blir de 
lättade. Det som tynger dem är att de inte 
känner igen sig i  kommunens sätt att fram-
ställa orten.

Historieberättandet  leder enligt Po 
Tidholm till att norra Sverige håller på att 
förvandlas till ett ”fiktionens landskap”.  
Berättelsen blir viktigare än verkligheten. 
Och vad tror han själv om den norrländska 

framtiden, med undantag för en framgångs-
anomali som Umeå?

– Jag tror att Norrland i framtiden 
 kommer att vara en rekreationsyta för den 
urbana medelklassen.

”ENORMA EFFEKTER EFTER
KULTURHUVUDSTADSÅRET”
Umeå kommuns marknadschef Anna  Olsson 
menar att hon inte känner igen sig i Po 
 Tidholms beskrivning av norra Sverige. Och 
hon tror på kultur som tillväxtmotor.

– Men det går inte av sig självt, i Umeås 
fall beror mycket av framgången med kultur-
huvudstadsåret på att det finns en lång 
 historia av kultur i staden.

Även Anna Wikholm Kjellberg, som är vd 
för Visit Umeå, är säker på att det finns till-
växt som drivs av kultur.

– Vi har sett enorma effekter efter 
 kulturhuvudstadsåret. Exempelvis har   antal- 
et gästnätter på hotell och  vandrarhem 
ökat med 24 procent under 2014, och 
det är många som kommer tillbaka till 

HUR KAN KULTUR BIDRA TILL TILLVÄXT OCH STADSUTVECKLING?

Skilda åsikter om kultur 
som tillväxtmotor

Jag tror att Norrland i framtiden 
 kommer att vara en rekreationsyta 
för den urbana medelklassen.

FOTO: MALIN GRÖNBORG

Po Tidholm.
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staden för  konferenser och liknande 
 aktiviteter, säger hon.

Enligt siffror från  Visit Umeå gene-
rerade kulturhuvudstadsåret ett me-
dialt  uppmärksamhetsvärde på mer 
än 210 miljoner kronor  enbart  mellan 
 november 2013 och maj 2014. Albert 
 Edman var chef för stadsutveckling och 
hållbarhetsfrågor under kulturhuvud-
stadsåret. Han menar att utman ingen 
består i att ta tillvara på alla de positiva 
 effekterna det gav.

– Det är viktigt att vi klarar av att 
hålla kvar den inter nationella utblick 
som vi fick under förra året.

Även Anna Olsson under stryker vik-
ten av att rikta blicken utanför landets 
gränser för att Umeå ska fortsätta att 
utvecklas.

– Vi lever i en global värld och Umeå 
 behöver inte ta omvägen över Stock-
holm, säger hon. n

DANIEL BERGSTRAND

Vi lever i en global värld och 
Umeå  behöver inte ta omvägen 
över  Stockholm.
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Anna Wikholm Kjellberg, Anna Olsson och Albert Edman.

Hela Sveriges lokaler och fastigheter.
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Huddinge

Vi är en kommun som växer snabbt. Idag är vi över 100 000 invånare, 
vilket gör oss till störst i länet efter Stockholms stad. Tillväxten gör det 
möjligt att höja ambitionerna ytterligare. Tillsammans kan vi ta 30 000 
steg mot framtiden, i form av 10 000 nya bostäder och 15 000-20 000 
nya arbetstillfällen. Allt till år 2030. Följ med oss på den resan.
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30 000 steg
mot 2030 

Läs mer om Huddinges utveckling på huddinge.se/framtid
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Förra året blev det varmaste någonsin. Vad kan vi förvänta 
oss av de internationella klimatförhandlingarna i Paris i 
 december 2015? Kommer vi att få se ett nytt misslyckande 
– en ny verkningslös kompromiss – eller tyder USA:s och 

Kinas prat om utsläppsminskningar på att något verkligen håller på 
att hända? Och vad betyder den billiga oljan för gröna alternativ och 
förnybar energi?

LEDANDE FÖRETAG OCH INVESTERARE INSER att eftersom klimat-
förändringar är en av de största riskerna vi står inför, är  över gången 
till en koldioxidsnål ekonomi det enda sättet att säkra en  hållbar 
ekonomisk tillväxt och välstånd för alla. Det är en utmaning, 
men  samtidigt är det en av våra största ekonomiska möjligheter. 
 Före tagen har  potential att utlösa en våg av innovationer inom 
koldioxid snål teknik, minska energiförbrukningen samt skapa nya 
produkter och tjänster. Det ökar i sin tur sysselsättningen, om rätt 
politik är på plats. Ett globalt klimatavtal är nödvändigt för att ge 
de nationella regeringarna möjlighet att införa en tuffare  politik 
för att minska utsläppen, utan att riskera den internationella 
 konkurrens kraften. En överenskommelse i Paris är tänkt att säker-
ställa att varje nation utlovar sitt eget ”nationellt fastställda bidrag” 
för tiden efter år 2020.

I NOVEMBER 2014 LOVADE USA 
och Kina att gemensamt mot-

verka klimatförändringarna 
genom att ”peaka” utsläppen 
till 2030, eller ännu tidigare 
om möjligt. En vecka senare 
gick Kina ut offentligt och 
sa att de har som mål att nå 
toppen på sina kolutsläpp 
till 2020. Det är första 
gången Kina har angett en 

tidpunkt för när de ska böja sin utsläpps kurva. Överenskommelsen 
mellan världens två största ekonomier ökar sannolikheten för en 
överenskommelse i Paris. Det kan vara  genombrottet som ”pushar” 
andra länder att minska sina utsläpp, och början på en ny era för 
olja, kol och gas. Enligt Citigroup kan effekterna av avtalet med-
föra inkomstförluster för de stora  olje- och kolbolagen motsvarande 
33 miljarder kronor under de närmaste 15 åren. Det är den inkomst-
förlust som förväntas allt eftersom  efterfrågan på olja avtar genom 
att  motorer blir effektivare, fler  väljer elbilar och att förnybar energi 
används istället för kol.

ÄVEN INOM NÄRINGSLIVET HÄNDER DET SAKER. Tusentals av 
 världens mest inflytelserika företag och investerare har tillsammans 
bildat koalitionen We Mean Business. Det är en gemensam platt-
form för att åstadkomma en mer ambitiös klimatpolitik, djärvare 
klimatåtgärder och för att få fler företag att ta ställning. Ett talande 
exempel är världens största PR-firma, Edelman, som nu avslutar sitt 

Enligt Citigroup kan 
 effekterna av avtalet 
medföra  inkomstförluster 
för de stora  olje och 
 kolbolagen motsvarande 
33 miljarder kronor under 
de närmaste 15 åren.

DEN HÄR GÅNGEN KAN 
DET BLI ANNORLUNDA

TONE BEKKESTAD
METEOROLOG

krönika



siemens.se / buildingtechnologies

Framgångsrika företag använder sig av intelligent byggnadsteknologi

Globala megatrender såsom urbanisering och demografiska förändringar  
är utmaningar som möter oss både idag och i framtiden. Energieffektivitet 
och säkerhet är därför frågor som ledningen i allt fler företag har fokus på. 
Siemens är en partner som förser företag med intelligent byggnadsteknologi 
som leder till ökad komfort och energieffektivitet, bevarande av resurser  
samt skydd av personal och affärsprocesser. 
 
Vi erbjuder omfattande helhetslösningar för fastigheter som t.ex. kontor,  
flygplatser, sjukhus, datacenter och life science företag. Den systematiska och 
intelligenta integrationen av alla delar i byggnadsteknologin omvandlar fyra 
väggar till en högpresterande fastighet. Siemens garanterar en högre avkast-
ning på investeringen – genom hela fastighetens livslängd.

Ett av de viktigaste styrmedlen  
har fyra väggar.2
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lukrativa kontrakt med USA: s mäktiga oljelobby (API).  Avtalet 
var tidvis värt mer än 10 procent av företagets globala intäkter, 
så det var inget enkelt beslut. Under 2014 märkte Edelman av 
 växande offentliga påtryckningar på grund av sina kopplingar 
till företag som producerar fossila bränslen och industrigrup-
per som med vetet har bidragit till felaktig information om 
klimat förändringar. Dessa kopplingar försatte Edelman i en 
obekväm position i förhållande till många andra kunder.

TIDIGARE HAR FALLANDE OLJEPRISER SLAGIT HÅRT mot 
för ny-bara energikällor. Med oljepriser som slår sexåriga 
botten rekord skulle man kanske kunna tänka sig att det på-
verkar  utbyggnaden av förnybar energi och det man brukar 
kalla  cleantech. Den här gången tror jag att det kan bli an-
norlunda. En viktig  anledning är att sol inte konkurrerar med 
olja. Olja  används mest till transport. Solkraft används för 
 elproduktion. Priserna på solenergi för väntas falla, och 2050 
förväntas sol energi vara den största globala energikällan. Allt 
eftersom  elpriserna ökar, att  priset på solenergi faller och att 
en ökad efterfråga på el  lägger press på  elnäten kommer allt 
fler människor att överväga  möjligheten av att producera egen 
el. Kostnaderna för solenergi har drivits ner dramatiskt dels 
tack vare förbättrad teknologi, dels på grund av att ekono-
miska stormakter (USA, Kina) har  skalat upp  satsningen på 
solenergi. I många delar av USA  konkurrerar numera priset på 
sol med priset på fossila bränslen.

HISTORISKT HAR BILLIG OLJA LETT TILL att försäljningen 
av elfordon minskar, men tiderna har förändrats. Enligt 
Bloomberg New Energy Finance (BNEF) ökade den glo-
bala försäljningen av elfordon med 30 procent under 2014. 
Lägg till Teslas planer på en megafabrik för massproduk-
tion av elbilar. Produktionen väntas vara uppe i hela 500 
000 elfordon år 2020. Med volymproduktion av litiumjon-
batterier väntas kostnaden för batterier reduceras med 
mer än 30 procent. Förra året var investeringarna i förny-
bar energi de högsta sen 2011, med 2 600 miljarder SEK 
investerade i sektorn. 

SYNEN PÅ FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR har förändrats kraf-
tigt under det senaste decenniet på global nivå. I dag ses inte 
förnybara energikällor enbart som energikällor, utan även 
som verktyg som man kan använda för att ta itu med andra 
avgörande frågor. Det handlar om att förbättra energisäker-
heten, minska negativa hälso- och miljökonsekvenser, minska 
utsläpp av växthusgaser, skapa nya arbetstillfällen, minska 
fattigdomen och öka jämställdheten. Inga dåliga ”bi-effekter” 
med andra ord! n

krönika
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Jennie Johansson och hennes sambo 
Jon hade promenerat många gånger 
genom Understenshöjden. När en av 
lägenheterna blev till salu bestämde 

de sig för att gå på visning.
– Det var 90 personer där och kö utan-

för huset. Vi blev helt förälskade i både 
 lägenheten och sättet att bo på, man bor i 
skogen samtidigt som det är nära till kom-
munikationer.

Radhuslängorna med sina gråaktiga 
 trä fasader smälter in i naturen bland björkar 
och bergknallar. Lägenheten har högt till tak 

och har stora fönster som vetter ut mot en 
skogsdunge.

De flyttade in i september och bor i 
en av de mindre lägenheterna, en tvåa på 
58  kvadrat. När området uppfördes bestäm-
des att det skulle finnas lite olika storlekar. 
De flesta lägenheterna är på 101 kvadrat-
meter, men det finns både större och min-
dre. Husen är byggda i naturmaterial och 
när något ska renoveras eller rustas upp är 
det viktigt att rätt material används.

– Vi målade om och då är det ekofärger 
som gäller, om man målar med plastfärg så 

spärrar det fukt. Då funkar inte huset så bra 
som det är tänkt, det ska kunna andas. Sen 
ska man försöka ta vara på det som finns, 
kanske inte slänga ut hela köket och byta till 
nytt, säger Jennie Johansson.

Badrumsväggarna består av lertegel 
– material som släpper igenom fukt, trä-
fasaderna är behandlade med järnvitriol och 
alla golv är massiv gran.

– När vi skulle pigmentera golven var en 
av grannarna inne och kollade färg burken 
så att det var okej, då var vi lite  nervösa, 
vad hade vi gett oss in på, men det är 

FEM MINUTER FRÅN TUNNELBANAN I BJÖRKHAGEN LIGGER  UNDERSTENSHÖJDEN. 
 STOCKHOLMS FÖRSTA EKOBY OCH ETT AV FÖREGÅNGSBYGGENA NÄR DET KOMMER TILL 
 HÅLLBARHET. I ÅR ÄR DET 20 ÅR SEDAN OMRÅDET UPPFÖRDES OCH ÄMNET ÄR MER  AKTUELLT 
ÄN NÅGONSIN.

MATILDA LANN | redaktionen@fastighetsnytt.se

EKOBYN
DEN OKÄNDA

I STOCKHOLM

JAKTEN PÅ HÅLLBARHET
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verkligen ingen sådan koll egentligen, det 
handlar mer om omtanke om husen, säger 
Jennie  Johansson.

Understenshöjden som är en bostads-
rättsförening har ingen förvaltning utan 
 medlemmarna sköter själva underhåll 
och skötsel. Det finns en avfallsgrupp, en 
 markgrupp, en kommunikationsgrupp och 
så  vidare.

– Tanken är att alla ska ingå i någon 
av grupperna, men vi är så nyinflyttade 
att vi inte har hunnit gå med i någon. Det 
kan handla om snöskottning, ta hand om 
 soprummen eller att sköta hemsidan, säger 
Jennie Johansson.

BYGGDES UNDER EKONOMISK KRIS
För att driva igenom bygget av ekobyn  krävdes 
stort engagemang från föreningen EBBA, med 
Mia Torpe, eldsjäl, projekt ledare och initiativ-
tagare, i spetsen. Borgarråd  bearbetades, 
 möten hölls och arbetsgrupper skapades.

– Jag gick på arkitektlinjen under den 
här tiden och där lärde man sig inget prakt-
iskt, det var ju här man lärde sig branschen, 
så det här skötte jag parallellt med att jag 
pluggade på skolan, säger Mia Torpe.

Men bygget hade också mycket  motstånd 
från många håll. Inte ens Mia  Torpes  lärare 
i ekologiskt byggande, Varis  Bokalders, på 
 arkitektutbildningen, som först  introducerade 
henne för konceptet med  ekobyar, trodde att 
de skulle lyckas.

– Då känner de inte mig, jag är en jävel 
på att organisera och vi blev snabbt  hundra 
stycken och startade EBBA, Ekologiskt 

 byggande i Björkhagen. Det tog inte många 
månader innan vi hade fått en tomt av s taden.

De dammsög Sverige och Norden efter 
metoder och material som skulle ha så lite 
åverkan på miljön som möjligt.

– Vi var före vår tid med allting, på den 
tiden hette det kretslopp och så tillförde vi 
begreppet brukarinflytande och skönhet, 
säger Mia Torpe.

Det här var under en tid där samhället 
var i ekonomisk kris, fastighetsbranschen 
nyligen kollapsat och räntorna var skyhöga. 
Men Mia Torpe är inte en person som låter 

sådana bagateller hindra hennes mål och 
ambitioner. Med hjälp av HSB som eko-
nomisk garant lyckades man ändå få lån och 
handla upp bygget. De fick till ett  kontrakt 
med SMÅA där de boende kunde välja 
 mellan olika alternativ; nyckelfärdigt eller 
bygga delar själv.

– De nyckelfärdiga husen tog tre och en 
halv månad att uppföra, och det var vad 

vi som byggde själva också fick på oss. Vi 
 jobbade heltid på våra vanliga jobb och sedan 
byggde vi hela nätterna, säger Mia Torpe.

SOCIAL HÅLLBARHET
Även social hållbarhet fanns med i pro jektet 
från start. Gemensamhetslokal var en av 
faktorerna för att skapa en plattform för 
att umgås.

Den nyttjas fortfarande flitigt till fester, 
årsmöten och olika aktiviteter. Här yogas, 
dansas afrikansk dans och bryggs öl.

– En gång när jag kom ner kände jag att 

det luktade nybakat bröd och det var helt 
dimmigt i hela lokalen så jag gick in och 
 kikade, då stod två killar där, varav en i bar 
överkropp och förkläde och bryggde belgiskt 
öl. De brukar ordna pubkvällar där också, 
 säger Jennie Johansson.

En annan viktig del var att få en mix av 
de boende, med olika ekonomisk bakgrund. 
Det är låg omflyttning i de 44 lägenheterna. 

En gång när jag kom ner kände jag att 
det luktade nybakat bröd och det var 
helt dimmigt i hela lokalen så jag gick 
in och  kikade, då stod två killar där, 
varav en i bar överkropp och förkläde 
och bryggde belgiskt öl.

HÅLLBARHET

FOTON: MATILDA LANN

Jennie Johansson.
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På 20 år har mellan tio och femton flyttar 
ägt rum. Många som var med och byggde 
området bor fortfarande kvar.

– Vi som flyttade in var väldigt blandade, 
det var poliser, sjuksköterskor, arkitekter 
och städare. Men vi hittade inget sätt att 
reglera det, utan nu ser vi med sorg hur 
 lägenheterna säljs för sju miljoner till läkare 
och jurister, säger Mia Torpe.

När området var nybyggt kom många 
 studiebesök, både från  arkitekthögskolor 
och stadsplanerare och arkitekter från 
 andra länder. Men ekobyn är ändå inte 
särskilt känd i Sverige. När Mia Torpe satt 
i  skönhetsrådet visade det sig att flera av 
medlemmarna där inte ens visste om att 
Understenshöjden fanns.

– I Skönhetsrådet passerar ju alla bygg- 

lov och planer, men tydligen hade vårt 
 projekt tillkommit på undantag. Det var ett 
specialprojekt där man tillät väldigt mycket, 
vi fick ha lite lekstuga. De lät det vara ett 
 experimentbygge och vi förstod inte vidden 
av det då, det var en oerhörd generositet, 
 säger Mia Torpe.

FÖRÄNDRAT BRANSCHEN
Under projektets gång blev Mia Torpe 
 anställd av HSB och så småningom blev hon 
hållbarhetschef inom företaget.

– Poängen är inte att man bygger ett 
spetsprojekt och sen fortsätter att bygga 
som  vanligt, utan att man får hela branschen 
att röra sig en aning. Nu är det inte längre 
lika mycket gifter och plast i byggmaterial. 
 Branschen har rört sig på bredden. Men 

det behövs fortfarande nya spets projekt, 
säger hon.

Om Mia Torpe skulle göra om projektet 
med ekobyn idag är det en sak hon skulle 
göra annorlunda.

– Idag skulle vi bygga passivhus. Men 
det fanns ju inte när vi byggde. Då pratade 
man mer om förnybara energikällor än om 
att hålla igen på energiförbrukningen. Vi har 
extremt låga koldioxidutsläpp i Understens-
höjden men hög energiförbrukning.

Tillbaks i Understenshöjden visar  Jennie 
Johansson energisystemet i hallen. En 
ackumu latortank fördelar energin, som 
 enbart kommer från förnybara källor.

– Vi har solfångare på taken och sen 
är det pelletspanna och fjärrvärme som 
 kommer från vindenergi. Systemet var 
 väldigt bra när det byggdes, men vi håller 
på att kika på nya lösningar i föreningen, 
tanken är ju att vi ska ligga i framkant i 
 energifrågorna. n

Var: Björkhagen, Stockholm
Vad: Bostäder med 44 lägenheter i radhus
Byggår: 1995
Ansvarig: HSB Brf Understenshöjden
Ansvarig arkitekt: Bengt Bilén
Landskapsarkitekt: Marie Åslund
Hållbarhet: Ekologisk och social hållbarhet

FAKTA UNDERSTENSHÖJDEN

FOTON: MATILDA LANN

HÅLLBARHET



Får vi bjuda på lite
hållbara energilösningar 
för dina fastigheter?
Kom till oss i Vattenfalls monter på Svenska mässan i Göteborg den 14 
april eller i Malmö på Malmö Live den 7 maj. Där träffar du våra energi-
experter 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 Cecilia Grundberg, Ulrika Åkesson och Lars Ejeklint från Vattenfall.

Träffa oss på 
Business Arena 

i Göteborg
och Malmö!



One Central Park har fått 
fem gröna stjärnor av Green 
Building Council Australia. 
Stjärnrankningen börjar vid 
fyra och går upp till sex.

One Central Park har 623 lägenheter uppdelade 
på två torn och ett fem våningar högt p odium. 
Det högsta tornet är 117 meter högt. Podiet 
 huserar  förutom lägenheter; kontor, butiker och 
 restauranger. Podiets tak är ett rekreationsområde.

HÅLLBARHET
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Byggnad i
Sydney når nya
hållbarhetshöjder

I 
november förra året utnämndes One  Central 
Park i Sydney till världens bästa höga bygg-
nad av den internationella organisationen, 
The Council on Tall Buildings and Urban 

 Habitat (CTBUH).
Antony Wood, vd för organisationen och jury-

medlem, har sagt om One Central Park: “När jag såg 
byggnaden för första gången blev jag helt  betagen. 
Det har skett stora framsteg i att inkorporera 
 grönska i  höghus under de senaste åren, men inget 
på den här skalan har tidigare uppnåtts.”

Det mest iögonfallande med One Central 
Park är dess hängande trädgård, skapad av den 
 franske  botanisten Patrick Blank. Den hängande 
 hydrokulturträdgården med sina 35 200 plantor 
ringlar sig ner från totalt 21  paneler, över en yta på 
1 120 kvadratmeter. De  slingrande  plantorna ger 
 lägenheterna skugga om  sommaren.  Växterna renar 
även luften från avgaser och har skänkt området en 
grön trolsk park högt i det blå.

Ett annat ovanligt inslag är heliostatpanelen som 
inkluderar 222 speglar vilka reflekterar ljus ner till 
komplexets shoppinggalleria och en utomhuspool. 
När mörkret faller övergår heliostatplattformens 
 användningsområde och blir istället till en LED-
ljusshow, designad av ljuskonstnären Yann Kersalé.

Byggnaden One Central Park ingår i stads-
saneringen av det gamla bryggeriet söder om 
 centralstationen. Området heter numera rätt och 
slätt Central Park och löper längs med  huvudgatan 
George Street och är på 5,8 hektar. År 2007  köpte 
Frasers Property det nedlagda Carlton United- 
 bryggeriet. De började strax  därefter,  tillsammans 
med Sekisui House Australia, att arbeta fram 
 planer för att få sitt 13-miljardersprojekt till att 
bli  Australiens mest hållbara och  självförsörjande 
 urbana by. Startskottet blev att återvinna 93 
 procent av allt rivningsavfall från det gamla 
 brygg eriet. Bara den  satsningen har gjort Central 
Park till ett av de största återvinningsprojekten 
i Australien.

  Andra konkreta miljöinslag är Central Parks 
tri generationsanläggning som drivs med natur-
gas.  Anläggningen levererar el, värme och kyla till 
samtliga fastigheter. På plats finns även en vatten-
återvinningsanläggning, så kallade flow systems, 
som samlar regn-, grå- och svartvatten. Vattnet åter-
används till lägen heternas tvättstugor, toaletter, 
hängande trädgården samt områdets  grönområden.

Arkitekter och byggherrar har under  projektets 
gång haft som sin ledstjärna att hållbarheten ska 
vara långsiktig. Utöver att anamma den  senaste 
 gröna  teknologin har stor vikt lagts vid att göra 
 området  boendevänligt. De menar också att 
 hållbarhet innebär elegant  arkitektur och ett stort 
utbud på parker och  andra  rekreationsområden. n

ULRIKA ERIKSSON

ONE CENTRAL PARK

Lägenheter: Cirka 2 200 samt 869 studentbostäder
Kommersiella yta: Cirka 25 000 m2

Butiksyta: 20 000 m2

Parkeringsplatser: 2 000
Boende: Cirka 5 300
Yrkesarbetande: Cirka 1 750

FOTON: MURRAY FREDERICKS



08-545 265 60 | realcompetence.se Inhyrning | Rekrytering | Rådgivning

Real Competence förser den svenska fastighetsbranschen med kvalificerade tjänster 
inom inhyrning, rekrytering och rådgivning. Genom vår erfarenhet och vårt kunnande 
har vi lärt oss att kompetensförsörjning i fastighetsbranschen kräver ett långsiktigt 
engagemang och djup förståelse. Real Competence erbjuder bred kompetens inom 
till exempel värdering, analys, utveckling och förvaltning.

Vi har jobbat med rekrytering av 
kvalificerade tjänster till flertalet av 
Sveriges största fastighetsbolag i 15 år. 
Kombinationen med vår kunskap inom 
fastighetsbranschen tillsammans med 
spetskompetens inom HR medför att vi 
gör träffsäkra matchningar och förstår 
vad våra uppdragsgivare behöver.

REK RY TERING

Femton års erfarenhet
inom fastighetsbranschen
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SAMHÄLLE

Att Sverige har Europas snabbaste urbaniseringstakt har vi 
kunnat höra och läsa i medierna under ett  antal år.  Enligt 
statistik från Eurostat är Sverige det land som haft den 
snabbaste tillväxten i storstadsregionerna  sedan 2005.

DETTA HAR PÅVERKAT både landsbyggden och storstäderna. Stor - 
städerna i form av överhettning på bostadsmarknaden och 
 krympande kommuner i form av överblivna bostäder. Många 
 kommuner har genom åren fått ta kostnader för förluster i de 
 kommunala  fastighetsbolagen. Åren 1998 till 2001 sökte över 90 
kommuner stöd hos Bostadsdelegationen – 39 fick stöd, både med 
 rekonstruktion av kommunägda bostadsbolag och med att  hantera 
 borgensåtaganden till bostadsrättsföreningar i  kommunerna. I dag är 
denna  verksamhet avvecklad. Den övergick via  Statens  bostadsnämnd 
till Statens  Bostadskreditnämnd och  senare till  Boverket, som inte 
längre  erbjuder denna typ av bidrag till  kommuner. Dock finns 
 Statens  Bostadsomvandling (SBO) kvar. De för värvar  kommunägda 
fastigheter och utvecklar dem tillsammans med kommunen till 
 annan användning. Ibland måste dock  fastigheterna rivas då det inte 
alltid finns någon alternativ användning.

MEN MINNET ÄR KORT! År 2014 var det bara 40 kommuner som 
 tappade invånare och nu pratar många om att bygga ett stort  antal 
bostäder. Trycket och önskemålen om nya bostäder är högt. Ett 
 exempel är en kommun som tappat 7  000 invånare de senaste 50 
åren och minskat sitt invånarantal 45 av dessa 50 år. Kommunen 
med delar nu: ”Befolkningen ökar, antalet företag och jobb ökar. 
 Fortsätter trenden behövs 200 nya bostäder om året i kommunen. 

För att nå vårt mål att växa med 3 000 in-
vånare till år 2020 behöver vi öka med 

nästan 500 personer om året, de 
kommande åren. Då behövs cirka 

1 450 nya bostäder, 250 om året.”

ALLA KOMMUNER VILL VÄXA. 
Det  ligger i kommunernas 

djupt inne boende  rotade 
kultur, ingen vill väl 

 lägga sig ned och 
DÖ! Flera  hoppas  

 

nu  efter 2014 års glädjande siffror att trenden har vänt. Men  problemet 
är att nästan ALLA kommuner  planerar för att expandera och vill 
 därför bygga  bostäder. De konkurrerar med varandra, samtidigt som 
urbani seringen  obönhörligen fortsätter. Och när 2014 års glädje-
siffror analys eras,  visar det sig att utan invandringen skulle mer än 
 hälften, eller så många som 169 kommuner, ha tappat invånare 2014. 
Det är endast tack vare invandringen som siffrorna har vänt i många 
 kommuner, och det känns väldigt skakigt att bygga framtida planer 
på detta. I den ovan beskrivna kommunen ökade antalet invånare 
med drygt 400 år 2014, men utan invandrade inflyttare skulle 
 kommunen ha minskat sitt invånarantal.

ÄVEN STATEN DRIVER PÅ BYGGBOOMEN, både med påpekanden om 
att alla kommuner måste hjälpa till med bostadsbyggande och nu 
senast i ”Sverigeförhandlingen” där en höghastighetsjärnväg ska 
byggas. Här får kommunerna konkurrera med varandra i  syfte 
att hjälpa staten att finansiera järnvägen. Till förhandlingarna 

finns blanketten ”Metoder och redovisning av nyttoberäkningar i 
Sverige förhandlingen” där kommunerna genom att fylla i denna 
ska ta fram siffror på hur nya järnvägen kommer att få just deras 
 kommun att växa. I nyttoanalysen ska kommunerna fylla i allt från 
”Bostadsnytta – mängd tillkommande nya bostäder” till ”Social nyt-
ta” i miljoner kronor. Självklart är det bra med en höghastighets-
järnväg, och självklart har många kommuner nytta av den. Men 
frågan är om staten om ett antal år återigen är beredd att gå in och 
finansiera avveckling av bostäder i några av de kommuner som nu 
lockas in i omfattande nybyggnadsplaner? n

MINNET ÄR KORT!

Alla kommuner vill växa. 
Det  ligger i kommunernas 
djupt inne boende rotade 
kultur, ingen vill väl lägga 
sig ned och DÖ!

ANNIKA WALLENSKOG
BITRÄDANDE CHEFEKONOM, ANALYSCHEF, SKL

krönika



Det kommer
att gå upp 
ibland och ner 
ibland
Du som vill ha mer detaljerad  information
om aktier inom fastigheter och
samhällsbyggnad (som vårt branschindex FSBX) 
 hittar den på vår nya ambitiösa börssida:

fastighetsnytt.se/bors
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SAMHÄLLE

En god och mycket intelligent vän erkänner att när någon 
säger ”kultur” blir han skeptisk. Han är förmodligen mer 
ärlig än ovanlig. Hur många är det inte som hellre  väljer 
en extra rulltrappa istället för ett dyrt konstverk på en 

 tunnelbaneperrong? Överhuvudtaget – hur kan man motivera 
kostnad en för kultur när det finns angelägna saker som sjukvård, 
skola och motorvägar att oroa sig för?

Ordet kultur har sitt latinska ursprung i att något odlas. I den 
moderna meningen avses odling av sådant som man måste vara 
människa med ett intellekt för att åstadkomma; som när man talar 
om ett kulturlandskap som formats av människor eller om ämnet 
kulturgeografi som ägnar sig åt växelspelet mellan människa och 
jordyta. Man brukar göra ytterligare en uppdelning i kultur som 
konstnärlig verksamhet respektive kultur som ett socialt fenomen 
med yttringar som språk, värderingar och sedvänjor.

Vare sig han vill eller inte ingår således min gode vän i en  kultur. 
Han talar ett språk, har värderingar och sedvänjor. I en mycket bred 
bemärkelse är ju rulltrappor, motorvägar, excelark och sjukhus byggnader 
också yttringar av en kultur (ska vi säga den väster ländska med sitt 
ursprung i renässans, den vetenskapliga revolu tionen och industriali- 
smen). Ingen tycker att det är konstigt att kalla en romersk akvedukt 
eller termerna i Bath för yttringar av romersk kultur. Nåväl, hans skep-
sis mot den smalare definitionen i form av konstverk på tunnelbane-
perronger, opera och inåtvända centrallyriker kan likafullt kvarstå.

SEDAN ETT ANTAL ÅR TILLBAKA har näringslivet tillsammans 
med  tjänstemän och politiker upptäckt att kultur kan  stimulera 
 ekonomin. Kulturen kostar pengar, men den kan faktiskt indirekt 

generera de ekonom iska värden som är så 
 avgörande i det ekonomiska para-

digm som präglar vår tid. Konkret 
kan det handla om att en arena 
lockar till sig besökare när det ar-
rangeras en rockkonsert, att tur-
ister kommer till Bilbao för att 
besöka Guggenheim museet  eller 

till och med att det finns  mysiga 
 kaféer, marknader i en liv-

full  stadsdel som 

Kreuzberg i  Berlin.  Kulturen har i det här sammanhanget antagit 
formen av ett mervärde i den ekonomiska konkurrensen mellan 
olika städer. Går man tillbaka till definitionerna handlar det väl när-
mast om en blandning av konstkulturen och det sociala fenomenet.

Familjen Medici lockade många av tidens främsta konstnärer, 
och affärsmän, till Florens på 1500-talet. Kreativa svenskar drog 
till  Paris för att andas måleri i början av det förra seklet. Det är 
inget nytt att kultur kan göra platser attraktiva och locka rätt sorts 
 människor. Snarare är det en nygammal insikt att det där som inte är 
helt materiellt – till skillnad från rulltrappan – trots allt är det som i 
grunden lockar till dagens glödheta storstäder.

Relationen mellan den viktiga ekonomin och den lite lätt lyxiga 
kulturen i alla sina skepnader ter sig onekligen ganska komplex. 
Människan är en kulturvarelse, en varelse som producerar en  kultur 
på ett sätt som skiljer sig från djuren. Det mänskliga intellektet 
vill tänka fritt, sätta sig på tvären, bearbeta och omarbeta tankar 
och fysiska miljöer, odla vidare på och förändra traditionen. I det 
 avseendet är kulturen till sitt väsen aldrig något avslutat projekt, 
utan ständigt rörlig och nyckfull, och de samhällen som är öppna 
nog att låta den vara det är de där människor kommer att må bäst.

Ser man det så skulle man kunna vända på det där med kostnad. 
En vital ekonomi är inget mål, utan ett medel. En vital kultur är inget 
medel, utan ett mål.

Min gode vän får ursäkta. n

Kulturen kostar  pengar, 
men den kan faktiskt 
indirekt  generera de 
 ekonomiska värden som 
är så avgörande i det 
 ekonom iska paradigm 
som präglar vår tid.

MÅL OCH MEDEL

DANIEL BERGSTRAND
CHEFREDAKTÖR, FASTIGHETSNYTT

krönika



Nyhet! Kontor 
med flygplats. 
Med nya SkyCity Office One öppnar Swedavia Real Estate 
dörrarna till en ny kontorsvärld på Stockholm Arlanda Airport.

Vi erbjuder 15 000 kvadratmeter, fördelade på 11 plan.  
Helt nya, fantastiska kontorslokaler med gångavstånd till 
terminal och bara 20 minuter från Stockholm City.

Läs mer på swedavia.se eller ring 010-109 89 00

Fastighetsnytt Nr 1 Swedavia.indd   1 2015-01-23   11:14:45
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ARKITEKTUR

V i har i dag fantastiska möjligheter att skapa stads planer 
och arkitektur som ger enorma långsiktiga värden. 
Vi vet i teorin hur våra städer bör utvecklas för att ge 
ekonom iskt, socialt och ekologiskt hållbara livsmiljöer. 

Och vi kan enkelt konstatera att kloka val i den riktningen kommer 
att  bidra både till ett bättre samhälle och stärka vår konkurrens-
kraft som nation. Ändå lyckas vi inte nå längre när vi skapar våra 
nya stadsdelar.

VAD SOM KAN, FÅR OCH SKA BYGGAS i våra svenska städer  planeras 
minutiöst och nagelfars i en lång rad instanser. Inte sällan mal 
 kvarnarna i många år innan ens minimala ingrepp kan bli verklighet. 
Vi väntar oss med rätta att vår grundliga program- och planprocess 
ska leverera en genomgående hög kvalitet. Allt annat är orimligt. För 
vad har vi väl annars alla dessa remissinstanser, regler, myndigheter 
och beslutsorgan till? Dessvärre visar verkligheten att resultatet i 
många fall är allt annat än lysande.

ETT CENTRALT PROBLEM är hur våra kommuner jobbar med att 
 utforma sina nya områden. I de nya stadsplanerna sätts de helt 
 avgörande förutsättningarna för hur bra resultat som kan uppnås i 
slutänden. Det är också här vi ofta har en stor del av förklaringen till 

slutproduktens haltande kvalitet.

DET STORA FLERTALET STADSPLANER får 
idag tyvärr en prägel av generiska 

standardlösningar. Ofta utan någon 
som helst lokal förankring. I mark-
anvisningstävlingarnas underlag  list- 

as långa rader faktorer som kommun-
en säger sig värdera högt, exempelvis 
sociala mötesplatser, blandat bestånd 
med olika upplåtelseformer, spänn ande 

och för området unik arkitektur, le-
vande bottenvåningar, trygghet, 

klimatanpassade gröna miljöer, utökade ekosystemtjänster etcet- 
era. Även dessa listor har numera mer eller mindre standard-
iserats, men verkar trots det allt oftare misstas för unika idéer om 
 särskiljande identitet.

MEN DET ÄR SÅ KLART VACKERT att ambitioner finns i någon form. 
Vad som är mer bekymmersamt är att de så ofta får karaktären 
av läpparnas bekännelser sett till vilka förutsättningar de har att 

 faktiskt infrias. I fallet med markanvisningstävlingar är den rådande 
modellen att enskilda byggherrar inom ramen för byggrätter som 
sällan omfattar mer än några dussin lägenheter ska leverera sina 
 dellösningar på alla dessa utmaningar.

UPPLÄGGET DRIVER BYGGHERRAR att kategoriskt överlova på inne-
håll och utformning samtidigt som man pressas att bjuda högsta pris 

GOD ARKITEKTUR LYFTER 
INTE EN KASS STADSPLAN

EMMA JONSTEG
VD, UTOPIA ARKITEKTER

Ett centralt problem 
är hur våra kommuner 
 jobbar med att  utforma 
sina nya områden.
I de nya stadsplanerna 
sätts de helt  avgörande
förutsättningarna för 
hur bra  resultat som kan 
 uppnås i slutänden.

krönika
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för marken i syfte att ta hem tävlingen. Knappast en ekvation som 
gör det enklare att få projektbudgeten att gå ihop. Resultatet är 
mycket riktigt också ofta underleverans.

EFTER ÅTSKILLIGA ÅR SOM YRKESVERKSAM ARKITEKT med in-
riktning på stadsplanering och bostadsutveckling så frågar jag 
mig allt oftare varför man gör på det här sättet. Hur ser man på 
bygg herrarnas kunskap, förmåga och vilja att gå i mål med dessa 
 upp gifter? Vad  tänker man om deras ekonomiska incitament och 
 utrymme att  faktiskt leverera på önskningarna? Tror man helt 
 uppriktigt att upplägget till slut ska fungera bara man försöker 
 tillräckligt många gånger, eller är det ett önsketänkande satt i sys-
tem? Frågorna är  berättigade mot bakgrund av att förhoppning-
arna så ofta förfelas.

OAVSETT HUR SVAREN PÅ FRÅGORNA SER UT så krävs förändring. 
Till att börja med så bör de stadsplaner som inte levererar  tydligare 
idéer och högre kvalitet skickas tillbaka till ritbordet. För inte ens 
 världens mest fantastiska arkitektur har en sportslig chans att 
 kunna  kompensera för en halvkass stadsplan.

JAG EFTERFRÅGAR INTE MER DETALJREGLERING. Tvärtom. Man 
bör i stället avhålla sig från att ange exakta fastighetsindelningar, 
hushöjder och materialval, vilket knappast underlättar för bygg-
herren att uppnå kommunens upphissade målsättningar. Vad 
man däremot i högre utsträckning måste göra är att utöver tydliga 
övergripande idéer och ambitioner också skapa realistiska förut-
sättningar för att dessa ska kunna mötas. Ett sätt att göra det är 
att verkligen låta byggherrar ta ett större ansvar för utformningen 
av den yttre miljön.

JAG TROR ATT EN DEL AV LÖSNINGEN kan vara att bjuda in bygg-
herrar och deras arkitekter i framtagandet av stadsplanerna  redan 
från första pennstrecket. Frågan är om förtroendet finns från 
 kommunernas sida. Kommunerna bör även ta på sig att leverera 
mycket tydligare idéer för vad man faktiskt vill uppnå med ett 
 område och sist men inte minst sätta ett fast pris på marken för att 
skapa lika villkor för alla tävlingsdeltagare.

OM VI I FRAMTIDEN SKA LYCKAS skapa unika, hållbara och 
 attraktiva stadsdelar så måste det arbetet ta sin början i att vi 
 lyfter kvaliteten på våra stadsplaner samtidigt som vi skapar 
 starka incita ment och realistiska förutsättningar för byggherrar 
att  leverera på kommunernas visioner och krav. n
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gammal och ny 
arktitekur
möts vid 
världens ände
I norska Tromsö, långt norr om polcirkeln, är det 
mörkt från november till mars. Trots det  vallfärdar 
turisterna dit på vintern för att se norrskenet. Där 
finns också mycket att se för den som är  intresserad 
av arkitektur. I Tromsö möts det gamla och nya, 
 gamla trähus möter nya och hypermoderna   kontors- 
och hotellbyggnader, men samtidigt finns där en hel 
del spektakulär arkitektur att beskåda. n

TEXT & FOTO: SVERRIR THÓR

TROMSÖ

MURMANSK
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OULU

Sett över Tromsö, utsikt från Flöyfjellet.
Längst ned i högra hörnet syns
Arktiska katedralen.

Det spektakulära biblioteket.

Katolska kyrkan.

ARKITEKTUR
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Arktiska katedralen.

I Tromsö möts det 
gamla och det nya.

ARKITEKTUR
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Vi vet att man tjänar på att ha 

nöjda kunder. Det gäller för 

företag i alla branscher. Det 

gäller också om man förvaltar bostä-

der eller lokaler, har vakanser eller 

allt uthyrt, ska bygga om eller bygga 

nytt. Så hur får man nöjda kunder? 

Givetvis är det många faktorer som 

spelar in, men en bra början är att 

fråga dem och agera utifrån svaren.       

Kunddriven fastighetsförvaltning 

handlar om att använda hyresgäster-

nas synpunkter till att ta fram tydliga 

mål och konkreta handlingsplaner för 

att åstadkomma förbättringar. En 

framgångsrik kunddialog i kombina-

tion med förvaltningens kompetens 

leder till rätt åtgärder på rätt plats. 

Ett arbetssätt som ger nöjdare kunder 

och sparar både tid och pengar.  

AktivBo har sedan starten 1991  

arbetat med att stödja fastighetsbolag 

i deras arbete att bli mer kunddrivna. 

Genom återkommande kundenkäter 

samlas hyresgästernas synpunkter 

in och används vid företagens verk-

samhetsstyrning. För närvarande 

samarbetar vi med över 250 bostads- 

och fastighetsbolag som tillsammans 

har närmare 900 000 hyresgäster. 

Med en kunddriven fastighetsförvaltning blir alla vinnare.

08 23 39 85  |  info@aktivbo.se  |  www.aktivbo.se

Hör gärna av er om ni ännu inte börjat mäta, 
eller vill ha ut mer av er hyresgästundersökning! 

Hyresgäster.
Medarbetare.

Ägare.
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FORSKNINGSÖVERSIKT

PLURAL ”Planering för en dynamisk stads-
landsbygdsrelation: att leva och verka på flera 
platser” är ett forskningsprojekt i  samarbete 
mellan Sveriges lantbruks universitet (SLU) 
och Umeå universitet (UMU). I takt med 
urbaniseringen flyttar många från skogs-
fastigheten till arbete i andra kommuner, 
men väljer att behålla fastigheten. Detta 
 projekt syftar till att stödja kommunal 
 planering för en utökad integration av 
 ”frånvarande ägare” i lokal utveckling.

FLER OCH FLER bor utanför sin fastighet, 
som utboägare i närliggande  städer. De har 
också ofta andra värderingar än de som bor 
lokalt, vilket kan påverka  förutsättningarna 
för produktion. Omkring 50 procent av den 
svenska skogsmarken ägs av  småskaliga 
familjeskogsägare, vilket gör att  Sveriges 
exportvärde på omkring 10 procent 
från skogsbruket till stor del på verkas 
av  småskogsägarnas preferenser. Men 
 småskogsägare och sommarhusägare kan 
också utgöra en betydande maktfaktor i att 
stödja lokal utveckling.

PROJEKTET UNDERSÖKER distributionen och 
ägarförhållandena hos dagens och fram tidens 
lokalbefolkning, samt deras prefer enser och 
strategier i relation till landsbygden där de 
ofta har sina rötter, sommarboenden och 
fastigheter. Projektet utvecklar  utifrån detta 
planeringsverktyg och scenarier i  samarbete 
med kommuner i norra och södra Sverige, 
för att stödja  kommunal planering för en 
utökad integration av ”frånvarande ägare” i 
lokal  utveckling.

PROJEKTET UTGÅR IFRÅN att det blivit mer 
och mer vanligt att leva och verka på 
fler  platser, och att kommunal planering 
 behöver anpassas till detta. Detta kan också 
stödja lokal utveckling och utöka länkarna 

mellan kommunen och dess utbor, samt 
öka förståelsen för olika preferenser och 
behov av markanvändning. För att  studera 
för ändringar i ägar- och  boendemönster 
 använder sig projektet av statistiska data-
baser, där  sverigeunika befolknings- samt 
skogsägardatabaser finns på de två  institut- 

ioner som ingår i projektet. Projektet under-
söker också utbo- och åboägares  preferenser 
genom brevundersökningar och fokus-
grupper. Dessa inkluderar både  personer 
som bor i stad och på landsbygden, med 
 speciellt fokus på dem som delar sin tid 
 mellan olika orter. Projektet genomför 
också djupintervjuer med olika  grupper 
av  personer,  speciellt de som delar sin 
tid  mellan olika orter, för att förstå deras 
 strategier för boende och livsstilsval.

DENNA KUNSKAP kan sedan användas för 
att förstå vad olika personer vill ha ut av 
sin relation till landsbygden och hur sådana 
band kan stärkas för att stödja landsbygds-
utvecklingen. Projektet utvecklar slutligen i 
samarbete med kommuner i södra och norra 
Sverige scenarier om kommunal utveckling 
och hur olika val idag kan påverka kommun-
ens utveckling i framtiden. n

MATTIAS FRÖJD

Utökad integration av 
”frånvarande ägare” 

FAKTA

Titel: Planering för en dynamisk stads-
landsbygdsrelation: att leva och verka på 
flera platser (PLURAL) www.slu.se/PLURAL
Projektledare: Carina Keskitalo, Professor 
i statsvetenskap
Medarbetare: Gun Lidestav, Kerstin Westin, 
Einar Holm, Urban Lindgren, Torgny Lind, 
Tomas Lämås, Olle Stjernström, Svante 
Karlsson, Linda Lundmark, Karin Öhman
Institution: Sveriges Lantbruksuniversitet 
och Umeå universitet
Finansiär/bidragsform: Formas, starka 
forskningsmiljöer
Tidsram: 2012-2017
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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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EXAMENSARBETE

Begreppet vakansgrad är sedan 
länge etablerat i fastighets-
branschen och omnämns ofta som 
ett kritiskt nyckeltal, men sällan 

diskuteras vakansgradernas varaktighet. 
Mastersstudenterna Marcus Altengård och 
Jens Kvarnström menar dock att varaktig-
heten borde vara minst lika viktig som  själva 
vakansgraden, och valde därför att skriva sin 
mastersuppsats i ämnet ”vakanstider”.

EXAMENSARBETET, som skrevs under 2014, 
avhandlar ämnet vakanstider inom kontors-
lokaler och var geografsikt avgränsat till 
Stockholm CBD och Malmö CBD. Syftet var 
att undersöka huruvida begreppet vakanstid 
kunde tillämpas inom fastighetsbranschen. 
Avsikten var bland annat att fastställa hur 
långa de generella vakanstiderna var i de 
båda storstäderna, samt att utröna vilka 
variabler som påverkar vakanstidernas var-
aktighet och vilka preferenser hyresgästerna 

har vid  omlokalisering. 
Slutligen var av- 

sikt en att 

 redo göra för strategier som kan tillämpas 
för att optimera  uthyrningsprocessen och 
 därmed reducera vakanstiderna.

EN AV METODERNA som tillämpades för att 
få svar på frågorna var att utföra  intervjuer. 
Dessa genomfördes tillsammans med  fastig- 
hetschefer och uthyrare på ett flertal 
 fastighetsbolag i Stockholm och Malmö. 
För att få ett så objektivt resultat som  
möjligt genomfördes även regressions-
analyser  (statistiska samband) med data från 
ett  utvalt fastighetsbolag, vilka är verksam-

ma i både Stockholm och Malmö.

DET KAN UTIFRÅN RESULTATET 
i examensarbetet konstateras att 
 begreppet vakanstid har stor 
 potential att bli ett  normbegrepp 

inom fastighets branschen. 
En fördel med att till-

lämpa  begreppet är att 
det skapar en större 
medvetenhet om vilka 

lokaler som står vakanta länge och informa-
tion genereras om vilken vakanstider som får 
anses vara normala.

BASERAT PÅ DEN TILLÄMPADE  DATABASEN 
med data 2009-2013, kunde den  generella 
vakanstiden i Stockholm och Malmö 
 fastställas till 7,7 månader, varav vakans-
tiden i Stockholm var 7,1 månader och i 
Malmö 8,9 månader.

GÄLLANDE VARIABLER SOM STYR vakans-
tidens varaktighet framkom det i intervju-
erna att läge och byggnadens ålder/tekniska 
prestanda är mest avgörande. Av regressions-
analyserna framgick det likaså att variabeln 
ombyggnadsår, vilken kan liknas vid ålder/
tekniska prestanda, var signifikant. Vidare 
kan förtida anpassningar av kontorslokaler 
(renoveringar som utförs utan kontrakterad 
hyresgäst) konstateras bidra till att vakans-
tidernas reduceras. När en fastighetsägare 
överväger att investera i sina lokaler för att 
minska sina vakanstider, får det framförallt 
anses vara fördelaktigt att satsa på mer yt-
effektiva och flexiblare kontorslokaler.

VARIABELN MILJÖCERTIFIERING var något 
som diskuterades av många respondenter 
under de genomförda intervjuerna. De flesta 
ansåg att variabeln skulle bli allt viktigare för 
attraktiviteten hos en lokal framöver, men att 
den ännu inte ansågs påverka vakanstiden.

EN OMTALAD prisanpassningsstrategi som 
tillämpas i hög grad av fastighetsägarna i 

Vakanstider inom 
 kommersiella fastigheter

FAKTA

Titel: Vakanstider inom  kommersiella 
 fastigheter - En studie på kontors-
marknaderna i Stockholm och Malmö 
Författare: Marcus Altengård och 
Jens Kvarnström
Handledare: Mats Wilhelmsson
Examinator: Hans Lind
Institution: Institutionen för Fastigheter 
och Byggande, KTH

MARCUS ALTENGÅRD & JENS KVARNSTRÖM



Hela Sveriges ledande  
fastighetskonsult i 20 år

Vi tackar alla våra kunder för förtroendet.  
Tillsammans med er fortsätter vi att skapa värden.

NAI Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom värdering, analys,  
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både Stockholm och Malmö är hyresrabatter. Slutsatsen från genom-
förda intervjuer är dock att hyresrabatterna inte är kritiska för att få 
en lokal uthyrd. Det har istället blivit något av en praxis på markna-
den och något som hyresgästerna därmed förväntar sig. Vid en låg-
konjunktur får hyresrabatten anses vara mer avgörande för att få en 
lokal uthyrd, samt i städer med högre vakansgrader.

I INTERVJUERNA UTFÖRDA I DENNA RAPPORT var det sex omlokal-
iseringsfaktorer som lyftes fram som avgörande av i princip samtliga 
respond enter. Den i särklass viktigaste faktorn till omlokalisering 
var förändrat areabehov, vilket i princip samtliga respondenter ansåg 
vara den allra viktigaste orsaken till flytt. Den näst viktigaste faktorn 
var hyresnivån, följt av nytt läge, missnöje med fastighetsägaren, in-
flexibla lokaler och kommunikationer.

Det kan konstateras att fastighetsbolagen har en övertro på att 
 hyresnivån är avgörande vid omlokalisering. Vidare antar fastighets-
ägarna att hyresgästerna lägger större vikt vid fastighetsägarens 
 egenskaper än vad de faktiskt gör. Faktorerna standard, image, 
kommunika tion och möjligheter att attrahera kompetent personal är 
däremot faktorer som hyresgästerna anser vara väldigt viktiga och 
som hyresvärdarna till synes har ett litet fokus på.

FÖRUTOM YTEFFEKTIVA och flexibla kontorslokaler, får det utifrån 
 erhållet resultat anses vara fördelaktigt att satsa på fastigheternas 
image för att förbättra utsikterna för sitt fastighetsbestånd. Detta 
kan ske  genom investeringar i fasaderna, entréerna och hissarna, 
samt att försöka skapa en eftertraktad identitet. Framförallt i Stock-
holm ökar  efterfrågan på lokaler som är belägna i fastigheter som på 
ett positivt sett återspeglar hyresgästernas identitet.

FÖR ATT LÄTTARE BEDÖMA när en förtidsanpassning är  nödvändig 
och vilka åtgärder som bör vidtas är det en fördel för fastighets ägarna 
att göra en kartläggning över vilka lokaler som riskerar att  sägas 
upp.  Genom att tillämpa denna strategi kan nödvändiga  åtgärder 
 konstateras och  kostnadsbedömas på förhand, vilket underlättar 
besluts processen då en lokal blir vakant. Vidare bedöms vakanstider-
na kunna  reduceras kraftigt genom att reducera projekteringstiden. 
Detta avser bland  annat tids åtgången för att identifiera en lämplig 
målgrupp för  lokalen i fråga,  anpassa utförandet efter denna mål-
grupp, samt själva  upphandlingstiden.

SAMMANFATTNINGSVIS kan begreppet vakanstid anses vara ett 
 välkommet inslag på svensk fastighetsmarknad. n

EXAMENSARBETE

En vakant butikslokal i centrala Stockholm.

FOTO: SVERRIR THÓR
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Nu byggs framtidens Skåne
N Y TT NÄT V E R K S K A ÖK A B O STA D S BYG GA N D ET
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VARJE ÅR VÄXER SKÅNE med ungefär 10 000 invånare. 
Men antalet nya bostäder som byggs i regionen är långt 
ifrån lika många.

– Bostadssituationen i Skåne är akut, vilket leder till 
en socialt ohållbar situation och hämmar den regiona-
la tillväxten. Det internationella organet OECD pekade 
på detta i en rapport redan 2012 – och situationen på 
den skånska bostadsmarknaden har inte förbättrats 
sedan dess, menar Mätta Ivarsson (MP), regionråd och 
ordförande för den regionala utvecklingsnämnden.

NU TAR REGION SKÅNE täten för att vända trenden. Till-
sammans med Länsstyrelsen Skåne och Kommunför-
bundet Skåne har man skapat en samlad kraft för ökat 
bostadsbyggande i regionen: Skånskt Bostadsnätverk.

– Det är dags att kavla upp ärmarna och börja lösa 
problemen. Skånskt Bostadsnätverk är en lösningsori-
enterad arena som kopplar samman det privata med 
det offentliga, och det kommunala med det regionala. 
Nätverket skapar nya möjligheter för de olika aktörer-
na att inleda operativa samarbeten och bli bättre på att 
samverka, säger Mätta Ivarsson.

EN ÖKAD SAMVERKAN KAN dessutom göra regionen 
till en stark aktör i Sverigeförhandlingen, som är en 
nationell satsning på höghastighetsjärnvägar mellan 
Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. En viktig 
del i Sverigeförhandlingens uppdrag är att stärka 
kollektivtrafiken, förbättra tillgängligheten och öka 
bostadsbyggandet i kommuner och regioner längs den 
nya järnvägen. Totalt ska infrastruktursatsningar runt 
om i landet möjliggöra byggandet av cirka 100 000 nya 
bostäder.

– Ju mer samverkan och enighet skånska aktörer 
kan visa upp, desto mer av de statliga investe-
ringsmedlen kan komma Skåne till del. Vi 
måste gemensamt lyfta fram vårt unika 
läge i en huvudstadsregion och närheten 
till kontinenten. Investeringar i en ökad 
tillgänglighet till bostäder och arbets-
marknad i Skåne är en god affär för hela 
Sverige, menar Mätta Ivarsson.

EN VIKTIG DEL I det regionala samarbetet är 
att se Skåne som en enda bostadsmarknad 

och gemensamt planera var nya bostäder bör byggas. 
Det menar både Mätta Ivarsson och Bo Adling, som är 
ansvarig för bostadsfrågor på Sveriges Byggindustrier 
Region Syd.

– Kommunerna måste identifiera de områden som 
är mest attraktiva för bostadsbyggande och fokusera 
på dem i sitt planarbete. Sedan kan man ta fram en ge-
mensam bild över attraktiva områden i regionen som 
kommuniceras utåt, säger Bo Adling och fortsätter:

– Bostadsinvesterare som jag talar med väljer 
ofta exempelvis Stockholmsregionen fram-

för Skåne just på grund av att de ser en 
sämre lönsamhet här. En snabbare och 
enklare planprocess skulle förändra 
det. Om Skånes kommuner kunde 
visa upp en enighet kring spelreglerna 
för bostadsbyggande – tillsammans 

med en planläggning av attraktiva 
områden och kopplingen till infrastruk-

turen – skulle vi definitivt hamna högst 
upp på investerarnas lista.

Samverkan är nyckeln till ett ökat bostadsbyggande i Skåne. Nu tar Region Skåne täten  
mot framtiden genom att bilda en helt ny arena för samarbete och kunskapsutbyte:  
Skånskt Bostadsnätverk. – Det är dags att kavla upp ärmarna och börja lösa problemen,  
säger regionrådet Mätta Ivarsson (MP).

Om Skånskt Bostadsnätverk: En arena för fortsatt samverkan och kunskapsuppbyggnad – och en samlande kraft 
för att öka bostadsbyggandet i Skåne. Nätverket har initierats av Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne och 
Region Skåne men är en angelägenhet för alla aktörer med intressen i och engagemang för den skånska bostads-
marknaden. Startskottet för Skånskt Bostadsnätverk var konferensen Skånskt Bostadsforum som arrangerades 
i Slagthuset i Malmö den 28 november 2014. Då samlades 150 privata och offentliga aktörer för att via en kreativ 
verkstad gå från ord till handling när det gäller att lösa problemen på bostadsmarknaden i Skåne.
Läs mer på: Bostadsnatverk.skane.se

TRÄFFA REGION 
SKÅNE PÅ BUSINESS 
ARENA I MAJ
Missa inte Region  
Skånes monter med 
öppet café och flera 
intressanta minisemi-
narier mellan de  
ordinarie program-
punkterna på  
Business Arena.  
Vi ses på Malmö  
Live den 7 maj!

Mätta Ivarsson, regionråd och ordförande för den regionala utvecklingsnämnden.

En arena för samverkan och kunskap

Bo Adling.
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nationell satsning på höghastighetsjärnvägar mellan 
Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. En viktig 
del i Sverigeförhandlingens uppdrag är att stärka 
kollektivtrafiken, förbättra tillgängligheten och öka 
bostadsbyggandet i kommuner och regioner längs den 
nya järnvägen. Totalt ska infrastruktursatsningar runt 
om i landet möjliggöra byggandet av cirka 100 000 nya 
bostäder.

– Ju mer samverkan och enighet skånska aktörer 
kan visa upp, desto mer av de statliga investe-
ringsmedlen kan komma Skåne till del. Vi 
måste gemensamt lyfta fram vårt unika 
läge i en huvudstadsregion och närheten 
till kontinenten. Investeringar i en ökad 
tillgänglighet till bostäder och arbets-
marknad i Skåne är en god affär för hela 
Sverige, menar Mätta Ivarsson.

EN VIKTIG DEL I det regionala samarbetet är 
att se Skåne som en enda bostadsmarknad 

och gemensamt planera var nya bostäder bör byggas. 
Det menar både Mätta Ivarsson och Bo Adling, som är 
ansvarig för bostadsfrågor på Sveriges Byggindustrier 
Region Syd.

– Kommunerna måste identifiera de områden som 
är mest attraktiva för bostadsbyggande och fokusera 
på dem i sitt planarbete. Sedan kan man ta fram en ge-
mensam bild över attraktiva områden i regionen som 
kommuniceras utåt, säger Bo Adling och fortsätter:

– Bostadsinvesterare som jag talar med väljer 
ofta exempelvis Stockholmsregionen fram-

för Skåne just på grund av att de ser en 
sämre lönsamhet här. En snabbare och 
enklare planprocess skulle förändra 
det. Om Skånes kommuner kunde 
visa upp en enighet kring spelreglerna 
för bostadsbyggande – tillsammans 

med en planläggning av attraktiva 
områden och kopplingen till infrastruk-

turen – skulle vi definitivt hamna högst 
upp på investerarnas lista.

Samverkan är nyckeln till ett ökat bostadsbyggande i Skåne. Nu tar Region Skåne täten  
mot framtiden genom att bilda en helt ny arena för samarbete och kunskapsutbyte:  
Skånskt Bostadsnätverk. – Det är dags att kavla upp ärmarna och börja lösa problemen,  
säger regionrådet Mätta Ivarsson (MP).

Om Skånskt Bostadsnätverk: En arena för fortsatt samverkan och kunskapsuppbyggnad – och en samlande kraft 
för att öka bostadsbyggandet i Skåne. Nätverket har initierats av Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne och 
Region Skåne men är en angelägenhet för alla aktörer med intressen i och engagemang för den skånska bostads-
marknaden. Startskottet för Skånskt Bostadsnätverk var konferensen Skånskt Bostadsforum som arrangerades 
i Slagthuset i Malmö den 28 november 2014. Då samlades 150 privata och offentliga aktörer för att via en kreativ 
verkstad gå från ord till handling när det gäller att lösa problemen på bostadsmarknaden i Skåne.
Läs mer på: Bostadsnatverk.skane.se

TRÄFFA REGION 
SKÅNE PÅ BUSINESS 
ARENA I MAJ
Missa inte Region  
Skånes monter med 
öppet café och flera 
intressanta minisemi-
narier mellan de  
ordinarie program-
punkterna på  
Business Arena.  
Vi ses på Malmö  
Live den 7 maj!

Mätta Ivarsson, regionråd och ordförande för den regionala utvecklingsnämnden.

En arena för samverkan och kunskap

Bo Adling.



Efterfrågad, uppdaterad
och med ny titel*

Boken för dig som vill överblicka det viktigaste
inom  ekonomi och juridik på fastighetsområdet.

Nu med nya kapitel om  hållbarhet, byggherrerollen
och arrendefrågor.

*Tidigare hette boken Fastighetsekonomisk analys och Fastighetsrätt Fastighetsnomenklatur

Beställ den på www.fastighetslitteratur.se
Fastighetsnytt Förlags AB • 08-652 89 80 • www.fastighetsnytt.se
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I samarbete med den webbaserade platsannonstjänsten Fastighetsjobb.se 
 presenterar Fastighetsnytt avdelningen På nya poster med information om 

människor i branschen och deras senaste karriärsteg.

Victor Persson, Head of Investment Nordic, 
 Unibail-Rodamco
Åsa Pallin, Hållbarhetsansvarig Tema
Anna Wikerman, Vd, RSD Retail
Erik Rune, CFO och vice vd, Magnolia Bostad
Alexander Larsson, Retail leasing manager, Savills
Jennifer Clark, hållbarhetsdirektör, Skanska

JONAS ERKENBORN

VD, HSB BOSTAD

ANNA NORDIN

MANAGING DIRECTOR, CBRE BASALE

CBRE Basale har utsett Anna Nordin till Managing Director och hon 
kommer att ingå i ledningsgruppen för CBRE Sweden. Närmast 
kommer Anna Nordin ifrån Vasakronan där hon framförallt arbetat 
med fastighetsförvaltning i CBD, dessförinnan var hon ansvarig för 
Occupier Services för DTZ i Sverige.

KRISTINA ÖRVILL

CARMITH MÅRTENSSON

MARKNADSOMRÅDESCHEF, ATRIUM LJUNGBERG

VD, WÄSTBYGG PROJEKTUTVECKLING

Kristina Örvill tillträdde 1 april tjänsten som marknadsområdeschef 
för Södra innerstaden hos Atrium Ljungberg. Södra innerstaden 
omfattar bland annat Medborgarplatsen, Glashuset vid Slussen och 
Stora Katrineberg i Liljeholmen. Närmast kommer Kristina Örvill 
från Newsec Asset Management där hon är kontraktsförvaltare med 
ansvar för World Trade Center i Stockholm.

Wästbygg Gruppen har rekryterat Carmith Mårtensson till vd för 
koncernbolaget Wästbygg Projektutveckling Sverige AB. Carmith 
Mårtensson kommer närmast från en tjänst som affärsutvecklings-
chef på Skanska Nya Hem i Göteborg och har tidigare även arbetat 
som etableringschef på KF Fastigheter (numera Coop Fastigheter).

MIKAEL KÄLLQVIST

VICE VD, SVENSKA BOSTÄDER

Mikael Källqvist tillträder efter sommaren tjänsten som vice vd och 
förvaltningschef inom allmännyttiga Svenska Bostäder. Närmast 
kommer han ifrån Stockholmshem där han arbetar som tillförordnad 
vd och bygg- och teknikchef.

SOFIA LJUNGDAHL

AFFÄRSCHEF, BESQAB

Sofia Ljungdahl tillträder tjänsten som affärschef i Besqab 1 maj 
2015. Hon kommer närmast från Rikshem men har ett förflutet i JM 
där hon bland annat varit affärsenhetschef och medlem i koncern-
ledningen. Tidigare har hon även arbetet inom Peab-koncernen.

PÅ NYA POSTER

FLER REKRYTERINGAR

Jonas Erkenborn har utsetts till ny vd för HSB Bostad 
AB. Han kommer närmast från tjänsten som affärs-
områdeschef för fastighetsutveckling inom HSB 
 Stockholm och har under sin 25-åriga tid i branschen 
arbetat bland annat som förvaltningschef på 
Svenska Bostäder.

– Vi är mycket nöjda över att ha rekryterat Jonas 
Erkenborn till att leda bolaget vidare i den starka tillväxt 
vi ser de kommande åren. Jonas långa erfarenhet och 
breda kompetens kommer att vara en stor tillgång 
i HSB:s uppdrag att utöka bostadserbjudandet till 
medlemmarna, säger Anders Svensson, ordförande HSB 
Bostad. Jonas Erkenborn tillträdde tjänsten den 1 april.

FOTO: VASAKRONAN



Om du väntar
på något gott
ska du inte
vänta jättelänge

Vid Malmö Centralstation börjar nya stads-
delen Södra Nyhamnen ta form. Det första 
kontorshuset Glasvasen kommer stå klart i 
december i år. Vilka som bestämt sig för att 
flytta hit kan du se på glasvasen.se. 

Nästa steg för oss är Glasvasens granne 
som innehåller både ett kontorshus med 
inflyttning 2017 och en bostadsdel.

Tänker du riktigt långsiktigt är du antag-
ligen mer intresserad av våra kommande 
projekt för kontor, handel och bostäder, läs 
mer om dem på sodranyhamnen.se.

På jernhusen.se under Stadsprojekt 
hittar du mer om alla våra projekt i Stock-
holm Göteborg och Malmö. Du träffar oss 
också på Business Arena och i Almedalen.
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Tidigt på året hör vi ofta talats om ut-
delningar när vi hör, eller för delen läser, 
ekonominyheter. Bolag X delade ut Y många 
kronor till sina aktieägare och så vidare. 
 Utdelningen är en viktig parameter när man 
ska försöka uppskatta ett bolags värde och 
den kan också fungera som en viktig  signal 
från bolagsledningen eller styrelsen till 
 aktieägarna och marknaden generellt om 
hur man bedömer att det går för bolaget. Ett 
bolag som det går dåligt får kan komma att 
slopa utdelning eller sänka den medan ett 
bolag som det går bra för kan välja att höja 
utdelningen. Vad är då en utdelning?

En utdelning är en utbetalning av 
 bolagets tillgångar, oftast i kontanter men 
den kan även ta andra former, exempelvis 
att man delar ut aktier i andra bolag som 
man sedan avser börsnotera, till des aktie-
ägare. Generellt delar man ut i enlighet med 
en  tidigare definierad utdelningspolicy och 
då är det inte helt ovanligt att man delar 
ut halva vinsten. Det finns också bolag som 
 delar ut hela vinsten och dessa kallas för 
 kassakor. Även bolag som gör förlust kan 
välja att dela ut till sina aktieägare men man 
får inte dela ut mer än det egna kapitalet 
uppgår till.

Utdelning kan som nämnts ovan an-
vändas som en parameter vid uppskattning 
av ett bolags verkliga värde och då kan man 
som investerare bland annat nuvärdera 
 förväntad utdelning för att bedöma värdet.

Ett alternativ till utdelning är aktie-
återköp. Sådana återköp används frekvent 
av bolag som vill rekalibrera sina kapital-
strukturer, det vill säga inte hålla mer 
 likvida medel än nödvändigt då aktieägarna 
eventuellt kan förränta kapitalet bättre via 
andra investeringar. n

SVERRIR THÓR

FIKONSPRÅKET
Utdelning och aktieåterköp

Vi ses på Svenska Mässan den 14 april!
Se hela programmet på www.businessarena.nu

DEN 14 APRIL KOMMER
BUSINESS ARENA TILL GÖTEBORG
DET GÖR ÄVEN:

Lars
Oxelheim

Jan
Jörnmark

Anneli
Hulthén

Cecilia
Fasth

Ola
Serneke

Agneta
Hammer

Lena
Boberg

Mattias
Jonsson

Helena
Källerman

Kristina
Pettersson-Post
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Det pratas om...

Strutsen är alla bekanta med, det är fågeln som inte kan flyga
och som springer fortare än Usain Bolt. Strutsens hemvist är
som bekant i Afrika men som de flesta i dagens globaliserade värld har 
den släktingar på andra kontinenter. En av dessa bor i Australien och 
heter Emu. Liksom strutsen är emun en stor fågel (världens fjärde största 
fågelart) och den kompenserar för sin brist på flygförmåga genom att 
springa raskare än de flesta djur och människor.

Det visar sig dock att flygoförmögna emuer inte bara finns i Australien. 
I Europa har vi också en EMU som inte har visat någon vidare förmåga 
att flyga. I vårt fall står EMU dock för den Ekonomiska och Monetära 
Unionen, det vill säga den union som är grunden till eurosamarbetet. I 
samband med folkomröstingen om euron i Sverige för drygt tio år sedan 
användes emun ofta i debatten. Nu kan det vara läge igen då det ser 
mörkt ut för valutaunionens framtid.

EMU:n – valutan som
inte kunde flyga
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ILLUSTRATION: PETTER FURÅ

Från 500 till m–nus
När IPD i februari höll sin årliga 
 presentation av totalavkastningen i den 

svenska fastighetsbranschen för 2014 bjöds 

vice riksbankschefen Cecilia Skingsley in för 

att prata om läget i den svenska ekonomin 

och ge representanter för fastighetes-
branschen bilden bakom Riksbankens beslut 

att sänka reporäntan till -0,1 procent.

Presentationen hölls i IVA:s konferenscenter 

på Grev Turegatan i Stockholm, närmare 

 bestämt i den relativt nyligen renoverade 

Wallenbergsalen. Cecilia Skingsley  berättade 

inledningsvis att hennes första framträdande 

i den salen ägt rum år 1992.

– Då var räntan 500 procent och salen var 

vänd åt andra hållet. Nu har vi en negativ 

ränta och salen är vänd åt det här hållet, 

noterade hon.

En bra påminnelse om hur svensk penning-

politik har gått från ena extremen till den 

andra på 22 år.

I sin nya dokumentärfilm Bikes vs Cars skildrar Fredrik  Gertten 
den danska  huvudstaden i mycket positiva ordalag. Han uppmanar 
oss att  ”Copenhagenize”  världens  storstäder och sikta mot 40 procents 
 cykelpendlande i trafiken. Taras Grescoe, som skrivit boken  Straphanger, 
menar att fler cykelpendlar i Köpenhamn än i hela USA (med 318,9 
miljoner invånare).

Det knorras ofta över att klimatåtgärder kostar, men vinsterna är ofta 
 betydande även i strikt ekonomiska termer. I en artikel på The Guardian.com 
säger Business Arena- bekantingen Greg Clark att ” “Copenhagen’s leadership 
on the climate change and  liveability agendas has made it a recognised 
international brand.”

De senaste månadernas transaktionsyra på den svenska fastighets marknaden 
har väl inte undgått någon. Under 2014 noterades nya rekordvolymer och 
det finns de rådgivare som sticker ut hakan och förutspår ett nytt rekord 
 under 2015. Huruvida så blir fallet återstår att se men vi kan även  konstatera 
att  transaktionsyran sträcker sig ut för Sveriges gränser. Till och med på 
 branschmässan Mipim i Cannes kunde man se tecken på den.

Ett av de svenska rådgivarföretagen skulle enligt tradition ”inviga” Mipim 
 genom att anordna en cocktail-mottagning på mässans första dag. Av hävd tar 
denna mottagning plats på en av alla båtar i Cannes hamn men en vecka innan 
såldes båten. Därför fick man agera snabbt och till slut lyckades man hyra en 
lokal i ett av stadens alla hotell.

Att marknaden för båtar nu tar liv kan till någon grad förklaras av att  priserna 
på fastigheter i attraktiva lägen blivit så höga att någon större avkastning inte 
finns att hämta där.

TRANSAKTIONSYRA
PÅ FASTIGHETSBÅT-
MARKNADEN
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Connecting people  
and property  
” Vår vision är att bli den valda fastighetsrådgivaren på våra utvalda  
marknader. Vi vill inte vara den största, utan den bästa  
(enligt våra kunder) ”
  
Anders Nyström 
CEO Savills Sweden

savills.se
+46 (0) 8 545 858 90

Save the date - 
Två decennier i Sverige

10
27 maj 2015
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