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

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

Kontakta oss för mer information om framtidens kontor.

Vi vill att du och dina medarbetare ska må bra på jobbet. Människor som trivs på sin 
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3 SAKER DU INTE VISSTE
OM CEDERQUIST.

VI DELAR MED OSS.
Vår fasta övertygelse är att en kunnig kund är en trygg och nöjd kund. 

Därför ser vi till att du får ta del av vårt interna utbildningsprogram. För  

samtidigt som du får en större juridisk kunskap och därmed blir en  

effektivare beställare, får vi också en bättre insikt i vad just du behöver 

hjälp med. En klassisk win-win, om vi får säga det själva.

EN RIKTIG GLOBETROTTER...
Säkert har du någon gång sett vår väska. Kanske i kön på närbutiken. 

Eller på en flygplats i Indien. På det viset har den kommit att symbolisera 

Cederquist i stort: precis som vår väska, hittar du nämligen oss över hela 

världen. Vi vet att det behövs, för i dag är stora som små företag aktörer 

på en internationell marknad. Därför ser vi också till att vara det, med hjälp 

av utvalda samarbetsbyråer i alla världens hörn. 

...MED BARA ETT KONTOR.
Även om vi genom våra samarbeten har kompetens att jobba

över hela världen är vi stolta över att vara en lokal advokatfirma. 

Det ger nämligen ett mycket effektivare lagarbete, där den 

interna dynamiken och flexibiliteten bevaras. Där vi har stenkoll 

på vår interna kunskap. Och där beslutsvägarna blir mycket 

snabbare. Kort sagt: smidigare för oss och bättre för dig.
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Fastighets- och samhällsbyggnadssektorn är en bransch som påverkas av många olika 
 intressegrupper i samhället. På Business Arena får alla de som är inblandade i de olika 
 processerna en möjlighet att träffas under ett och samma tak. Under kaffepauser, luncher 
och mingel stöter du på nya och gamla bekantskaper och får tid att utbyta idéer och tankar. 
En förutsättning för nya affärer och samhällsutveckling.

Business Arena genomförs årligen i Stockholm, Göteborg, Malmö och Almedalen. Från och 
med 2015 arrangeras evenemanget även i Umeå. I varje stad erbjuder vi möjligheten att 
 fördjupa sig i intressanta frågor på regional nivå.

Nu gör vi avstamp för 2015. Vill du vara med? 
www.businessarena.nu

Mycket mer än ett vanligt seminarium!
Business Arena



Datum att notera
i kalendern 2015!

www.businessarena.nu

Business Arena
Umeå 17 februari

Business Arena
Stockholm 16-17 september

Business Arena
Almedalen vecka 27

Business Arena
Göteborg 14 april

Business Arena
Malmö 7 maj
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Vi är kanske inga konstexperter, men med engagemang, nytänkande och kunskap om byggnation skapar vi 
tekniska helhetslösningar för hela byggprocessen. Ingenjörskonst helt enkelt. Bengt Dahlgren AB är en av 
Sveriges största teknikkonsulter och vår kärnkompetens ligger  inom VVS, Energi  & Miljö, Styr & Övervakning, 
Brand & Risk samt Teknisk Förvaltning. Vill du veta mera, kontakta oss för en privat visning eller besök
www.bengtdahlgren.se

Ingenjörskonst, helt enkelt

Ingenjörskonst, helt enkelt
På galleriväggen ovan visas några av våra konstverk. Från vänster: Hötorgshallen Stockholm,
Näsbyparkskolan, Saluhallen Göteborg, Ideon Gateway, Tripple Towers, Friends Arena. 
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LEDARE

DEMOKRATI ÄR EN KOMPLICERAD HISTORIA. Det har som  bekant 
talats mycket om problemet med en svag svensk regering, vissa 
 partiers roll som vågmästare och om fenomenet nyval. Under  flera år 
har det rapporterats om hur det politiska systemet i USA har låst sig 
i en maktkamp som hämmar beslutsfattandet. Inom ett  ekonomiskt 
 utsatt EU är tongångarna jämförelsevis hårda mellan  viktiga  länder 
som Tyskland och Storbritannien.  Samtalstemperaturen  mellan ”väst” 
och Ryssland är definitivt lägre än vad vädret lät  påskina i  november. 
Något som för över till det grundliga politiska  misslyckandet 
på  mellanstatlig nivå när det gäller förhandlingarna om global 
 upp värmning, även om det gick att ana en svag optimism inför COP 
20 i Lima. 

DEN AMERIKANSKE STATSVETAREN BENJAMIN BARBER är inte 
imponerad av nationalstaternas förmåga att hantera vår tids  stora 
 frågor. I en tid när frågor måste lösas på global nivå och samarbete 
över nationsgränser är viktigare än någonsin förr ägnar sig många 
 viktiga länder mest åt inre motsättningar eller väjer helt för de  verkliga 
 problemen. Barbers lösning är enkel: staden istället för  staten. Han 
menar att storstadens dynamik när det gäller ekonomi, beslutskraft 
och samarbetsförmåga kan vara räddningen även på global nivå. 
Visionen är ett internationellt parlament av borgmästare som kan 
adressera klimatfrågan, ekonomiska ojämlikheter, terrorism och flera 
andra av de risker som präglar vår globala era.

I intervjun med statsvetaren Kristin Ljungkvist på sidan 28 tar 
vi upp storstädernas och borgmästarnas till synes allt viktigare roll 
i  världen. New Yorks borgmästare för en egen utrikespolitik och har 
egna hemliga agenter som bekämpar terrorism i andra länder. Är 
det något för finansborgarrådet i Stockholm, kommunstyrelsens 
 ordförande i Göteborg och finanskommunalrådet i Malmö att ta efter 
(Öresund kanske tar över som storstadsregion, se sidan 84)?

ETT REDAKTIONELLT INSLAG SOM VI ÄR STOLTA och inspirerade av 
är nya satsningen Fastighetsnytt Norr där vi skriver om fastighets
marknad och samhällsbyggnad i norra delen av landet. Löpande 
 nyheter hittar du på vår hemsida. Samma sak gäller för Fastighetsnytt 
Börs där du bland annat kan läsa skarpa inlägg i bloggen av Sverrir 
Thór, Peter Malmqvist och Páll Harðarson, chef för Nasdaq på Island, 
som bidrar med ett utifrånperspektiv. 

I DET HÄR NUMRET BJUDER VI BLAND ANNAT PÅ en hållbarhets
special om klimatanpassad samhällsbyggnad, en intervju med vice 
riksbankschefen, en rad krönikor av högsta kvalitet och mycket annat. 

Välkommen till årets sista nummer av Fastighetsnytt!
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för staten?
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DEBATT
På Fastighetsnytt Debatt publicerar vi ett axplock av de kommentarer som ni läsare har lämnat till artiklar på 
 fastighetsnytt.se. Det kan vara krönikor eller artiklar från tidigare nummer av tidningen som vi har lagt ut på  webbplatsen 
i efterhand eller det kan vara krönikor, intervjuer och nyheter som först har publicerats på själva hemsidan. Rubrikerna är 
de rubriker som publicerats på webbplatsen.

Vad bidrar H&M med?
FREDRIK KOLTERJAHN:

I sin krönika i Fastighetsnytt 5/2014 ställer sig Fredrik Kolterjahn frågan varför fastighetsägaren 
står för all risk när det gäller att få H&M att etablera en butik i olika köpcentrum eller centrallägen. 
Vad är det som H&M bidrar med som får fastighetsägaren att ta på sig risken?

SANDRA GREISMAN 2014-11-26 

Ja, vad bidrar de med? Om man tänker 
 positivt: flöden till centret, kunder till 
 andra butiker – sina grannar. Dessutom 
tar/får H&M ofta ytor som inte är de allra 
bästa i ett centrum. Till exempel har de ju 
länge legat i bakvattnet i gallerian Hamnga
tan. Sedan ombyggnaden har de fått bättre 
 grannar, men innan dess var de kanske den 
enda  anledningen förutom toaletten att gå 
så långt in i gallerian.

Kanske ger de även en möjlighet att fylla 
tomma ytor i ett köpcentrum så att det som 
helhet framstår attraktivare?

H&M är ju också ofta det standard
mässiga, eller varför inte  slentrianmässiga, 
önskemålet från andra hyresgäster när 
de  tittar på vilka ”goda grannar” de har i 
 närheten. De påverkar i dagsläget såklart 
 andra aktörers etableringsvilja och därmed 

centrets  attraktivitet. Här kommer vi till 
 pudelns kärna i den tråkiga likriktningen; 
andra har märkt att H&M drar och vill ligga 
i närheten av dem.

H&M större butiker kan  dessutom 
 förklaras till del av att de är duktiga på 
 tydliga koncept: lantligare linjen L.O.G.G, 
 moderiktiga billiga sportkläder,  heminredning 
och designsamarbeten på olika nivåer. De är 
så att säga på väg mot ett minivaruhus som 
täcker flera andra butikers sortiment.

Men visst, det är lite retsamt att de 
 känner sitt värde. Och frågan om total 
 omsättning och omsättning i enbart en viss 
butik är en svår nöt att knäcka.

JONAS ARNBERG 2014-11-26 

Vad sägs om ökad besöksfrekvens,  fantastiskt 
utbud och glada  köpcentrumkunder? Det är 
väl helt enkelt så att i en marknadsekonomi 
får man den position man  förtjänar.

Angående nätdiskussionen vet vi att 
 webrooming är större än showrooming, 
alltså de fysiska aktörerna vinner på digital
iseringen. De aktörer som inte har en digital 
agenda är givetvis förlorare oavsett om man 
är handlare eller fastighetsägare. Se gärna 
det fina arbete Coopfastigheter gör på tema 
digitalisering.

Angående styrkeförhållandena så väl
kommen till handelns värld. Det är väl 
ok att några handelsföretag är tunga när 
 fastighetsägarna styr de andra 65 000?

FREDRIK KOLTERJAHN 2014-11-27 

Bra synpunkter Jonas och Sandra! Det jag 
vill sätta fingret på är en företeelse i  handeln 

som det sällan talas om. Att fastighets  
ägarna är ”the bad guys” är ju normen, men 
att  detaljister drar stora fördelar av sin 
 storlek talas det sällan om. Det är  självklart 
så att marknaden bestämmer och att man 
som stor aktör ska utnyttja läget, men det 
 talas väldigt sällan om vad bidraget är i  retur? 
Nu fick H&M klä skott för denna  företeelse 
i min krönika, men egentligen är det inte 
just dem det handlar om utan  betydligt fler 
och kanske andra aktörer. Det råder ingen 
tvekan om att det går att hitta exempel på 
detaljister som tar de sämre  lägena och som 
genom sin närvaro förmodligen lockar fler 
besökare till till exempel ett köpcentrum, 
men var finns beläggen för detta?

Under mina år i branschen har jag inte 
sett en enda studie som styrker att de stora 
kedjorna drar kunder till sina  konkurrenter 
och bidrar med merförsäljning? Det är en 
etablerad sanning att det är så, men vad 
 bygger denna sanning på? Min poäng är att 
det självklart är ok att utnyttja sin storlek 
och framgång för att få förmånliga kontrakt, 
lägen osv, men då måste man också kunna 
påvisa sin nytta. Jag tror också att aktörer 
som till exempel H&M bidrar med nytta, 
men jag har aldrig sett några studier som 
faktiskt bekräftar att det är så.

Att fastighetsägarna skulle ”styra de 
 andra övriga 65 000” handelsföretagen 
 verkar överdrivet eftersom detaljhandeln, 
precis som de flesta andra branscher, bygger 
på ett ömsesidigt beroende där dialog och 
samverkan sannolikt är det mest framgångs
rika. Finns det undantag? Naturligtvis – på 
båda sidor staketet. n

DEBATT

FOTO: SVERRIR THÓR
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CLAES R JANSON 2014-11-04 

Detta är mycket intressant. Egentligen är det 
konstigt att den processen inte har kommit 
längre. Stockholm har varit ett  ”självspelande 
piano” det senaste decenniet, mycket på 
grund av framgångsrik marknadsföring som 
bilden av ”de två SLbussarna.” Men faktum 
är att Öresundsregionen erbjuder mer livs
kvalitet i en mer internationell atmosfär. Den 
geografiska närheten till de europeiska metro
polerna och Kastrups utbud av långlinjer är 
också en fantastisk tillgång. Och bostäder är 
än så länge betydligt billigare än i Stockholm. 
Jag talar av egen erfarenhet eftersom jag är 
infödd stockholmare som har flyttat hit.

MARIA PLEIBORN 2014-11-04 

Verkar inte som Nilsson har koll på att det 
kanske är mer österut som centrum kommer 
att ligga framöver. Att luta sig ner mot Europa 
kommer kanske inte att ha samma fördel. Men 
nya broar kommer självklart att underlätta och 
vara betydelsefulla. Alla sådana typer av invest
eringar stärker i den regionala konkurrensen.

KARIN 2014-11-04 

Har man väl lyckats etablera sig på Stockholms 
bostadsmarknad blir det en ”one way ticket” att 
flytta från stan till en billigare ort. Med Stock
holms bostadsprisutveckling och ofungerande 
hyresmarknad upplevs det som omöjligt att 
någon gång i framtiden kunna flytta tillbaka. 
Detta tror jag skrämmer många Stockholmare 
från att flytta trots att de skulle kunna få ett 
billigare boende, minskad pendlingstid och 
annat positivt på en annan ort. Detta är inte 
unikt för Stockholm utan situationen är den
samma i London och andra dyra storstäder.

JÖRGEN M 2014-11-04 

Öresundsregionen är möjligen stark på papp
ret, men de flesta svenskar kan inte tänka sig 

att bosätta sig i Köpenhamn (Danmark). Att 
enbart jämföra Malmö och Stockholm blir larv
igt. Malmö en förhållandevis liten stad i jäm
förelse med Stockholm. Skåneregionen lockar 
möjligen svenskar från södra Sverige, men 
knappast folk från övriga Sverige. Öresunds
regionen är och förblir en pappersprodukt.

MÅRTEN RÖNSTRÖM 2014-11-06 

Jag delar i allt väsentligt Lars Nilssons upp
fattning att Öresundsregionen och Malmö 
kan komma att bli en allvarlig  konkurrent 
till Stockholmsregionen i fråga om att vara 
motorn i tillväxten för Sveriges  ekonomi och 
då i många avseenden av de orsaker som Lars 
Nilsson lyfter fram. Men det finns ytter ligare 
en faktor som talar till Öresundsregionens 
i allmänhet och Malmös i  synnerhet fördel, 
nämligen den politiska viljan och de där
med sammanhängande förut sättningarna 
för en dynamisk utveckling. Stockholms och 
dess närområdens  politiker har aldrig kunna 
ta ett enda avgörande  beslut, bland annat 
 infrastrukturfrågor utan långa och kostnads
krävande  tidsfördröjningar (och oftast inte 
ens då) med förödande  konsekvenser för 
verksamheter, boende, utbildning och så 
 vidare. Malmös politiker har däremot insett 
betydelsen av att agera snabbt, utan att för 
den skull göra avkall på kvalitén, utifrån de 
förutsättningar som staden och regionen har. 
Resultaten har inte låtit vänta på sig. En väl 
fungerande infrastruktur, flera  spännande 
genomförda och pågående bostadsprojekt, 
ett  universitet i snabb tillväxt och aktiva 
insats er för att  företagsetableringar. Lägg 
därtill  närheten till kompletterande facili
teter som Öresundsbron, Kastrups flyg
plats,  Köpenhamn och så vidare, så inser 
man  vilken  potential Malmö och Öresunds
regionen har i jämförelse med Stockholm. 
Heja Malmö! n

SVERRIR THÓR:

Öresundsregionen kan
konkurrera ut Stockholm
I detta nummer av Fastighetsnytt publicerar vi en artikel om 
huru vida Öresundsregionen kan vara ett alternativ till Stockholm 
för de som vill bo i storstaden. En del av  artikeln, där  professor 
Lars  Nilsson, medverkar  publicerades på  fastighetsnytt.se den 
3  november och diskuterades flitigt av läsarna.

CRISTIN ULVSBÄCK LINDH 2014-11-21

Bra formulerat! Hållbarhet ska ju vara 
en självklar värdeskapare i den strateg
iska affärsplanen för varje  bolag!

REBECKA YRLID 2014-11-21

Bra sammanfattat avseende hållbar
het Fredrik! Håller helt med om att 
det inte finns någon konflikt mellan 
hållbarhet och lönsamhet, får man 
med sig rätt tankar från början är det 
lätt att göra rätt.

ANN JENNERVIK 2014-11-21

Stämmer! och stämmer in! Hållbarhet 
är när alla tre delar finns sam tidigt, 
eftersom de samverkar:  ekologi (vår 
miljö och de  naturresurser vi alla i 
grunden lever av), sociala aspekter 
(vi, och de vi beror av) och ekonomi 
(vårt sätt att mäta och ofta styra vilka 
 resurser vi har till vårt förfogande). 
Annorlunda uttryckt, ta i anspråk våra 
egna resurser utan att tära vare sig på 
kapitalet eller någon annans resurser. 
Med det synssättet börjar det 
 självklart inifrån oss var och en, att 
vilja och att ”kunna”. Det senare ett 
 tänd igt lärande och utvecklande. 
Den självklara frågan är då vem 
vill vara ohållbar? Ens kortsiktigt? 
 Svaret  ligger i vad vi i stunden ser 
vara  möjligt. Tack för en tanke 
väckande krönika! n

Hållbarhet 
inget man 
lägger till i 
efterhand

FREDRIK ÅKESSON

Ikano Groups hållbarhets
chef Fredrik Åkesson  skriv 
er i  Fastighetsnytt 5/2014 
där han kommer fram till 
att hållbar är något man 
är, inte något man gör. 



East Sweden, med universitetsstäderna 
Linköping och Norrköping i centrum, är 
Sveriges fjärde storstadsregion. Här kan 
både människor och företag växa i en 
inspirerande miljö som erbjuder högklassiga 
utbildningar, framstående forskning, starkt 
näringsliv, attraktiva boendealternativ, 
enastående naturvärden och rikt kulturliv 
– och alltid plats för fl er människor och 
företag som vill växa och utvecklas.

www.eastsweden.se

Investera i 
East Sweden

Ostlänken
Den nya järnvägen är en stor investering som 
betyder nya möjligheter. Med nya dubbelspår mot 
Stockholms regionen blir vårt läge ännu mera 
attraktivt och satsningen blir en hävstång för 
investeringar i vår region. 
www.ostlanken.se

Hållbara Vallastaden
Här byggs en helt ny stadsdel, Vallastaden, med social 
hållbarhet som utgångspunkt. Sommaren 2017 invigs 
ett bo- och samhällsexpo i stadsdelen. Möjligheter för 
investeringar på både kort och lång sikt!
www.linkoping.se/vallastaden 

Vattennära Saltängen
I centrala Norrköping ska inre hamnen förvandlas 
till attraktiv innerstad med stora kvaliteter i form 
av närhet till vatten, grönska och kommunikationer. 
Välkommen att ta del av spännande investerings-
möjligheter inom bostäder, service och handel.
www.norrkoping.se/saltangen

Regionen växer
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Allt sedan avvecklingen av Byggnads
styrelsen i början av 1990talet har 
en  diskussion förts om offentligt ägda 
fastig heter för olika ändamål och hur 
 förvaltningen ska organiseras och ekonomin 
mätas och styras. Läser man Akademiska 
Hus årsredovisningar för de senaste åren 
så framträder en strävan efter att likna ett 
kommersiellt fastighetsbolag när det gäller 
ekonomisk styrning.

Akademiska Hus roll på hyres och 
 fastighetsmarknaderna diskuteras av 
 Konkurrensverket (KKV, Dnr 473/2014) 
i samband med ett upphandlingsmål. 
 Konkurrensverket slår fast att Akademiska 
Hus ska betraktas som ett offentligt styrt 
 organ – inte som ett kommersiellt fastig
hetsbolag. Den yttersta  konsekvensen 
av detta är att Akademiska Hus i större 
 utsträckning ska betraktas som en stöd
funktion till högskolesektorn och då ha  rollen 
som professionell servicepartner. Som sådan 
ska  Akademiska Hus agera affärs mässigt, 
men med full transparens mot  hyresgästerna 
och vara medpart, inte  motpart. Detta är 
särskilt viktigt i en  situation där  Akademiska 
Hus har en form av monopol inom givna 
 campusområden –  hyresgästen kan i  praktiken 
inte flytta. Med en form av monopol är det 
också svårt att som på den öppna marknaden 
prata om  utgående hyror som marknadshyra 
och marknadsvärden för fastighetsbestånden 
härledda från hyreskontrakten.

HYRESNIVÅN ÄR KOPPLAD TILL RISKEN
Med Akademiska Hus som stödfunktion till 
högskolan är den naturliga  utgångspunkten 
att ägande och förvaltningsfunktionen 
långsiktigt ger ett nollresultat vid en given 

ambition gällande funktion och kvalitet. 
Viktigt i detta sammanhang är riskanalysen 
och vem som är reell riskbärare. Riskbilden 
kan uttryckas på följande sätt.

Med staten som hyresgäst så finns ingen 
risk att hyresgästen ställer in betalningarna. 
Konkursrisken är obefintlig.

Vakansrisken är i de flesta fall liten inom 
centralt belägna campusområden i orter 
med tillväxt.

De verksamhetsrelaterade riskerna, till 
exempel att ett labb läggs ner och lokalerna 
måste byggas om hanteras och finansieras 
inom högskolan.

Marknadsrisken, som inte kan neutrali
seras, ger upp och nergångar på de lokala 
bygg, hyres och fastighetsmarknaderna.

Sammantaget är bedömningen att risk
nivån generellt är lägre i Akademiska Hus 
bestånd jämfört med exempelvis kontors

bestånd i motsvarande lägen. Hyresnivån 
bör då vara motsvarande lägre.

Akademiska Hus avkastningskrav 
innebär att högskolan smygbeskattas 
De flesta större kommersiella fastighets
bolag har anammat internationella redo
visningsprinciper som bland annat vid 
avkastningsberäkningen innebär att värde
förändringen på fastighetskapitalet ska 
bestämmas och adderas till årets vinst. Det 
är då totalavkastningen – direktavkastning 
plus värdeförändring – som är i centrum.

Att som Akademiska Hus använda sig av 
ett direktavkastningskrav på totalt  kapital 
som styrinstrument är illustrativt, men 
kan ifrågasättas – förstår alla parter vad 
 direktavkastningskravet står för?

Högskolesektorn  smygbeskattas
via  Akademiska Hus

Förenklat består 
 direktavkastningskravet av
tre komponenter:

• En riskfri förväntad realränta 
(Max 2-3 procent)

• Kompensation för affärsrisk och 
 likviditetsrisk (2-3 procent i Stockholm 
och 6-7 procent i ”glesbygd”)

• Förväntad real driftnettoförändring 
(0 om driftnettona förväntas vara realt 
 oförändrade och till exempel stigande 
driftnetton innebär motsvarande sänkt 
direktavkastningskrav)

En ”Stockholmskalkyl”
kan se ut som följer:

Riskfri realränta 3 procent + risk påslag 
3 procent – 2 procents driftnetto/ 
värdeökningseffekt = 4 procent. 
 Motsvarande  ”glesbygdskalkyl” kan se ut 
som 3 + 6 + 2 = 11 procent.

FOTO: SIGURDUR J ÓLAFSSON

Stellan Lundström.

DEBATT
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Dagens direktavkastningskrav  tillämpat 
av Akademiska Hus är en form av port följ    
krav, det vill säga ett vägt genomsnitt  av 
 något – oklart vad. Direktavkastnings
kravet på 6,5 procent överstiger klart 
 lånekostnaden vilket ger en positiv 
 hävstångseffekt på det egna kapitalets 
 förräntning. 6,5 procent ger också utrymme 
för en betydande utdelningsbar vinst. Med 
ett genomsnittligt direktavkastningskrav på 
6,5 procent så kan med hänsyn till risk för 
de enskilda objekten de marknads mässiga 
direktavkastningskraven variera enligt  kal 
kylen ovan från storleksordningen 4 till 
11 procent. En konsekvens av detta är att 
de stora lärosätena i storstad med höga 
 marknadsvärden bidrar till en förhållande
vis stor andel av Akademiska Hus vinst.

Oavsett lämpligheten att tillämpa ett 
direktavkastningskrav som  styrinstrument 
så kan man hävda att 6,5 procents direkt
avkastning är ett generellt för högt 
av kastningskrav på den verksamhet som 

 universitet och högskolor bedriver. Man kan 
tala om smygbeskattning av verksamheten. 
Dessutom är riskdelningen mellan kärn
verksamheten och stödverksamheten inte 
klarlagd. Hur vet vi att AH bedriver en resurs

effektiv verksamhet? Direkt avkastningen 
ger inte svar på sådana frågor. n

STELLAN LUNDSTRÖM

PROFESSOR I FASTIGHETSEKONOMI, KTH

Replik till Stellan Lundströms artikel 
om Akademiska Hus
Stellan Lundström drar i sin åsikts
krönika en rad slutsatser baserade på 
Akademiska Hus ”strävan efter att likna 
ett kommersiellt fastighetsbolag när det 
gäller ekonomisk styrning”.

Detta är inte en strävan, utan faktum 
är att Akademiska Hus har  regeringens 
uppdrag att bedriva verksamheten 
”på affärsmässig grund och generera 
 marknadsmässig avkastning genom en 
hyressättning som beaktar verksam
hetens risk”.

Vårt uppdrag uppdaterades så sent 
som förra hösten efter en  genomlysning 
av bolaget. I den budgetproposition 
som nu ligger upprepas detta med ett 
tillägg som belyser Akademiska Hus 
 möjligheter att äga, bygga och förvalta 
även  studentbostäder. I regeringens 
uppdrags beskrivning (2013) anges  också 
att ”Det finns ett antal viktiga motiv 
för en  marknadsmässig grund i hyres

principerna och lönsamhetsmålet, bland 
annat för att:

1 Uppmuntra konkurrens
2 Inte snedvrida  förutsättningarna 
för de lärosäten som inte har 
 Akademiska Hus som hyresvärd
3 Inte ge otillbörligt stöd till 
 läro sätenas verksamhet i strid med 
bland annat budgetlagstiftning
4 Öka incitamenten till effektivitet
5 Säkerställa att statens fastighets
värden inte förstörs samt för att:
6 Bolaget ska kunna upprätthålla ett 
starkt  kassaflöde så att omfattande 
investeringar i  fastigheterna ska 
kunna genomföras.”

Utifrån dessa förutsättningar arbetar 
Akademiska Hus för att tillsammans med 
lärosätena skapa de kunskapsmiljöer som 
efterfrågas idag och i framtiden. n

KERSTIN LINDBERG GÖRANSSON 

VD AKADEMISKA HUS

FOTO: SVERRIR THÓR

Kerstin
Lindberg
Göransson.

FOTO: AKADEMISKA HUS
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10 000 

200 miljarder investeras i regionen. 
Näringslivet och universitetet växer.  
De närmaste tio åren behöver vi 5 000 nya 
bostäder, nya skolor och förskolor, nya 
idrottshallar och affärslokaler.

nya Luleåbor

Vi växer och gör plats för

www.lulea.se/10000nya
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Med dagens byggtakt står klimatpåverkan 
vid byggandet av kontorsfastigheter och 
flerbostadshus för fyra miljoner ton kol
dioxidekvivalenter per år. Det motsvarar 
nära nog hälften av utsläppen från Sveriges 
samlade personbilstrafik under ett år.

Siffrorna är tagna ur en studie som bland 
annat Sveriges Byggindustrier  tillsammans 
med Kungliga Ingenjörsvetenskaps akade
mien (IVA) står bakom och som  publicerades 
tidigare i år. Studien visar också att så 
 mycket som 50 procent av en byggnads 
klimat påverkan sker under  byggprocessen. 
Merparten av den påverkan sker i de allra 
flesta fall i form av koldioxidutsläpp vid 
betongproduktion. Denna siffra står i 
bjärt kontrast till den uppfattningen som 
 historiskt rått i branschen där man snarare 
uppskattat klimatpåverkan under byggfasen 
till runt femton procent sett till en byggnads 
livscykel över 50 år.

Man vill gärna tro att dessa  alarmerande 
rön skulle leda till omedelbara åtgärder 
från stat, kommun och bransch. Så är dock 
inte fallet och i dag saknas fortfarande alla 
 former av övergripande regelverk för miljö 
och klimatpåverkan under byggprocessen. 
Det är anmärkningsvärt sett till att häften 
av en byggnads samlade klimatpåverkan har 
skett redan vid inflyttning.

Samma passiva förhållningssätt gäller 
också  Stockholm där nära nog en  tredjedel av 
landets bostadsbyggande sker. Vid  absoluta 
merparten av kommunens mark anvisningar i 
Stockholms stad så ställs inga som helst krav 
när det gäller klimat påverkan under bygg
processen. Något man har  gemensamt med i 
princip alla  landets kommuner. Inte ens i fallet 
med det så  tydligt miljöprofilerade om rådet 
Norra  Djurgårdsstaden så har  kommunen i 
sina markanvisningstävlingar haft med några 
tydliga bedömningskriterier som innebär 
 begränsningar på det här området.

I princip samma stiltje ser vi i  bygg 
och arkitektbranschen. Med några lysande 
 undantag så råder det akut brist på såväl 
kunskap som konkreta insatser för att 
 åtgärda problemet. Konstigt nog kan tyckas 
dådet finns byggtekniska lösningar som 
snabbt och drastiskt kan minska klimat
påverkan under byggprocessen.

I väntan på att betong och bygg industrin 
lyckas ta fram storskaliga  lösningar för 
att producera och återvinna betong med 
 avsevärt mycket lägre klimatpåverkan så 
kan vi redan nu bygga i trä på ett sätt som 
är både kvalitets och kostnadsmässigt 
 konkurrenskraftigt.

Att bygga hus med stommar i trä  istället 
för betong har potential att drastiskt  minska 
klimatpåverkan under  byggprocessen.  Enligt 
vissa uppskattningar med upp till 90  procent. 
Byggandet av flerbostadshus i trä har också 
ökat under de senaste tio åren och ligger nu 
på runt tio procent av det totala  byggandet. 

Men utvecklingen går långsamt. Det är 
märkligt sett till att  träbyggande  utöver 
minskad klimatpåverkan även har en lång 
rad andra tydliga fördelar. Att bygga med 
fabriksproducerade trämoduler ger bättre 
kvalitetskontroll, orsakar  mindre  buller på 
byggarbetsplatsen och kortar  byggtiderna 
vilket minskar risken för  förseningar och 
kvalitetsproblem. Råvaran finns lokalt 
och transporterna är tack vare lägre vikt 
 mindre energikrävande.  Träkonstruktioner 
är lätta och kräver dessutom mindre 
omfattande grundarbete.

Även från regeringens håll har  ointresset 
fram till alldeles nyligen varit kompakt 
för att hantera frågan. Så sent som den 4 
 september fattade emellertid regeringen ett 
beslut om att ge Boverket i uppdrag att  utreda 
 forsknings och  kunskapsläget  angående 
byggnaders klimatpåverkan utifrån ett 
livscykel perspektiv.  Uppdragsbeskrivningen 
är mycket tydlig med att utredarna för
väntas ägna mycket uppmärksam het åt just 
byggprocessen. Utredningen ska vara klar 
senast den 30 september nästa år.

Det är utmärkt att man nu agerar från 
 regeringshåll. Men i väntan på  resultatet 
av en utredning, vars största förtjänst 
 antagligen kommer vara att den slå fast vad 
som redan står klart i de rapporter  utredarna 
i regeringsbeslutet uppmanas lägga  särskild 
vikt vid (bland annat den från Sveriges 
 Byggindustrier och IVA), så förlorar vi 
 värdefull tid. Med dagens byggtakt  kommer 
det att ha fattats beslut om åtskilliga 
10 000tals nya bostäder och andra bygg
projekt utan något mer än marginell  reglering 
av under byggprocessen innan vi får se de 
”informationsinsatser och vägledningar”som 
utredningen ska ge  förslag på. Detta är 
djupt olyckligt.

Ansvaret för att driva den här  utveck 
lingen vilar nu tungt på våra  kommuner. 

Klimatpåverkan i byggprocessen

Emma Jonsteg.

DEBATT



En inspirerande arbetsmiljö börjar långt utanför kontorets 
väggar. När våra hyresgäster ville ha kreativa möten i en  
inspirerande miljö tog vi kontakt med Sodexo och skapade  
LUMA:s nyrenoverade konferenscenter. Tillsammans skapar vi 
de förutsättningar som just ditt företag behöver för att lyckas.

Våra hyresgäster ville konferera utanför kontoret

NU FINNS LJUSA  
KONFERENSRUM  
MED SJÖUTSIKT

–  S K A PA  R Ä T T  F Ö R U T S Ä T T N I N G A R
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Inte minst i Stockholm som  väntas stå för en 
så stor del av nybyggandet under  kommande 
år. När Stadshuset nu byter politisk färg så 
 förväntar jag och många med mig i  branschen 
en rejäl uppryckning på det här området. 
Några självklara åtgärder som jag ser att man 
bör överväga är:

Sätta upp tydliga mål och en handlings 
plan för hur man ska jobba resultat
orienterat för att snabbt minska klimat
påverkan under byggprocessen.

Fastslå enhetliga  bedömningskriterier 
för stadens samtliga markanvisningar 
med hänseende på klimatpåverkan under 
 byggprocessen.

Inleda en dialog med byggherrar,  arki 
tekter och konsulter inom  samhällsbyggnad 
för att i samarbete med kommunen  driva 
på kunskapsspridningen och teknik
utvecklingen på det här området.

Vi blir i Sverige och även i  Stockholm 
allt bättre på att ställa krav på och bygga 
 energieffektiva hus. Det är såklart  utmärkt, 
men det innebär också att förhållandet 
i klimatpåverkan under ett hus  livscykel 
 förskjuts än mer till byggprocessens 
 nackdel. Ska Stockholm pretendera på  titeln 
som en av världens mest hållbara städer 
så har vi inte längre råd att skjuta denna 
 fråga på framtiden. Inte minst sett i ljuset 

av att vi under de kommande åren har som 
mål att drastiskt höja byggtakten. Dessa 
 höjda byggmål måste röra sig parallellt 
med  höjda klimatmål som även inbegriper 
 bygg processen. Allt annat är miljöpolitiskt 
ansvarslöst. Alternativen finns. Men det 
finns inte längre några gångbara ursäkter 
för att vänta. n

EMMA JONSTEG

VD UTOPIA ARKITEKTER

En replik till Emma Jonstegs  opinionsartikel 
finns att läsa på fastighetsnytt.se under 
 rubriken Replik: Klimatpåverkan

SBAB tar ett nytt grepp på bolåne
marknaden när man tillfälligt sänker den 
femåriga boräntan med 0,65 procent
enheter till 2,10 procent. Riksbanken, 
som vill styra över bolåntagarna från 
korta till längre bindningstider för att 
minska ränterisken, applåderar säkert 
SBAB:s kampanj. Det blir intressant att 
se om bolånekunderna kommer att vara 
lika entusiastiska. 

Det är ingen nyhet att banker tempo
rärt sänker boräntan för att få nya bolåne
kunder. SEB drev en lågräntelinje under 
några månader 2011 där  boräntorna 
som mest var cirka 0,4 procentenheter 
lägre än konkurrenternas. Nordea drev 
också en kampanj andra halvåret 2013 
med  boräntor som var cirka 0,2 procent
enheter lägre än de andra bankernas. 
Det som är nytt med SBAB:s grepp är att 
man sänker rejält räntemässigt och är så 
tydlig med att det gäller en enda löptid, 
 nämligen fem år, och att räntesänkning
en är tidsbegränsad till cirka en månad.

Efter tidigare lågräntekampanjer 
har lugnet snabbt lägrat sig på bolåne
marknaden och skillnaden mellan de 
olika bankernas annonserade räntor har 
åter blivit minimalt. Förmodligen blir det 
så den här gången också. Men hur är det 

möjligt för SBAB att sänka riktmärket för 
den femåriga boräntan med så mycket 
som 0,65 procentenheter? Förklaringen 
är bra marginaler. SEB redovisar på sin 
hemsida dagligen upplåningskostnaden 
för olika bindningstider och den senaste 
noteringen för femårig bindningstid är 
cirka 1,5 procentenheter. Upplånings
kostnaden skiljer sig inte så mycket 
 mellan bankerna, vilket innebär att SBAB 
även efter den tillfälliga ränte sänkningen 
har en bruttomarginal på femårig 

 bindningstid på 0,6 procentenheter. Det 
är lite lägre än normalt men långtifrån 
någon förlustaffär.

Frågan är då om det är en bra idé 
att nappa på SBAB:s erbjudande och 
binda boräntan på fem år. Under de 
 senaste 1015 åren har det med ett enda 
 undantag aldrig lönat sig att välja en 
femårig bindningstid, jämfört med den 
kortaste bindningstiden på tre  månader. 
 Undan taget är i juli 2005 när den 
 femåriga  bindningstiden faktiskt visade 
sig vara ett lite bättre alternativ än  rörlig 
boränta. I genomsnitt har man förlorat 
ungefär 1,5 procentenheter per år på att 
välja femårig bindningstid istället för 
 tremånaders  boränta.

Även om tidigare erfarenheter 
 således talar för rörlig boränta, så är vi 
nu i en ovanlig situation med extremt 
 ned pressade långa och korta räntor. Det 
kommer att dröja ett tag innan ränte
läget börjar normaliseras men jag skulle 
inte bli förvånad om det ändå visar sig 
att 2,10 procent kommer att vara en 
 fördelaktig genomsnittlig boränta under 
de kommande fem åren. n

TOMAS POUSETTE

POUSETTE EKONOMIANALYS AB

SBAB:s räntesäkning – nytt grepp 
på bolånemarknaden
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Vem ha en lägre ränta? De flesta. Granskar 
vi bankernas balansräkningar, kan konsta
teras att utlåningen är ungefär dubbelt så 
stor som inlåningen. Det är alltså dubbelt så 
många kunder, som vill ha sänkt ränta, som 
höjd. Även kunder med mycket inlånings
kapital vill ofta ha sänkt ränta, eftersom de 
investerat mycket i aktier och vet att aktier 
stiger, ju lägre räntan är.

När räntan sänks är det framförallt 
 ekonomins stora inköp som gynnas, alltså 
bostäder, bilinköp, sommarstugor, kanske 
även något båtinköp. Småprylarna, som 
mjölk, bröd och godis förväntas få ett lyft 
för att de större inköpen ger fart på hela 
 ekonomin. Ändå är det inte konsument

erna, som står i fokus, utan företagen och 
dess investeringar. Ju lägre ränta, desto 
högre investeringar och därigenom bättre 
 sysselsättning.

Det konstiga är att hjulen redan snur
rar fort i svensk ekonomi. Sverige har en 
BNPtillväxt som ligger stabilt kring två 
procent, vilket ungefär det långsiktiga snit
tet. Sysselsättningen växer stadigt kring en 
procent, vilket är nästan i klass med den 
hyllade amerikanska ekonomin.  Samtidigt 
ökar före tagens vinster kontinuerligt kring 
10  procent i årstakt de senaste kvartalen 
och i den inhemska ekonomin växer detalj
handeln med nästan 3 procent och bil
försäljningen ökar med drygt 10. Därtill 

har bostadsbyggandet fått fart igen och har 
 vuxit med nästan 30 procent det senaste 
året. Så varför sänka till noll i ränta?

Hela Sverige verkar ha fått inflations noja, 
eller möjligen deflationsfrossa eftersom 
konsumentprisindex, KPI, envist bitit sig 
fast kring nollstrecket. Det anses  skadligt, 
framförallt av Riksbankens huvudkritiker, 
den tidigare direktionsledamoten Lars E O 
Svensson. Han har lyckats övertyga, inte 
minst journalistkåren, att den höga styr
räntan ger hög arbetslöshet. Därför stirrar 
vi på KPI och skäller på Riksbanken.

Ett enögt stirrande på en enda siffra är 
den farligaste av alla strategier. Plockar vi 
isär inflationssiffran, kan vi nämligen se två 
tydliga trender. Inom områden med varor 
och tjänster som vi producerar i Sverige har 
vi bra fart på prisökningarna. Inom sektorer 
med hög andel import, råder däremot pris
sänkningar. Det syns i diagrammet härintill. 

Dagens nollinflation skall bekämpas. Det har Riksbanken  bestämt 
sig för. Frågan är dock varför, för låg inflation är en  välsignelse, 
inte ett hot.

Är nollinflation farligt?

PETER MALMQVIST
FINANSANALYTIKER

OCH JOURNALIST
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Ta hemförsäkringar som exempel. Denna 
svensktillverkade tjänst har de senaste tre 
åren stigit med drygt 6 procent per år. Det 
är knappast deflation. Dessutom är trenden 
väldigt stabil, för det motsvarar ungefär 
prisökningarna i snitt de senaste tjugo åren.  

Andra prishöjare är patientavgifterna inom 
sjukvården, liksom byggtjänster, som snick
are, elektriker och rörmokare. Även mjölk
produkter har haft en bra inflationstakt, 
med tre procent per år, vilket till och med är 
högre än det långsiktiga snittet.

I andra änden hittar vi hemelektronik, 
som TV, stereo, mobiltelefoner, etc. Där 

 råder ständig deflation. Både de senaste tre 
åren, liksom de senaste tjugo har priserna 
fallit med 1012 procent per år. Likadant 
är det för hushållsmaskiner, där prisfallet 
 stannar på 34 procent. Även de avreglerade 
telefonitjänsterna har fallit i pris, både på tre 

och tjugo års sikt. Därtill är en av de största 
inflationssänkarna själva räntenivån. Där 
pratar vi om prissänkningar på fem procent 
per år de senaste tre åren och tre procent per 
år under tjugo år.

Snittet av ovanstående blir ungefär noll 
de senaste 18 månaderna och det betraktar 
många som ett problem. Det är fel, för låg 

inflation är en förtjänst. Det gör  nämligen 
att löntagarna får mer över i plånboken. 
Det framgår av diagrammet med löne
ökningstakten, som visar att ökningstakten 
de senaste åren legat kring 2,53 procent. 
Dessutom är kopplingen mellan svängning
arna i KPI och löneökningstakten margi n
ella. Det finns visserligen en dragning neråt 
i löneökningstakten de senaste tjugo åren, 
från fyra till tre procent, men i förhållande 
till utvecklingen av KPI framstår  nedgången 
som marginell och i det närmaste helt 
 oberoende av KPI.

Vad Riksbankens räntepolitik istället 
medför, är att vi i Sverige nu har en ränte
nivå som ligger under löneökningstakten. 
Det gäller inte bara Riksbankens styrränta, 
utan även de räntor som konsumenterna 
faktiskt betalar. Med ett hus som säker
het är det idag fullt möjligt att låna till en 
ränta som understiger löneökningstakten. 
Om inte det leder till en kraftig uppgång 
i de  redan överhettade bostadspriserna i 
 konungariket Sverige, då har ekonomins 
 lagar helt upphört att gälla här. n

Vad Riksbankens räntepolitik 
 istället medför, är att vi i Sverige nu 
har en ränte nivå som ligger under 

 löneökningstakten. 

Som ledande teknikkonsult bidrar ÅF till en bättre 
framtid. På ÅF strävar vi efter att skapa så kallade 
smart buildings, fastigheter där man bygger in teknik 
som övervakar och styr energiförbrukningen vilket 
leder till effektivisering och lägre driftskostnader.  
Med fokus på energieffektivisering tror vi på en  
bättre framtid.
 
ÅF är hjärtat i teknikvärlden. 
Följ våra framgångar på www.afconsult.com 

På ÅF har vi en passion för

Energieffektivisering
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I rapporten ”Konkurrensen på fastighets
mäklarmarknaden” (H Lind & F Kopsch, 
Konkurrensverket Rapport 2014:3) är 
slutsatsen att det inte verkar finnas några 
allvarliga konkurrensproblem på mäklar
marknaden. Kombinationen av kompe
tenta köpare och låga inträdeshinder 
 leder till relativt låga priser. Konkurrens
en kan dock behöva stärkas ytterligare, 
bland  annat genom att privatförsäljningar 
kan  annonseras på Hemnet. Att säga nej 
till  privatförsäljningar kan tolkas som 
 missbruk av dominerande ställning.

Under arbetet fick vi dock exempel på 
konsumentskyddsproblem. En äldre herre 
går in till mäklaren och ska sälja en tomt 
och frågar om priset på mäklarens  tjänster. 
Mäklaren säger att man tar 3 procent på 
försäljningspriset och det blir vad man 
 kommer överens om. Nu är det emellertid 
så att tomtens värde är 15 miljoner. Arvodet 
till mäklaren blir alltså 450 000 kronor för 

en tomt som säljs på kanske 10 dagar. Enda 
 förklaringen till att en säljare accepterar ett 
sådant pris är att denne är okunnig och inte 
bra på att ta tillvara sina intressen. Och att 
man inte förstår att på marknader i  Sverige 
är det fritt fram att ta ockerpriser.

På TV häromdagen var det ett nytt 
 reportage om någon stackars utlänning som 
kommit till Arlanda och tagit en taxi. Hon 
hade frågat flera gånger om priset och inte 
fått något svar. När de kom fram fick hon 
betala 4 500 kr för resan. Och det är inget 
olagligt. Fri prissättning råder!

Listan skulle kunna göras mycket  längre. 
SMSlån till absurt höga räntenivåer. 
Finans iella tjänster av tvivelaktigt värde 
för konsum enten som i slutändan kostar 
 tiotusentals kronor för. Personligen förstår 
jag inte varför försäljning över telefon över
huvudtaget är tillåten i en situation där alla 
vet att det finns personer som är relativt 
okunniga och relativt lättövertalade.

På en väl fungerande marknad kon
kurrerar företagen med att vara bäst på att 
leverera prisvärda produkter. Det som ger 
vinst är just att kunna leverera produkter 
som konsumenterna är villiga att betala 
mer för eller att kunna producera med lägre 
 kostnader. På en väl fungerande marknad 
tjänar man inte pengar på att lura folk.

Men en väl fungerande marknad upp
står inte av sig själv – och då handlar det 
om  lagar som rör allt från jämförpriset 
och konsument upplysning till lagar mot 
 konkurrensbegränsande åtgärder.

Enligt min mening är skarpa  ockerl agar 
också en del av det regelverk som krävs för 
att företag ska fokusera på att  levererar 
 prisvärda  produkter och inte på att 
lura  konsumenter!

I den ovan nämnda rapporten föreslår 
vi en regel som skulle göra det straffbart 
att begära mer än dubbelt så mycket som 
en välinformerad och ”stark” aktör skulle 
vara beredd att betala. Det kan vara svårt 
att  bedöma om ett företag levererar något 
som i kundens ögon faktiskt bedöms ha en 
högre kvalitet och som kan motivera ett 
högre pris, så vi ska inte dra ockergränsen 
för snävt.

I mäklarexemplet ovan skulle en väl
informerad aktör kanske vara beredd att 
 betala 50  000 kr för mäklartjänsten. Att 
ta mer än 100 000 kr skulle då vara straff
bart. Om de stora etablerade taxiföretagen 
tar runt 500 kr för en resa mellan Arlanda 
och Stockholm city skulle det alltså vara 
straffbart att ta mer än 1000 kr. Och  straffet 
 skulle först vara dryga böter – typ 10 gånger 
det belopp man tog för mycket – och  fängelse 
för upprepade förseelser.

För hur ska vi annars få ordning på 
 marknaden? n
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Dags för en skarp ockerlag!

På en väl fungerande marknad 
 kon kurrerar företagen med att 

vara bäst på att leverera prisvärda 
 produkter. Det som ger vinst är just 
att kunna leverera produkter som 

 konsumenterna är villiga att betala mer 
för eller att kunna producera med

lägre  kostnader.

HANS LIND
PROFESSOR I

FASTIGHETSEKONOMI, KTH
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”Trägen vinner”
Riksbanken har den senaste tiden fått mycket ris för sin penningpolitik och det går inte 
att komma ifrån att banken har haft svårt att tyda inflationssignalerna i  ekonomin. I 
en intervju med Fastighetsnytt förklarar vice riksbankschefen Kerstin af Jochnick hur 
Riksbanken resonerar, bland annat kring hushållens skuldsättning och inflationen.

SVERRIR THÓR | sverrir.thor@fastighetsnytt.se

FOTO: RIKSBANKEN/PETTER KARLBERG/KARLBERG MEDIA AB
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Inflationen i Sverige har under de två  senaste 
åren varit lägre än Riksbanken har  räknat 
med. Riksbanken har i sina inflations
prognoser konsekvent  missbedömt infla
tionen och som en följd av det har man dels 
misslyckats med att få fart på inflationen 
med sina penningpolitiska verktyg, dels 
fått utstå en hel del kritik ifrån ekonomer, 
 politiker, media och allmänheten. Första vice 
riksbankschefen Kerstin af Jochnick duckar 
dock inte för den kritiken. Hon  konstaterar 
att det ekonomiska läget, som i vanliga 
fall kan vara svår att tyda, för  närvarande 
är ovanligt svårbedömt och påpekar att 
 Riksbanken inte är den enda som har haft 
svårt att läsa av inflationen, som ekonomer 
ofta kallar för en ekonomisk termometer.

– Vi följer även vad andra prognosmakare 
har prognostiserat och det verkar som att 
alla har missbedömt inflationen de senaste 
åren, säger Kerstin af Jochnick.

När Fastighetsnytt träffar henne på 
 hennes kontor i Riksbankshuset vid  Brunke  
bergstorg den 19 november  betonar första 
vice riksbankschefen att man  istället för att 
fokusera på det faktum att  prognoserna inte 
har hamnat rätt bör leta förklaringen till 
varför inflationen blivit lägre än väntat.

– Ett skäl är ju att företagen inte lyckats 
höja sina priser i samma utsträckning som 
deras kostnader har ökat, det ser vi tydligt. 
Andra skäl är att energipriserna har blivit 
lägre, både el och oljepriser, vilket vi inte 
heller hade förutsett, men det är även så att 
livsmedelspriserna har sjunkit. Allt det här 
sammantaget har gjort att vi har  reviderat 
våra inflationsprognoser flera gånger  under 
det senaste året. Trots det har vi haft 
 prognosfel i närtid, vilket vi inte har haft i 
samma utsträckning historiskt, säger hon.

Av detta kan man enligt Kerstin af 
 Jochnick dra slutsatsen att ett mindre 
 strukturskifte kan ha ägt rum och hon 
 förklarar att Riksbanken ägnar mycket tid åt 
att försöka ännu bättre förstå vad det  beror 
på för att kunna höja kvaliteten på sina 
prognoser i framtiden.

NOLLRÄNTA INGEN DRÖMSITUATION
Fenomenet låg inflation är dock ingalunda 
isolerat till Sverige. Även i eurozonen och 
de flesta av världens större ekonomier har 
man de senaste åren brottats med en låg 
 inflation. Egentligen kan man säga att sedan 
finanskrisen briserade har inflationen varit 
abnormalt låg.

– Vi är ett litet land med en egen valuta 
och därmed importerar vi delvis den här låga 
inflationen men med nollräntan så bedömer 
vi att inflationen kommer att komma till
baka. Vi ser en ökad tillväxt i ekonomin och 
bedömningen är att vi någon gång i mitten 
av 2016 kan vara redo att börja höja repo
räntan. Då bör inflationen vara på god väg 
upp, säger Kerstin af Jochnick.

Nollräntan ja, Riksbanksdirektionens be
slut att sänka räntan från 0,25 procent till 
noll procent väckte av naturliga skäl en stor 
uppmärksamhet och beskrevs bland annat 
av undertecknad reporter som ett modigt 
beslut. Frågan är dock om inte nollränte
beslutet är ett tecken i tiden, ett tecken 
på ett nytt ekonomiskt paradigm som 
 amerikanske ekonomiprofessorn  Lawrence 
Summers har kallat ”new normal”, det 
vill säga att det nya normaltillståndet för 
 ekonomin är låg tillväxt och låg inflation.

– Det återstår väl att se, men det finns 
många som diskuterar det och att som 
 centralbank driva en nollräntepolitik är 
inte någon drömsituation. För vi ser ju 

också att de här låga räntorna driver jakt på 
 avkastning på andra områden.  Det kan leda 
till problem i det finansiella systemet, säger 
första vice riksbankschefen.

INTE OROLIG FÖR JAPANSJUKA
Samtidigt som Riksbanken meddelade att 
man sänker räntan till noll procent  justerade 
man sin räntebana rejält nedåt och som 
 Kerstin af Jochnick nämnde ovan siktar man 
på att kunna börja höja räntan igen i mitten 
av 2016. Frågan är dock, med tanke på hur 
man missbedömt deflationstendenserna i 
ekonomin, hur trovärdig den räntebanan är.

– Vi säger alltid att räntebanan är vår 
 forward guidance, det är ju en prognos vi 
gör och inget löfte om hur räntan kommer 
att se ut framöver. Vi har ändå tyckt att det 
är viktigt att visa vad det är vi tar in i våra 
 prognoser för att vi ska nå inflationsmålet på 
2 procent och det är den prognosen vi gör nu.

Tillväxten har till synes varit på gång ett 
bra tag men dock utan att lyfta på  riktigt 
och inflationen, som kanske snarare ska 
ses som en barometer som mäter trycket i 

Svensk handels chefsekonom J onas 
 Arnberg har i en kortintervju på 
 fastighetsnytt.se konstaterat att digital
iseringen sätter en enorm press på 
 producenter och handeln att hålla ner 
kostnaderna istället för att höja  priserna. 
Fastighetsnytt frågar Kerstin af Jochnick 
till vilken grad den  moderna penning
teorin har tagit höjd för   digitalisering 
och lägre kostnader.

– Idag har du ett brett spektra av 
 leverantörer där en del är på nätet 
och en del finns utomlands och en del 
finns här. Det har alldeles säkert ökat 
 konkurrensen och det pressar ned 
 priserna även på det du köper i en affär. 
Det fångas upp i konsum entprisindex 
vilket är det verktyg vi har för att 
mäta inflationen.

Hon förklarar att Riksbanken också 

har mycket diskussioner med företagen, 
man genomför regelbundna företags
enkäter där man frågar hur utvecklingen 
går framåt och på senare år har man 
också gjort specialundersökningar för 
att fråga företagen hur det kommer sig 
att de inte höjer priserna.

– Vi ser att företagens kostnader 
ökar med runt 2 procent, men att de har 
svårt att höja priserna i motsvarande 
om fattning på grund av låg  efterfrågan 
och hög konkurrens. Då ser man att 
vinstmarginalerna istället minskar. 
Det här är något som vi tror kan pågå 
under en  period men förr eller senare 
måste ju företagen höja och då får vi 
ett  inflationstryck i ekonomin, säger 
 Kerstin af Jochnick. n

SVERRIR THÓR

Digitaliseringens 
konsekvenser
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 ekonomin än en termometer, har bitit sig 
fast kring nollstrecket ganska länge. Kerstin 
af  Jochnick är dock inte orolig för att Sverige 
drabbats av Japansjukan med låg inflation 
och en stagnerad tillväxt.

– Nej, det är jag inte. Hushållen har  hållit 
uppe tillväxten hittills och successivt bör 
ju inflationen öka mot målet i och med att 
 efterfrågan från utlandet växer sig starkare. 

GOD KONSUMTIONSEFFEKT
Den ekonomiska tillväxt som Sverige ändå 
har upplevt de senaste åren har drivits på 
av hushållens konsumtion som trots allt 
har vuxit, kanske något paradoxalt med 
tanke på inflationstrenden (det  förklaras 
delvis av  digitaliseringen, se separat 
 artikel),  samtidigt som investeringar har 
 varit minimala och offentlig konsumtion 
har  hållits  tillbaka. I det sammanhanget 
spelar  hus hållens köpkraft och deras skuld
sättning en viktig roll och ett av skälen till 
att  Riksbanken gång på gång har varnat 
för riskerna med hushållens skuldsättning 
är just att ifall hushållens räntekostnader 
skulle stiga brant, så kan det ha en kraftig 
negativ konsumtionseffekt vilket i sin tur 
kan stjälpa den ekonomiska tillväxten. Även 
ett amorteringskrav som biter hårdare än 
beräknat skulle kunna ha den effekten  vilket 
leder till frågan om hur sårbar tillväxten 
egentligen är.

Kerstin af Jochnick konstaterar att 
 konsumtionen är god och det gäller även 
bostadsinvesteringarna under 2014 och vad 
man kan se även 2015.

– Vad gäller det här amorteringskravet 
har vi inte sett det färdiga förslaget, men om 
det är i linje med vad  Finansinspektionen 
säger, så är vår bedömning ändå att 
 effekten på  konsumtionen och tillväxten 
blir ganska liten.

Hon påminner om att bankerna redan 
har infört en amorteringsrekommendation 
ner till 70 procent vilket gör att det rimligt
vis inte blir för stor dramatik i kravet att 
amortera ner till 50 procent. Förvisso kan 
det bli inlåsningseffekter för dem som redan 
har en bostad och vill byta men  Riksbanken 
bedömer dock att effekterna på privat
konsumtion inte blir stora.

– Det skulle kunna vara mer problemat
iskt att vänta med den här typen av åt gärder 
för då blir skuldstocken ännu större och 
ju större den blir, desto svårare blir det att 
vidta åtgärder. När räntorna så småningom 
börjar stiga igen har inte alla en så robust 
ekonomi att man kan bära kostnaden fullt 
ut. Och det kan påverka konsumtionen.

SKULDSTOCKEN KAN BLI EN HÄMSKO
Ytterligare en faktor som gör att hushållens 
skuldsättning kan vara en risk för ekonomin 
är om priserna på de tillgångar som ligger till 
grund för, och säkerhet för, skulderna börjar 
sjunka. Fastighetsnytt ber Kerstin af  Jochnick 
göra antagandet att bostads priserna  sjunker 
med 10 procent och frågar sedan hur det 
 skulle påverka Riksbankens modeller.

– Vi gör olika scenarioanalyser så det 
är svårt att säga vilken effekten blir men 
 hus hållen är ganska rationella så  möjligheten 

finns att de kommer att öka sitt  sparande 
om bopriserna börjar falla, det har vi sett 
i andra länder, och då minskar  konsum 
tionsutrymmet.

Riksbanken har varit noga med att man 
inte är orolig för att banksystemet skulle gå 
på stora kreditförluster och man har också 
sagt att man inte är orolig för det enskilda 
hushållet (det sa Kerstin af Jochnick bland 
annat när hon inledningstalade på Business 
Arena i höst, reds. anm.). 

– Vi är oroliga för att skuldstocken är 
så stor att det blir en hämsko i ett annat 
 konjunkturscenario och att efterfrågan och 
tillväxten i ekonomin påverkas.

Samtidigt som inhemska ekonomer 
och till och med myndigheter har  avfärdat 
Riksbankens uttalade oro för hushållens 
skuldsättning har banken fått medhåll från 
i  princip varenda global organisation som 
 hanterar liknande frågor. Som  observatör 
kan man dock knappt undvika  allegorin med 
Don Quijote som fäktades med  väderkvarnar.

– Vi har uppenbarligen haft olika syn 
på skuldsättningsfrågan men jag tycker 
ändå att allt fler myndigheter delar vår bild. 
Och på stabilitetsrådets möte i november 
 meddelade Finansinspektionen att de skulle 
införa amorteringskrav, så trägen vinner.

INGEN FÖRUTSÅG DEN LÅGA
INFLATIONEN
När Fastighetsnytt avslutningsvis ställer 
första vice riksbankschefen frågan huruvida 
det finns någonting som Riksbanken gjort 
de senaste åren som hon velat göra på annat 
sätt poängterar hon att banken fattar beslut 
utifrån den information som finns att tillgå 
vid varje tillfälle samt att man gör sitt bästa 
för att fatta de rätta besluten.

– Sedan har vi ju många kritiker där ute 
men att kritisera oss i efterhand är alltid lätt 
när man sitter med facit i hand. Jag tror att 
ingen av de kritiker vi har hade förutsett att 
inflationen skulle bli så låg under 2013 och 
2014 som den har blivit.

Det finns de som säger att man skulle 
 legat kvar på 0,25 procent och inte höjt 
20102011 men det är enligt Kerstin af 
Jochnick en väldigt hypotetisk diskussion. 
Då var prognosen att tillväxten skulle bli 
nästan 4 procent under både 2010 och 2011.

– Nu är vi inne i ett nytt läge och ett 
väldigt svårbedömt sådant men vi gör vårt 
bästa för att ändå fatta rätt beslut, avslutar 
Kerstin af Jochnick. n

Kerstin af Jochnick inledningstalade 
på Business Arena och förklarade där 
bland annat Riksbankens fokus på 
hushållens skuldsättning.

FOTO: SIGURDUR J ÓLAFSSON
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Stats vetaren  Kristin Ljungkvist
har studerat storstaden ur ett
globalt perspektiv.

FOTO: ÁRNI TORFASON
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En av dem som sjunger storstadens lov 
i de flesta tonarter är den amerikanske 
stats vetaren Benjamin Barber. Den rätt
framma titeln på hans bok lyder If mayors 
ruled the world – Dysfunctional Nations, 
 Rising Cities och det är svårt att inte ryckas 
med i hans  entusiasm. Barber menar att 
staden och borgmästarna har förmågan 
att  samarbeta över nationsgränser och 
ta pragmatiska  beslut som gör att det går 
att hantera inte bara ekonomisk tillväxt, 
 global  uppvärmning och säkerhetspolitik 
utan på köpet bevara demokratin  till och 
med  civilisationen  i en era när multi

nationella företag och gränslöst kapital har 
skapat en form av oreglerad  anarki ovanför 
 nationalstaternas räckvidd. Han föreslår 
rent av ett globalt parlament som består av 
 borgmästare från hela  världen.

POLITISKA EFFEKTERNA
MINDRE UPPMÄRKSAMMADE
Inflyttningen till städer ligger på  högre  nivåer 
än någonsin tidigare och idag är de flesta 
 medvetna om att  storstäder är  viktiga ekonom
iska centrum för hela  nationen.  Möjligen 
har den politiska och  institutionella sidan 
av saken hittills  befunnit sig lite i  skuggan 

om man jämför med den  ekonomiska. Stats
vetaren  Kristin Ljungkvist har studerat stor
staden ur ett globalt perspektiv och menar att 
 hennes eget forskarskrå i viss mån har missat 
 storstädernas nya betydelse, till skillnad från 
geografer och sociologer.

– Tittar man på samhället i stort finns 
det en stor medvetenhet om att städerna 
fungerar som motorer i världsekonomin, 
och i den svenska ekonomin. Det är ingen 
nyhet, men jag tror däremot att det finns 
mycket forskning kvar att göra när det gäller 
de politiska effekterna av det här.

KONFLIKTLINJE MELLAN
STAD OCH LANDSBYGD
En av Barbers huvudlinjer är att vår nya 
 globala värld har lämnat nationalstaterna 
på efterkälken och att deras sätt att agera 
när det gäller globala frågor som klimat
förändring och terrorism är saktfärdigt och 
otidsenligt. Även för Kristin Ljungkvist 
och  hennes forskning är globaliseringen ett 
 centralt fenomen.

– Samtidigt är det ett urvattnat begrepp 
som har förlorat mycket av sin precision. 
I relation till storstäder, som jag sysslar 

Ett icke föraktligt antal experter av olika slag menar att de stora 
städerna är bättre lämpade att lösa vår tids globala  utmaningar 
än nationalstaterna. Argumenten är att storstaden är mer 
 lösningsorienterad, bättre på att samverka internationellt och 
inte minst att den idag ofta har större ekonomiska muskler än 
storebror staten. Kan det verkligen vara så enkelt att allt  löser sig 
om borgmästarna tar över?

DANIEL BERGSTRAND | daniel.bergstrand@fastighetsnytt.se

borgmästarna
som ska styra
världen?

Är det

INTERNATIONELLT
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med, är den aspekt av globaliseringen som 
 handlar om likriktning relevant.

Hon menar att det finns en utveckling 
mot att storstäder liknar varandra mer, 
och att likheterna ökar mellan  människor 
som bor i storstäder. Baksidan av den 
 utvecklingen är att en person i Stockholm, 
 London och New York har mer gemensamt 
med  varandra än vad de har med sina lands
män som bor på landsbygden.

– Det sker en polarisering mellan det 
 urbana och landsbygden, och här tror 
jag att det finns en konfliktlinje som 
är  problematisk. Den konfliktlinjen ser 
vi  definitivt även i Sverige, och jag är 
 övertygad om att den kan förklara mycket av 
 Sverigedemokraternas framgångar.

DEN GLOBALA STADEN
När de som ser storstadens möjligheter 
sätter in den i ett globalt sammanhang är 
det i regel i mycket positiva ordalag. När 
exempelvis Maria Rankka, som är vd för 
Stockholms Handelskammare, höll ett tal på 

evenemanget World Trade Day i Stockholm 
i augusti 2014 framhöll hon i sitt tal att 
 Stockholm är en ”global stad” som kombi
nerar arbetskraft, kapital och idéer.

– Det är värt att notera att en av dem som 
först började tala om den globala  staden var 
den holländskamerikanska  sociologen  Saskia 
Sassen, och när hon  myntade  uttrycket så 
var inte det något  entydigt  positivt  begrepp. 
Hon menade att den  globala staden var 
en plats på planeten där vi ser extrema 
 skillnader mellan fattiga och rika på en  liten 
yta. Jag tycker att det är  intressant hur 
 begreppet global stad har blivit något som 
många enbart associerar till något positivt. 
Städer tävlar om att vara globala på olika 
rankinglistor, säger Kristin Ljungkvist.

NEW YORK NÅGOT ANNAT ÄN USA
Självbild spelar utan tvekan en viktig roll i 
sammanhanget. En stad som ser sig som 
något av städernas stad är New York på den 
amerikanska östkusten (av en  händelse är 
Benjamin Barber verksam vid City  University 

of New York). Självbilden handlar inte om 
blygsamhet. När den nye  borgmästaren Bill 
de Blasio tillträdde 1  januari 2014 frågade sig 
tidningen New Yorker vilken utrikes politik 
han kommer att föra. Det var  knappast den 
första fråga Karin Wanngård fick när hon 
blev finans borgarråd i Stockholm.

–  Det är nog vissa idéer som ligger  bakom 
fenomenet, det vill säga idéer om varför det 
ligger i stadens intresse att borgmästaren 
ska ha en utrikespolitik. I New Yorks eget 
narrativ om vad de är för en sorts stad, så 
ser de sig inte alltid som en del av USA, utan 
som något annat.

Kristin Ljungkvist menar att det finns 
en lång historia av antagonism med 
både staten New York och med den fede 
rala regeringen.

– Det finns en tendens att se de federala 
myndigheterna som klåpare och att staden 
vill sköta sig själv. Det är en historia som 
återkommer när det gäller kontraterrorism, 
självklart efter attackerna mot World Trade 
Center, och när det gäller klimatfrågan, där 
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man anser att FN och nationalstaterna har 
misslyckats. New York består av fem distrikt 
som alla gränsar till vatten och är sårbara 
för havsnivåhöjning, och staden tänker inte 
bara sitta och vänta.

RISKUTSATTA NODER
Fenomenet är inte unikt för New York. 
 Kristin Ljungkvist menar att hon ser en 
 liknande attityd i väldigt många städer i 
världen. Storstäder som anser att staten inte 

klarar av att hantera de globala frågorna och 
som därför vill ta tag i dem på egen hand.

– Pandemier är en annan fråga där stor
städerna agerar, städer som Toronto och New 
York litar inte på den nationella för mågan 
utan har byggt egna laboratorier för att 
 analysera epidemiska sjukdomar. De  tänker 
inte sitta och vänta på den ”tröga” staten, 
utan skapar egen institutionell  kapacitet.

Städer är riskutsatta eftersom de är noder 
i de globala flödena av kapital,  människor, 

varor och information. Det innebär risker 
och ökad sårbarhet.

– Dessutom ligger många storstäder vid 
kusten och är känsliga för effekterna av 
ett förändrat klimat. Alla vet att en stor
stad är den perfekta platsen för en spekta 
kulär  terrorattack.

EGEN SÄKERHETSTJÄNST MED AGENTER 
UTOMLANDS
I sin doktorsavhandling The Global City 2.0 
citerar Kristin Ljungkvist New Yorks förre 
borgmästare Michael Bloomberg när han 
motiverade varför han inte ville ställa upp 
i presidentvalet:

– Jag har min egen armé i New York  
Police Departement, som är den  sjunde 
största  armén i världen. Jag har, till 
 Foggy Bottoms [omskrivning för utrikes
departementet,  Fastighetsnytts anm.] 
 irritation, mitt eget  utrikesdepartement. 
Vi har FN i New York, och därmed en 
 ingång till den diplomat iska världen som 
Washington  saknar.

Staden New York har dessutom eget 
 luftvärn och en egen säkerhetstjänst som 
bedriver kontraterroristverksamhet i andra 
delar av världen.

– När jag frågar folk i New York  varför 
de tycker att de har rätt att ha egen 
 underrättelsetjänst med permanent  station 
erade agenter i Asien,  Europa och Mellan
östern så svarar de ofta bara; We’re 
New York. De tycker att det är  världens 
 finansiella centrum, världens  media 
huvudstad och så  vidare.

Många människor på andra platser i 
USA stör sig på det här och uppfattar det 
som  arrogans.

– Man kan jämföra med en stad som 
Los Angeles, som också har egen  kontra 
terroristverksamhet, men som  samarbetar 
mycket mer med federala  myndigheter som 
FBI och som själva tycker att de uppvisar 
en större ödmjukhet än New York, säger 
 Kristin Ljungkvist.

PRAGMATISM BÖR BETRAKTAS KRITISKT
Ett av Benjamin Barbers huvudargument 
för städernas förträfflighet är att de har en 
mer pragmatisk inställning än de nationella 
 politikerna. Ett exempel är den  legendariske 
borgmästaren i New York, Fiorello La 
 Guardia, som sa att “det finns inget  speciellt 
demokratiskt eller republikanskt sätt att 
laga ett avlopp”.

”With or without  authoritative  underwriting, 
networked  cities and megacities are likely to 
 determine whether democracy – perhaps even 
civilization  itself – survives in the  coming 
 decades, when the primary  challenge will 
 remain how to  overcome the  violent conflict 
within and  between states, and how to  address 
the cataclysmic  economic and economical 
 anarchy and the inequalities and  injustices that 
the absence of democratic  global  
governance occasions”.

CITAT UR IF MAYORS RULED THE WORLD, BENJAMIN R. BARBER (SIDAN 12)
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– Det är inte bara Barber som säger det 
här, utan de senaste tio åren har det vuxit 
fram en hel litteratur som säger samma 
sak, inte minst med koppling till städer och 
 klimat. Jag skulle vilja kalla det för ett slags 
”halleluljarörelse” inom forskarvärlden som 
säger att klimatproblemet kommer att  lösas 
av städerna eftersom borgmästarna har 
 tagit tag i det här. Det ligger säkert  mycket 
i det, men jag ställer mig frågande till att 
det är väldigt få forskare som granskar 
 effektiviteten i det, och hur demokratiska 
processerna verkligen är.

RISK FÖR MINSKAD INSYN
I ett land som Sverige finns det tämligen 
 effektiva regelverk och institutioner som 
gör att man kan granska de nationella 
makt havarnas verksamhet. Finns det risk 
att  insynen blir sämre om det är storstads
politikerna som är viktigast?

– Det finns en risk, verkligen. Tror man 
något annat är man naiv. Det är min främsta 
kritik mot de som tycker att städer kan lösa 
alla problem, exempelvis Barber.

Ett intressant fenomen i det här  samman 
hanget är enligt Kristin  Ljungkvist att borg
mästare har blivit något av  rockstjärnor. 
Hon påpekar att i en stor stad har man ju 
en  fantastisk plattform, en  megafon ut i 
världen. Positionen som borgmästare har 

dessutom mycket mindre begränsningar 
än positionen som stats minister. Det här 
har skapat nya mönster i hur amerikanska 
 politiker ser på karriärvägar.

– I USA har man kunnat se att  karriären 
har gått från lokal nivå till delstat, och att 
om du är riktigt duktig kan du komma upp 
på  federal nivå. Nu kan man se en motsatt 

trend, exemplifierad av president  Barack 
Obamas  tidigare stabschef Rahm Emanuel 
som  slutade på sin post för att istället bli 
 borgmästare i Chicago.

STÖRRE SVÄNGRUM LOKALT
Under sitt forskningsarbete i New York 
 mötte hon flera personer som nu  arbetade 

New Yorks borgmästare
Bill de Blasio.
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åt staden, som tidigare hade haft fina 
 positioner på federal nivå. Det kunde 
 exempelvis vara folk som lämnat CIA för att 
gå till NYPD.

– En anledning är att man förstår att  fältet 
är friare på lokal nivå. Om man  jämför med 

kongressens starka kontrollfunktion över 
den federala regeringen i USA, så är komun
fullmäktiges position i New York  väldigt svag 
i förhållande till kommun styrelsen. Utan att 
veta säkert gissar jag att det är ganska vanligt 
att lokalt valda folk församlingar är svagare 
än sina motsvarigheter på nationell nivå.

De som lyfter fram städerna, som Barber, 
fokuserar väldigt mycket på det  pragmatiska.

– Man måste ställa sig frågan om  prag 

matismen och problemlösnings förmågan 
är viktigare än att man går demokratiskt 
till väga. Eller är inte demokratin viktigare 
 längre? Oftast är ju inte demokrati  särskilt 
effektiv och den har ofta brister, men 
jag tycker att det är värt att betänka att 

 demokratifrågan försvinner i den här eran 
av pragmatism som vi är inne i nu.

KLIMATET ETT SÄTT ATT MOBILISERA 
OPINIONEN
Även när det gäller förmågan att kraftsamla 
mot den globala uppvärmningen i stora  städer 
finns det nyanser i det gröna. New Yorks upp
märksammade klimatplan antogs 2007 med 
Michael Bloomberg som borgmästare.

– Vi har sett avslöjanden av hur stora 
multinationella företag går ut och säger 
att de ska bli gröna, och att det inte är på 
 riktigt utan bara rör sig om så kallad green 
 washing. När det gäller New York måste 
man säga att det till stor del rörde sig om 
en marknadsföringsstrategi. Den dagen 
som staden  bestämde sig för att utveckla 
en  klimatplan så var det snarare med ambi
tionen att  mobilisera opinionen för att 
få stöd för  dyrbara investeringar i infra
struktur än att man primärt var oroliga för 
global upp värmning. Beslutet att kalla det 
för en  klimatplan var helt enkelt ett sätt att 
få med sig folk, säger Kristin Ljungkvist.

Samtidigt påpekar hon att New York 
och Bloomberg har gjort mycket som har 
 varit positivt för klimatet. Staden har bland 
 annat satsat på att energieffektivisera höga 
1930talsbyggnader, Empire State Building 
till exempel, som slukade enorma mängder 
energi. Stadens satsning på cykeltransporter 
är också världsberömd.

MAKT INGET NOLLSUMMESPEL
Det är svårt att förneka att de stora städerna 
är på frammarsch såväl ekonomiskt som 
politiskt. Samtidigt kan talet om nationens 
död vara överdrivet.

– För ett antal år sedan fanns en falang av 
statsvetare som hävdade att nationalstaten 
urholkas och faller samman, men en annan 
stark grupp menar istället att den förändras. 
Den sistnämnda pratar om omskalning och 
omvandling, och menar att frågor hoppar 
mellan nivåer.

Ett uppenbart exempel är EU, som lyfter 
upp frågor till en överstatlig nivå. Likafullt 
tror inte Kristin Ljungkvist att national
staten håller på att försvinna, utan menar 
att den snarare förändras.

– I många fall rör det sig inte om en makt
kamp, utan jag tror att man från  central 
nivå gärna ser att andra agerar, inte bara 
andra administrativa offentliga nivåer utan 
även NGO:s och företag. Jag tror inte att 
 regeringar i Europa känner sig hotade av att 
städer tar större ansvar, utan de är nog ofta 
ganska nöjda med den utvecklingen.

Makt behöver inte vara ett nollsumme
spel, menar hon, det vill säga att någon  måste 
förlora makt om någon annan vinner den.

– Makt är inte alltid makt över  någon, utan 
kan vara fråga om att ha makt att  genomföra 
saker. Det handlar om  pragmatism,  förmågan 
att lösa saker. n

Man måste ställa sig frågan om 
pragmatismen och problem

lösningsförmågan är viktigare än 
att man går demokratiskt till väga. 

Eller är inte demokratin
viktigare  längre?
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I våra tre storstadsregioner växer befolk
ningen kraftigt samtidigt som den 
 demografiska förändringen med en allt 
äldre befolkning är kraftig. Stockholms 
 befolkning växer med en busslast om dagen. 
Sverige prognos tiseras att växa med nästan 
ett helt  Göteborg i åldern 65 år och äldre 
till 2030 och med ett helt Malmö i åldern 
80+.  Offentliga verksamheter påverkas i allt 
 ökande grad av  befolkningsförändringar. 
Enligt SKL har befolkningsökning och 
 förändrad  sammansättning av  befolkningen 
inneburit ett ökat  resursbehov med i 
genom snitt 0,5  procent per år bland 
 Sveriges  kommuner. Från och med 2015 
är  prognosen ett ökat  resursbehov om 
1   procent per år. Det vill säga i  genomsnitt 
dubbelt upp. Ett ökat  resursbehov innebär 
att flera  kommuner  behöver förbättra sitt 
resultat, sälja  tillgångar eller låna medel. 
 Förbättrat  resultat erhålls genom att öka 
 intäkter  likställt med ett ökat skatteuttag 
 eller  minskade  kost nader och  nedskärningar, 
alternativ som inte torde vara särskilt 
 populära för någon  kommunledning.

I den nya ekonomiska geografin  flyttar 
inte längre människor dit jobben finns utan 
omvänt flyttar jobben dit människor vill bo. 
Utifrån det perspektivet vinner den som kan 
skapa den miljö där man helst vill leva. I en 
attraktiv livsmiljö inryms framför allt till
gång på attraktiva bostäder men kommun
al service är givetvis en viktig framgångs
faktor. I skapandet av den bästa livsmiljön 
har därmed kommunerna en nyckel roll att 
spela. Utifrån förutsättningarna i många 
av Sveriges kommuner där  kommunen är 
de domin erande ägarna av såväl  fastigheter 

för samhällsservice som av mark med 
bebyggelse förväntningar finns alla  möjlig 
heter till framgång med rätt  strategi för det 
kommunala fastighetsinnehavet.

Jag återkommer därmed till om det är 
mest fördelaktigt för en kommun att äga 
 eller hyra sina fastigheter för produktion av 
samhällsservice och landar i en övertygelse 
att det variera över tid och från fall till fall. 
Valet är beroende av olika faktorer rela terade 
såväl till fastigheten som till verksamheten 
samt till externa marknadsförhållanden.

NAI Svefa har nyligen  genomfört en 
 enkätundersökning ställd till  besluts fattarna 
i Sveriges kommuner. Av 290  kommuner har 
vi erhållit 159 svar från 131 kommuner.  På 
frågan om det är  sannolikt att  kommunen 
kommer att sälja  fastigheter de  kommande 
fem åren har 100 av 131  kommuner  svarat 
att det är  sannolikt.  Såväl  statistiken över 
genomförda  försäljningar som  enkät  
undersökningen visar att  politiskt  styre inte 
tycks ha någon betydelse.  Försäljning av 
kommunala fastigheter är breda politiska 
överenskommelser varför skillnad i ett blått 
eller rött styre inte tycks ha någon som helst 
betydelse. 75 av 100 kommuner anger att 
 syftet är att resa  kapital till för  kommunens 
mer angelägna behov, i storleksordning 
 efter de inkomna svaren för att finansiera 
underhåll,  nyproduktion av bostäder och 
 utbyggnad av kommunal service.

Nacka kommun uppvisar den femte 
 starkaste befolkningstillväxten i landet 
 under den senaste femårsperioden,  slagen av 
Sundbyberg, Sigtuna, Solna och  Stockholm. 
Nacka kommun är samtidigt en välmående 
kommun, låneskulden per invånare är bland 

de lägsta i landet och soliditeten ligger på en 
för riket genomsnittlig nivå.  Utmaningen 
för kommunen är att skapa goda förut
sättningar för en fortsatt tillväxt. I  oktober 
offentliggjorde Nacka att man säljer ett 
 paket samhälls fastigheter till Rikshem. 
Inte för att man är i behov av  kapital och 
 behöver sälja, utan snarare  utifrån ett 
 strategiskt  tillväxtperspektiv, för att skapa 
förut sättningar för fortsatt tillväxt. Med 
affären följer ett ansvar för Rikshem att 
 investera i nyproduktion av 500 hyresrätter 
i  kommunen. I och med affären erhålls ett 
 delat ansvar för Nackas fortsatta tillväxt.

För att möta kraven från en  växande 
och till sammansättning förändrad 
 befolkning torde bästa tiden vara nu för 
många tillväxtkommuner generellt och 
för våra tre storstadskommuner samt 
dess förorts kommuner i synnerhet. 
Bästa tid att se över sin tillväxtstrategi 
för att kunna  producera en konkurrens
kraftig samhällsservice.  Tillsammans med 
de  gynnsamma  marknadsförhållanden 
som råder på  marknaden för samhälls
fastigheter torde bästa tiden vara nu att se 
över sitt  fastighetsinnehav. Med det stora 
 fastighetsinnehav som kommunerna sitter 
på och en marknad där institutionella ägare 
är beredda till investeringar i en glödhet 
 bostadsmarknad och en allt  hetare marknad 
för samhällsfastigheter sitter  kommunerna 
på trumf.  Samhällsfastigheter kan bli ett 
medel för investeringar i nya  bostäder 
samt investeringar i samhälls service i 
form av  infrastruktur, skola, vård och 
 omsorg i världsklass. Ett medel för fortsatt 
 framgångsrik tillväxt. n

MARKNAD ÅSA HENNINGE
ANALYSCHEF, NAI SVEFA

Samhällsfastigheter
– ett medel för tillväxt

MARKNAD
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”Efter mina första två månader på jobbet 
kan jag konstatera att det mottagande jag 
fått som nyanställd chef på Akademiska 
Hus har överträffat alla mina förväntningar.
 Som teknisk förvaltare i Bohuslän  
samt på Medicinareberget i Göteborg  
är jag chef för driftpersonalen. Mitt jobb  
är att skapa de bästa förutsättningarna för 
mina medarbetare att göra sitt jobb så bra 
som möjligt. Det kan handla om allt från 
relation till kunderna och daglig tillsyn  
av fastigheterna till tekniska lösningar  
och energioptimering. 
 Samtidigt är jag själv knappt halvvägs 
igenom det mycket gedigna och genom
arbetade introduktionsprogram som alla 
nyanställda får genomgå. Som nybliven 
chef känns det tryggt att kunna luta sig mot de stödfunktioner, rutiner och 
dokument som finns för alla personalrelaterade frågor. HRavdelningen 
här är fantastisk!”

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.

”Som nyanställd  
blir man väldigt  
proffsigt bemött!” 

I samklang med naturen, mitt  
i Stockholm

För ett  
klokare  
Sverige!

NAMN
Pontus Isaksson

GÖR
Teknisk förvaltare 
Akademiska Hus, Göteborg

28   72

LÄS MER PÅ AKADEMISKAHUS.SE

PERSONER STUDERAR OCH FORSKAR I  
AKADEMISKA HUS LOKALER VARJE DAG

ANDELEN KVINNOR RESPEKTIVE MÄN 
AV 430 MEDARBETARE

300 000

I Albano, ett gammal industriområde i Sveriges enda national
stadspark, planerar Akademiska Hus en helt ny campusstadsdel. 
Området planeras med hållbar utveckling i fokus och kommer  
att innehålla ekosystemtjänster som dagvattendammar, gröna 
fasader, gröna tak och växter för att locka fåglar och insekter.  
Första inflyttning är planerad till 2017.

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 arbets
kamrater och spännande arbetsuppgifter. Inte nog med 
det, vi har roligt på jobbet också!

DRIFTINGENJÖR

CONTROLLER

TEKNISK FÖRVALTARE

BYGGPROJEKTLEDARE

FASTIGHETSINGENJÖR

FASTIGHETSUTVECKLARE

DRIFTTEKNIKER

ENERGIINGENJÖR
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Året går mot sitt slut och inför dörren står ett nytt år, 2015. I vanlig  ordning 
har Fastighetsnytt bett experterna titta i sina kristallkulor och  försöka 
 förutse vad det kommande året för med sig. I år har vi ett lite annat 
 upplägg än tidigare och vi har bett fyra analytiker basera sina prognoser 
på  följande fyra frågor:

Hur kommer Riksbankens besked att sänka reporäntan till noll procent  
att påverka den svenska fastighetsmarknaden under 2015?

Vilka trender blir tydligast på marknaden under 2015?

Hur kommer fastighetsvärdena att utvecklas under 2015?

Vilka makroekonomiska faktorer, utöver reporäntan, kommer att blir  
viktigast att hålla öga på ur branschperspektiv under 2015?
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Riksbankens besked att sänka reporäntan till 
noll procent tror vi marginellt  kommer att 
påverka den svenska fastighets marknaden 
2015. Detta främst på grund av två skäl: 
dels styr inte riksbankens ränte besked 
den  faktiska upplånings kostnaden för 
fastighets bolagen så direkt som många tror 
och dels är det en justering på 25  punkter på 
en redan låg ränta. Däremot  befinner vi oss i 
ett läge där det är ett  mycket stort gap  mellan 
finansieringskostnaden för  fastigheter och 
direktavkastning  vilket påverkar  marknaden 
positivt i relation till andra placerings
former och sannolikt leda till fortsatt höga 
 transaktionsvolymer även 2015. Fastighets
bolagen på börsen  kommer att dras med i en 
fortsatt optimistiskt börs vilket innebär att 
de handlas med större  premie vilket i sin tur 
leder till fler  börsintroduktioner.

I övrigt tror vi att vi under 2015 kan få en 
ökad närvaro av utländskt  kapital,  fortsatt 
 fokus på större affärer och  strukturaffärer 
inom bostadssegmentet samt  mellan  börs 
bolagen.  Bostadsbyggnationen i  storstads 
områdena kommer att ta fart på  allvar. 
 Institutioner och större  fastighets bolag fort
sätter vara drivande vad gäller  miljöfrågor 
och nyproduktion som inte är miljöklassad 
kommer att bli allt mer  sällsynt.

Tonerna på fastighetsmarknaden är opti
mistiska och vad gäller fastighetsvärdena 
så tror vi på en fortsatt positiv utveckling. 
 Framför allt kommer vi se ökad  efterfrågan 
och sänkta direktavkastningskrav på kontors 
 fastigheter i segment med lite  högre avkast
ning. På grund av fortsatt låga kontors
vakanser på ett flertal delmarknader kommer 

vi sannolikt att se en positiv hyres utveckling 
under 2015. Nyproduktionen vad gäller 
kontor, framför allt i Stockholm är  extremt 
låg men minimal andel spekulativ yta vilket 
ytterligare kommer att driva  hyrorna. Dock, 
förändringar i skatte systemet eller vikande 
makroekonomiska faktorer kan förstås få en 
negativ påverkan som i så fall kommer att 
slå mot hela branschen.

Likviditeten på den svenska marknaden 
är till stora delar beroende på  utländskt 
 kapital. Hur världens stora ekonomier 

 kommer att utvecklas får förstås stor 
 påverkan på det utländska kapitalet  liksom 
det får konsekvenser för utvecklingen i 
 Sverige. Utländska investerare följer med 
stort intresse Sveriges utveckling och hur 
svensk ekonomi kommer att utvecklas 
 framöver. Eventuella skattehöjningar och 
amorteringskrav kommer att påverka den 
svenska privatkonsumtionen och sannolikt 
få en negativ påverkan på tillväxten  vilket 
kan påverka det utländska investerares 
 intresse för Sverige. n

PROGNOS 2015 ÅSA LINDER
ANALYSCHEF, JLL

Fortsatt positiv utveckling
av fastighetsvärdena

Utländska investerare följer med 
stort intresse Sveriges utveckling och 

hur svensk ekonomi kommer att
utvecklas  framöver.

JLL tror att bostadsbyggnationen i storstäderna
kommer at ta fart på allvar under 2015.

MARKNAD
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Jultomten kom tidigt i år till fastighets
branschen, med en stor säck på ryggen. Först 
en trevlig present från Riksbanken; oväntad 
nollränta och kraftigt nedjusterad ränte
bana. Man utlovar (nåja,  prognostiserar) 
historiskt låga räntor flera år framåt, vilket 
givetvis är positivt för fastighetssektorn. 
Det har sällan varit så enkelt att göra bra 
fastighetsaffärer som just nu, när skillnad
en mellan låneräntor och avkastningen på 
 fastigheter (yield gap) är rekordstor. En 
 urstark kapitalmarknad och utlåningsvilliga 
banker gör det också möjligt att kapitalisera 
på de affärsmöjligheter som finns. Lägg där
till en svagare krona (tappat nästan 15% mot 
dollarn under året) som bidrar till att göra 
svenska fastigheter attraktiva utomlands. 
Ja, sannolikt kommer det internationella 
kapitalet öka under 2015 och det finns goda 
förutsättningar för stor konkurrens och bra 
fart på den svenska fastighetsmarknaden. Vi 
har en förhållandevis ovanlig kombination 
just nu – med stabil tillväxt, låga räntor och 
god kapitaltillgång – som passar fastighets
sektorn utmärkt.

Om vi jämför olika segment borde 
 potentialen för hyrestillväxt vara störst 
i storstäderna. Där finns den snabbaste 
 inflyttningen, de lägsta vakanserna och 
 nyproduktionen ligger på fortsatt  modesta 
nivåer. Även avkastningskraven kan säkert 
sjunka ytterligare till följd av lägre räntor 
(brukar lagga 36 månader). I mer  sekundära 
lägen är det framförallt  investerarnas ökade 
riskaptit och bredare  investeringsfokus som 
driver utvecklingen.  Utbudet av  typiska ”core
fastigheter” är också  begränsat,  vilket  tvingar 

många att utvidga sina investerings ramar. 
Några  segment som sannolikt  hamnar i  fokus 
under 2015 är samhälls fastigheter (där  kartan 
 ritas om av  politiska orsaker), miljon program, 
 lager och industri,  vård centraler och sjukhus 
(där investerings behoven är  stora) samt till
växtorter ute i landet.  Sannolikt ökar också 
intresset för projekt utveckling och exempel
vis  storskaliga  bostadskonverteringar i 
våra storstäder där det finns möjlighet att 
både uppnå  rekordpriser och att få bygga 
på  höjden. Det finns även segment som 

står inför en konsolid ering, vilket brukar 
driva upp  priserna och skapa intressanta 
 affärsmöjligheter. Några sådana exempel är 
handel, logistik och hotell – tre sektorer där 
specialistkompetens och förvaltningsvolym 
är viktiga  konkurrensfaktorer.

Hohoho, längst ned i  julklappassäcken 
hittar vi slutligen några oönskade  presenter. 
Företagsskattekommittén står det på ena 
kortet. Deras nya förslag, med skatte
neutralitet mellan eget och lånat kapital 
samt kraftigt begränsade ränteavdrag, miss   
g ynnar fastighetsmarknaden i största 

 allmänhet och framförallt de  högbelånade 
bolagen. Totalt blir det 34 miljarder  kronor 
i ökade skattekostnader för branschen per 
år, enligt kommitténs egna beräkningar. Än 
så länge är det bara ett förslag som  träder 
i kraft tidigast under 2016 (och  hinner 
om arbetas många gånger på vägen), men 
det skapar  osäkerhet och kostnaderna 
 diskonteras  delvis i förväg. Ett annat hårt 
paket är ut redningen som ska tillsättas 
för att se över fastighets paketeringar vid 
transaktioner. Även de  ökade  regleringskrav 

som AIFM innebär känns inte  anpassade 
för  fastighetssektorn och skapar  onödiga 
administrations kostnader för många  in 
direkta investeringsstrukturer (även om en 
reglering är rätt principiellt). Det kan också 
innebära att vi får se färre nya fondstrukturer 
framöver, trots en stark  kapitalmarknad, och 
att fler istället söker sig mot börsen.  Sedan 
väntar vi förstås på en efterlängtad julklapp 
från vår nya  regering, och bostadsministern 
 Mehmet Kaplan, fullt med konkreta förslag 
på  förenklade  plan och byggprocesser. Men 
så snälla har vi  kanske inte varit? n

PROGNOS 2015 MIKAEL SÖDERLUNDH
ANALYSCHEF, PANGEA

Samhällsfastigheter och
miljonprogram i fokus 2015

I mer sekundära lägen är det 
 framförallt investerarnas ökade 

 riskaptit och bredare investerings
fokus som driver utvecklingen.

MARKNAD
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Riksbankens senaste besked att sänka repo
räntan till noll procent kom knappast som 
någon större överraskning för marknaden. 
Konjunktursignalerna har försvagats under 
hösten och det står klart att den för Sverige 
så viktiga tunga industrin står och stampar. 
Detta kombinerat med ett lågt inflations
tryck och lågt kapacitetsutnyttjande så var 
sänkningen ett väntat drag från  Riksbanken. 
För fastighetssektorn är det självklart en god 
nyhet då lågränteläget sannolikt  kommer 
att kvarstå de närmaste två åren eftersom 
även räntebanan justerades och nollränte
nivån bedöms hållas under hela 2015.

Det låga ränteläget har medfört att 
 avkastningen på institutionernas och 
pensions bolagens räntebärande portföljer 
är mycket låg, vilket har medfört ett till
tagande intresse för fastighetsplaceringar, 
då dessa upplevs ha en lägre riksnivå jäm
fört med aktier. Ett direkt resultat av detta 
har varit den mycket stora kapitalallokering 
som institutionerna riktat mot fastighets
sektorn sedan 2009. Den stora ökningen av 

kapital riktat mot fastighetsinvesteringar 
kombin erat med ett lågt ränteläge har gett 
upphov till en högkonjunktur på fastighets
marknaden som är nära på jämförbar med 
åren som föregick 2008, vilket transaktions
volymen under 2014 tyder på. Bristen på 
objekt på marknaden har gett upphov till 
en konkurrenssituation där de bästa fastig
heterna prissätts mycket aggressivt och 
prime yield för bästa kontor har fallit under 
fem procent, vilket vi endast noterat två 
gånger tidigare de senaste trettio åren.

Vi förväntar oss att  fastighetsmarknaden 
kommer att förbli stark under 2015 med 

höga transaktionsvolymer inom  samtliga 
segment. Det stora intresset från institution
erna för de bästa objekten på marknaden 
 talar för att avkastningskraven för dessa 
kommer ligga kvar på historiskt sett låga 
 nivåer. För  fastighetsinvesterare som  
arbetar med finansiering så ser marknads
läget mycket gynnsamt ut,  vilket bör 
verka posi tivt på marknaden under näst 
kommande år. Bankernas vilja till att låna 

ut mot fastig heter har stadigt förbättrats 
under 2014 och bedöms fortsätta vara god 
under 2015.   Bankerna är välkapitaliserade 
och industrin har ett litet behov av att låna, 
vilket innebär att fastighetssektorn ett bra 
alternativ då den är kapitalkrävande och 
än mer så i en stark fastighetskonjunktur. 
Allt talar därmed för att  fastighetsvärdena 
kommer att vara stabila eller stigande för 
de bästa objekten och även sekundära 
 objekt kommer se stigande värden, eftersom 
invester arna tvingas vidga sin investerings
horisont på grund av bristen på bra objekt 
ute på marknaden.

Men vilka är då de största riskerna mot 
 fastighetsmarknaden under 2015?

2014 var ett bra exempel på hur fastig 
hets marknaden uppvisade en starkt 
upp gående trend utan att den svenska 
ekonom in visade samma trend, utan 
 snarast stod och  stampade. Självklart är 
Sverige fortsatt mycket känsligt för stora 
händelser i  om världen då vi är en liten 
och starkt export beroende ekonomi. De 
 makroekonomiska riskerna är kanske inte 
i huvudsak hän för liga till Sverige utan mer 
hänförliga till vad som sker i vår omvärld 
och inte minst i  Europa och Norden. För 
den svenska fastighets marknaden är dock 
de politiska riskerna möjligen ett större 
hot än makroriskerna, då förslag för ett 
nytt företagsbeskattnings system är under 
 arbete och diskussioner kring att begränsa 
 paketeringsmöjligheterna. Båda dessa för
slag skulle potentiellt sett kunna få stora 
genomslag under kommande år, även om de 
sannolikt inte genomförs innan 2016. n

PROGNOS 2015 PETER WIMAN
ANALYSCHEF, SAVILLS

Institutionernas intresse för 
fastighetsplaceringar tilltar

Det stora intresset från institutionerna 
för de bästa objekten på marknaden 
 talar för att avkastningskraven för 

dessa kommer ligga kvar på historiskt 
sett låga nivåer.

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



Den viktigaste makrofaktorn att hålla 
koll på ur ett fastighetsperspektiv är den 
 ekonomiska tillväxten.  Totalavkastningen 
på fastighetsmarknaden har en stark 
 samvariation med BNPtillväxten, med en 
korrelationskoefficient på strax under 0,7 
under 19922013. Trots att världs ekonomin 
växer svagt förväntas den  svenska 
 ekonomin expandera med i genomsnitt 
2,9 procent per år under 20152017. Det är 
i linje med USA och betydligt starkaren än 
genomsnittet för de utvecklade ekonomi
erna och Europa som helhet.

Risken i makroutvecklingen  ligger dock 
klart på nedsidan. Den största  risken 
 ligger i den globala konjunkturen, men 
även  inhemska svenska faktorer är 
 avgörande. Amorteringskrav och skatte
höjningar kan slå mot hushållens 
 konsumtion, vilket är den enskilt 
viktigaste tillväxt motorn. Vidare har 
industriproduktion en haft en inter
nationellt sett svag utveckling sedan 

2011 och storföretagen är oroliga för hur 
den nya politiken kan påverka företagar
klimat och konkurrenskraft i export
industrin – en sektor som förväntats vara 
en betydande ekonomisk motor 20152016.

USA kommer dock förmodligen fortsätta 
driva världsekonomin under 2015 sam
tidigt som det svaga parlamentariska läget 
i Sverige tvingar regeringen åt mitten. Det 
mesta talar därför för att Sverige fortsätter 
vara ett ekonomiskt föregångsland och att 
fastigheter fortsätter leverera en attraktiv 
avkastning i relation till andra tillgångs 

slag även 2015.
Trots att inflationen är obefintlig 

döljer det sig en tydlig global tillgångs
prisuppgång bakom siffrorna. Det är 
viktigt att komma ihåg att orsakerna 
till de låga räntorna framförallt är 
globala, och eftersom efterfrågan i 
världsekonomin är så svag kommer 
räntorna fortsätta vara låga hela 
2015. De verkliga problemen ligger 

snarare på 24 års sikt då risken är stor att 
felprissättningar på finansmarknaderna för 
tillbaka världsekonomin i lågkonjunktur. 
Höstens volatilitet på aktie och obligations
marknaderna är en fingervisning om vad 
som kommer att ske när centralbankerna på 
allvar ska normalisera sin penningpolitik.

Förutsatt att vi lyckas hålla uppe till
växten kommer realhyrestillväxten vara 
god under 2015, samtidigt som låga räntor 
och god kredittillgång pressar ner direkt
avkastningskraven. Stockholm är landets 
tillväxtmotor, och trots att regionen bara 
utgör 30 procent av BNP stod den för  nästan 
två tredjedelar av rikets tillväxt under 2009
2013. Fortsatt stark tillväxt i Stockholms
området borgar för fortsatt god hyrestillväxt 
för moderna kontor i bra lägen. Hyres
tillväxt och viss press på direktavkastnings
kraven driver totalavkastningen i city och 
innerstads lägen i storstäderna.

De svenska fastighetsbolagen  fortsätter 
omallokera sina portföljer – vilket fort

sätter pressa direktavkastningskraven 
i  sekundärlägen.

Skillnaden i direktavkastnings
krav mellan bästa och mer sekund

ära lägen har en stark sam
variation med föregående års 

ränteskillnad mellan högt 
och lågt ratade amerikan

PROGNOS 2015 ARVID LINDQUIST
CHEFEKONOM, NEWSEC

Håll koll på BNPtillväxten
– den driver avkastningen på fastighetsmarknaden
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ska företags obligationer. Efter sommaren 
låg denna differens på de lägsta nivåerna 
sedan sent 1990tal, vilket tydligt indiker
ade en fortsatt stark press på direktavkast
ningskraven för  fastigheter i sekundär lägen. 
Höstens  turbulens på  finansmarknaden har 

dock  drivit upp ränte skillnaderna till samma 
nivåer som under 20052007 (vilket fort
farande är låga  nivåer). Vi står därför i ett 
vägskäl på marknaden – fortsätter ränte
skillnaderna på obliga tions marknaden upp så 

är det ett  tecken på att den starka och  breda 
 utvecklingen på fastighetsmarknaden kan 
brytas under andra halvåret 2015,  vänder 
istället ränte skillnaderna ner tyder det på 
att den starka utvecklingen på fastighets
marknaden fortsätter. En  viktig faktor här 

är den  positiva utvecklingen för VIXindex, 
som mäter riskviljan på den amerikanska 
börsen. VIXindex är starkt korrelerad med 
ränte skillnaderna på  obligationsmarknaden, 
och har under den  senaste månaden  sjunkit 

till baka till  historiskt låga nivåer – v ilket 
 indikerar en fortsatt hög riskvilja på de 
 finansiella  marknaderna.

Sammantaget kommer troligen direkt
avkastningskraven för fastigheter i 
sekundär lägen i storstäderna samt i till
växtstäderna fortsätta pressas ner under 
2015. Mindre kommuner utanför stor och 
tillväxt städerna ligger sent i investerings
cykeln och här har  investerarefterfrågan 
på kommersiella  lokaler ännu inte  varit 
så stark. I och med den starka marknads
utvecklingen är det inte osannolikt att 
vi kommer att se en viss press nedåt på 
 direktavkastningskraven även i dessa 
 områden under 2015.

Även om vi förmodligen kommer att se 
fler utländska investerare 2015 så är det 
framförallt de svenska fastighetsbolagen 
som kommer att vara aktiva och fortsätta 
omallokera sina portföljer. Det leder till en 
snöbollseffekt där god likviditet över hela 
marknaden stimulerar till transaktioner 
och ytterligare breddar likviditeten – med 
fortsatt press på direktavkastningskraven i 
sekundär och tertiärlägen. n

Det mesta talar därför för att  Sverige 
fortsätter vara ett  ekonomiskt 

 föregångsland och att  fastigheter 
fortsätter leverera en attraktiv 
 avkastning i relation till andra 

 tillgångsslag även 2015.

Sveriges största marknadsplats för lokaler och kommersiella fastigheter
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Ny teknik förändrar vårt sätt att leva. 
 Sociala förhållanden förändras, vissa företag 
 försvinner och andra blomstrar. Misstaget vi 
ofta gör när vi försöker tolka det som sker i 
en omvandlingsfas är att vi stirrar oss blinda 
på det tekniska och glömmer de mänskliga 
behoven. Det är nämligen den teknik som 
bäst tillgodoser de mänskliga behoven som 
vinner, inte tvärt om, att vi anpassar oss 
efter den senaste tekniken. När ehandeln 
började skjuta fart för ett drygt decennium 
sedan var det många som trodde att den 

skulle leda till tomma butikslokaler och slå 
hårt mot dem som äger  handelsfastigheter. 
I stort sett har de farhågorna kommit på 
skam. Trots att han arbetar med system för 
ehandel och talar synnerligen varmt om 
 digitalisering menar Jens Levin, som är vd på 
butik systemföretaget Sitoo, att den  analoga 
världen kommer fortsätta att locka oss.

– I grund och botten föredrar vi  kon 
sumenter att köpa våra varor i en  fysisk 
b utik, och så kommer det att  fortsätta 
även framöver.

Även om ehandeln växer kraftigt utgör 
den en relativt blygsam del av den totala 
handeln, cirka 6 procent enligt HUI. Det 
finns dessutom tecken som tyder på att 
tillväxten har sin naturliga gräns. En av de 
branscher som verkligen rivstartade med 
en mycket stark ökning av ehandeln var 
bokhandeln. Ökningen planade sedan ut 
och idag är  fördelningen mellan ehandel 
och fysisk handel tämligen jämnt fördelad. 
Jens Levin tror att den typen av jämvikt kan 
bli fallet även i andra branscher som sett 
 ehandeln öka. Nu ska ingen förledas att tro 
att han med detta tror att effekten av inter
net och digital teknik är överskattad när det 
gäller handel. Tvärtom.

– Vi befinner oss i inledningsfasen till ett 
paradigmskifte. Det som sker är att ehandel 
och fysisk handel växer samman, det vill 
säga att handeln digitaliseras.

Den faktor som har gjort att utveckling

Vad händer med butikslokalerna om det är så att ehandel och 
fysisk handel håller på att växa ihop? Det finns faktiskt en del 
som talar för att digitaliseringen av handeln kan ge ett uppsving 
för små butiker och leda till gågatans revansch.

DANIEL BERGSTRAND | daniel.bergstrand@fastighetsnytt.se

Digital handel blåser
liv i den analoga butiken

FOTO: VASAKRONAN

Gågatan Svartbäcksgatan
är navet i Uppsalas
centrumhandel.
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en på allvar har tippat över i den här rikt
ningen är enligt Jens Levin att så gott som 
alla, åtminstone svenskar, använder smarta 
mobiltelefoner. Konsumenten har alltid med 
sig en internetuppkoppling och  kommer 
alltid åt information kopplad till varor och 
 tjänster via appar och hemsidor.

Det rör sig alltså om en utveckling där 
den fysiska lokalen och internet hänger ihop 
på ett mycket intimt sätt. Jens Levin är noga 
med att skilja på ehandel och digitalisering 
av handeln. Ehandel är ett delfenomen av 
digitaliseringen. Egentligen är det inget 
nytt. I alla fall inte jättenytt. Samma gamla 
mänskliga behov, men med ny teknik upp
står helt nya möjligheter att tillgodose dem. 
Handlaren kan utnyttja information på ett 
mer genomtänkt vis, bygga relationer på ett 
mer genomtänkt vis och utnyttja lokalen på 
ett mer genomtänkt vis. Och, menar Jens 
Levin, handlaren kan utnyttja sitt lokala 
läge på ett mer genomtänkt vis.

– Det gäller att se det lokala läget som en 
styrka. Målet för handlaren ska inte primärt 
vara att sälja via nätet, utan att använda 
nätet för att driva in kunder till den  fysiska 
butiken. Konsumenten ska söka sig till 
 butikslokalen för att få en upplevelse. Mina 
nyckelord för framgång i det här avseendet 
är kunskap och välvilja, säger Jens Levin.

INGEMAR STENMARK SNABBARE IDAG
Kunskap och välvilja alltså. Precis som  under 
de senaste tusen åren måste  köpmannen 
vara skicklig på att sälja varor. Se kundens 
 individuella behov, presentera  lockande 
 erbjudanden och erbjuda attraktiva  varor. 
Men, i den digitala eran får han nya 
 möjligheter att presentera dem.

– För en tid sedan såg jag på teve när 
Ingemar Stenmark fick frågan hur pass 
väl han idag skulle hävda sig mot den sena 
1970talsversionen av sig själv, när han stod 
på topp. Utan att tveka svarade Stenmark 
att han åker snabbare idag. Anledningen är 
helt enkelt att skidorna idag är så mycket 
bättre, säger Jens Levin.

Han menar att samma sak gäller för 
handlaren. Redskapen har blivit så mycket 
bättre och för den som kan använda dem 
öppnar sig stora möjligheter.

– Som jag ser det kommer inte  lokalerna 
för handel att försvinna, men vissa hand
lare kommer att försvinna. De som har om
vandlingskraften kommer att finnas kvar, 
och de som inte har den försvinner.  Vinnarna 

är de handlare som kan skapa en inbjudande 
miljö i sina butiker och förena den fysiska 
och digitala butiken som en  helhet.

GÅGATANS REVANSCH
Det är många som blir bekymrade av att 
små butiker i stadskärnan har svårt att 
klara sig i konkurrens med externhandel 
och de stora kedjor som i regel dominerar 
moderna  köpcentrum. Dels för att många 
gillar  tanken på ett varierat utbud av varor, 
dels för att den fysiska stadsmiljön  vinner 
så  mycket på att det finns en  levande, 
 småskalig  handel. I det här avseendet 
har Jens Levin med sin tro på den lokala 
 strategin ett hoppingivande budskap.

– För min egen del tror jag på gågatans 
 revansch. De möjligheter som  digitaliseringen 
av handeln ger den lokala handlaren kan ge 
tillbaka glansen till stadskärnorna.

Hur går det till i praktiken? Jens  Levin 
 talar om vikten av att skaffa sig ett  Aläge 
även på internet, det vill säga att man ser 
till att butiken dyker upp högt och  korrekt 
i  sökmotorernas listor. Använd grepp som 
att man blir ”kvartersmedlem” eller  speci 
ella prislistor för medlemmar. Bygg på 
 konsumentens behov av att bli väl  behandlad, 
av specialkunskaper.

– Gör det möjligt att boka möten med 
 butikspersonal via hemsidan. Hjälp till med 
frakt och integrera webbshopen med den 
 fysiska butiken och använd den  ”digitala 
 hyllan”. Man får aldrig säga till en kund 
att  ”tyvärr, den   produkten är slut”, säger 
Jens Levin.

KONKURRENS MED PRIS KRÄVER
ENORMA VOLYMER
Ett annat paradigmskifte i handeln är den 
prispress som internet medför i och med 
att konsumenter såväl hemma som på plats 
i  butiken alltid kan göra  prisjämförelser. 
Svensk Handels chefsekonom  Jonas  Arnberg 
har talat om att fenomenet  påverkar 
 inflationen i mycket hög grad,  kanske mer 
än den svenska Riksbanken har insett. För 
att konkurrera med pris idag måste man 
sannolikt vara en gigant som Amazon för 
att ta hem spelet. Ett företag som kallar in 
i storleksordningen 80  000 personer extra 
för att klara av julhandeln. Amazon agerar 
på marknader där priserna kan pressas, och 
vissa segment av varor berörs inte.

– Det stora flertalet konsumenter är 
 faktiskt inte prisjägare. En  undersökning som 

Systembolaget gjorde visade att  kategorin 
utgjorde en andel på cirka 13  procent. Det 
 betyder att det finns andra faktorer som 
avgör var man köper sina varor, och det ska 
handlaren utnyttja, säger Jens Levin.

Han ser ett eget varumärke som en gång
bar strategi, det vill säga att man har en 
egen produkt som man kontrollerar ända 
ut i butiken. Specialisering mot en nisch är 
ytterligare ett sätt att överleva, exempelvis 
genom att satsa på att bli bäst på fårsaxar 
via en webbshop. Den fjärde är den lokala 
 strategin. En strategi som alltså även passar 
den småskalige aktören.

UPPLEVELSER DRIVER FRAM 
POP-UP-STORES
När det gäller mer direkta effekter av  digital  
iseringen för fastighetsbranschen  pekar Jens 
Levin ut popupstores som ett  fenomen han 
tror att vi kommer att få se mer av.

– Jag tror att behovet av den typen av 
mindre beständiga lokaler kommer att öka. 
Orsaken är att många starka varumärken 
vill öppna egna showrooms. Det här har 
att göra med dagens fokus på  upplevelser 
kring  produkter, man vill genom eget 
showroom försäkra sig om att man bär med 
sig rätt upplevelse hela vägen ut till mötet 
med kunden.

En annan effekt som Jens Levin är 
 nyfiken på för fastighetsbranschens vid  
kommande är användningen av omsätt 
nings baserade hyror.

– Det här är absolut inget som jag är 
expert på, men när så mycket av handeln 
kommer att utspela sig i en slags mellanzon 
mellan fysisk butik och hemsida, hur knyter 
man en viss omsättning till en viss butik 
inom ramen för en kedja till exempel? n

FOTO: TOM LEVIN

Jens Levin.
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Fem av börsens samhällsbyggnadsbolag 
har den senaste tiden varit aktiva åter
köpare av egna aktier. Mest iögonfallande 
för  media har Wallenstam varit då bolaget 
alltid  meddelar marknaden dagen efter sina 
återköp med pressmeddelanden, utöver den 
information man delger  Stockholmsbörsen. 
Bland andra bolag, som egentligen är mer 
aktiva sett till belopp man köper för, är 
JM och Skanska men även Corem Property 
 Group och Sweco har varit aktiva åter
köpare, om än i betydligt mindre omfattning 
än Wallenstam, JM och Skanska.

Fastighetsnytt har återkommande 
 rapporterat om Wallenstams återköp sedan 

i juli 2013 då man kan säga att bolaget, med 
bemyndigande från årsstämman samma 
år, inledde sitt återköpsprogram på allvar. 
 Sedan dess har Wallenstam systematiskt 
köpt tillbaka aktier och enligt Fastighets
nytts beräkningar den 20 november hade 
bolaget under 2014 köpt 932  500 egna 
aktier för 103,9 miljoner kronor. Samma 
datum ägde Wallenstam sammanlagt 
2,4 miljoner egna Baktier, motsvarande 
1,6 procent av kapitalet i bolaget.

Som nämnts ovan är dock det anrika 
 Göteborgsbaserade fastighetsbolaget långt 
ifrån det enda börsnoterade bolaget som 
har implementerat ett återköpsprogram. 

Faktum är att det är ett ganska vanligt 
för farande, även inom samhällsbyggnads
sektorn.  Så ledes har exempelvis  Skanska ett 
om fattande återköpsprogram och vid  senaste 
årsstämma fick bolaget ett  be myndigande 
från sina ägare att köpa tillbaka 4  500  000 
egna aktier över cirka ett år eller närmare 
 bestämt fram till årsstämman 2015.

I enlighet med detta köpte Skanska 
 under tredje kvartalet tillbaka 185  731 
 aktier.  Givet bolagets lägsta kurs under 
kvartalet, 137,3 kronor per aktie, innebär 
det att  Skanska köpt egna aktier för minst 
25,5 miljoner kronor under tredje kvartalet.

KALIBRERAR KAPITALSTRUKTUREN
Ytterligare ett bolag som har en ännu 
 tydligare och mer konsekvent återköps
policy än både Skanska och Wallenstam 
är JM. Claes Magnus Åkesson, CFO i JM, 
 förklarar för Fastighetsnytt att bolaget 
 sedan 2012 har ett mandat från sin års
stämma att  återköpa aktier. Mandatet har 
förnyats av stämmorna 2013 och 2014.

– Vi har en utdelningspolicy om 50 
 procent av resultatet efter skatt över en 
 konjunkturcykel och syftet med återköpen 
är att ge oss ett verktyg för att löpande 
 kalibrera kapitalstrukturen, säger han.

Enligt Claes Magnus Åkesson har JM  sedan 
mandatet gavs år 2012 köpt tillbaka  aktier för 
cirka 125 miljoner kronor per kvartal.

– Vi köper tillbaka aktier för att allokera 
lagom med riskkapital i förhållande till de 
operationella riskerna i bolaget, uttryckt 
som volatilitet i kassaflöde.

Han konstaterar att bolaget har en stark 
balansräkning men att genom återköp av 
 aktier kan man justera kapitalstrukturen så 
att balansräkningen inte blir onödigt stark.

– Vår första prioritering är alltid  projekt 
och genom en stark balansräkning kan vi 
säkra att vi har möjlighet att inleda nya 
 projekt, säger Claes Magnus Åkesson.

Återköp av aktier kan som Claes  Magnus 
Åkesson förklarar användas för en  löpande 

Aktieåterköp där börsnoterade bolag köper tillbaka egna  aktier 
och ”inaktiverar” dem är ett vanligt förfarande på börsen. I finans
teorin kan det jämställas med utdelning och det är ett  smidigt 
 alternativ till just utdelning. Tunga bolag som  Wallenstam, 
 Skanska och JM gillar konceptet.

SVERRIR THÓR | sverrir.thor@fastighetsnytt.se

Ett alternativ till
utdelning

FOTO: SVERRIR THÓR
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kalibrering av kapitalstrukturen. Vad  innebär 
då det? Jo, förklaringen är att de flesta  bolag 
vill ha en effektiv  kapitalstruktur,  vilket lite 
förenklat kan uttryckas med att de inte vill ha 
för mycket pengar som inte  används,  liksom 
en  dagligvaruhandel som inte vill hålla ett 
för stort lager. Då kan det vara mer effekt ivt 
att låta aktie ägarna  förvalta  pengarna så att 
de på annat håll får en bättre avkastning på 
 kapitalet än att låta det ligga i bolagets lador. 
Överlåter  pengarna till  aktieägarna gör man 
bäst på två sätt,  antingen via utdelning eller 
återköp av aktier.

Det senast nämnda är nämligen till sin 
natur ett alternativ till utdelning och aktie
återköp skiljer sig visserligen en aning från 
utdelning men ska man hårdra det så är 
skillnaden på återköp och utdelning ganska 
liten. Båda avser att ge pengar till aktie
ägarna men det finns dock vissa nyans
skillnader. Den första är att vid utdelning 
delas ”överflödigt” (om man får använda en 
så opolerad term) kapital ut till aktieägarna 
så att alla får lika mycket per aktie. När ex
empelvis Wallenstam betalar  utdelning får 
huvud ägaren Hans Wallenstam  precis lika 
mycket i  utdelning per aktie som  vilken 
annan ägare. Hans Wallenstam får dock 
 betydligt mer pengar från bolaget än  vilken 
annan ägare som helst då han äger flest 
 aktier i  Wallenstam.  Undantaget från denna 

 princip heter så klart preferensaktier då 
dessa i  regel berättigar till högre  utdelning 
än vanliga stamaktier. Det finns ett annat 
undantag och det är stamaktier som innehas 
av själva bolaget, dessa ger varken rätt till 
utdelning eller röster på bolagsstämmor.

KONCENTRERAT MARKNADSVÄRDE
När ett bolag å andra sidan köper tillbaka 
en aktie så får endast en aktieägare som är 
villig att sälja av sitt innehav tillbaka reda 
pengar på en gång. Där skiljer sig återköp 
från  utdelning och man kan undra hur det 

går att jämställa återköp till utdelning med 
tanke på att en aktieägare som sålt tillbaka 
aktier till bolaget inte längre är berättigad 
till den utdelning dessa aktier ger. Ägaren 
har fått tillbaka pengar men han har inte 
 aktierna kvar, kan man påpeka.

Så är det sannerligen, men samtidigt är 
det viktigt att komma ihåg att en aktie som 
innehas av själva bolaget varken ger rätt till 
utdelning eller röster. I princip kan man säga 
att en aktie som innehas av bolaget är par
kerad eller inaktiv så länge bolaget äger den. 
Därmed minskar man i praktiken antalet 

utestående aktier vilket innebär att bolagets 
marknadsvärde koncentreras till färre aktier 
och i teorin borde värdet på de aktier som 
innehas av andra än bolaget rimligtvis stiga. 
På en fullkomligt effektiv marknad borde 
alltså aktiekursen stiga så fort marknaden 
informeras om återköp, vilket per defini
tionen av en fullkomligt effektiv marknad 
borde vara så fort de äger rum.

Samtidigt torde den potentiella ut
delningen för varje aktie öka eftersom de 
flesta bolag har en utdelningspolicy, vi kan 
ta JM som enligt Claes Magnus Åkesson 

 delar ut halva sin vinst över en konjunktur
cykel, som inte påverkas av antalet aktier. 
Säg att ett bolag ska dela ut 100 miljoner 
kronor och att det finns 100 miljoner aktier. 
Då  delar man ut 1 krona per aktie. Säg  sedan 
att  bolaget har köpt tillbaka 5 miljoner 
 aktier. Då delar man ut de 100 miljonerna 
till 95 miljoner aktier, 1,05 kronor per aktie.

GER ÄVEN ÖKAD MAKT
Aktieåterköp fungerar således som ett, 
 ganska smidigt, alternativ till utdelning 
för bolag som vill kalibrera sin kapital
struktur, eller, om man ska prata vanligt 
språk, göra sig av med överflödigt kapital. 
Återköpen fungerar även utmärkt som ett 
verktyg för storägare i bolag som vill öka sitt 
 inflytande, säg att en aktieägare kontrollerar 
50  miljoner röster i bolaget i exemplet ovan. 
Vid 100 miljoner aktier innebär det att man 
får 50 procent av rösterna. Vid 95 miljoner 
aktier får man däremot 52,6 procent av 
 rösterna och därmed en större makt. Det är 
dock en helt annan historia. n

Vår första prioritering är alltid  projekt 
och genom en stark balansräkning kan 

vi säkra att vi har möjlighet att
inleda nya  projekt.

Bolag (oktober) Återköp kronor Bolag (november) Återköp kronor

Corem Property Group 574 317 Corem Property Group 10 880 925
JM  11 594 636 JM 60 835 199
Skanska B 13 158 870 Skanska B 33 071 700
Sweco B 1 847 775 Sweco B 1 194 154
Wallenstam B 7 927 096 Wallenstam B 44 454 803
   ÅF  -2 444 000
Summa  35 102 693  150 436 781

Samhällsbyggnadsbolagens återköp
av egna aktier under oktober och
november 2014 

FOTNOT: ÅF SÅLDE AKTIER FÖR 2 444 000 I NOVEMBERKÄLLA: NASDAQ

Claes Magnus Åkesson.
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Hemsö genomför en bytesaffär med 
fastig hetsbolaget Hemfosa Fastigheter AB. 
 Affären innebär att Hemsö köper för drygt 
1,1 miljarder kronor och samtidigt avyttrar 
fastigheter till ett sammanlagt värde om 
närmare 3,3 miljarder till Hemfosa.

I en bytesaffär med fastighetsbolaget 
Hemsö förvärvar Hemfosa Fastigheter 
60 samhällsfastigheter på elva orter i 
 Sverige till ett underliggande fastighets
värde av närmare  3,3 miljarder kronor. 
Samtidigt  avyttrar Hemfosa  Life Science 
fastigheten Novum i Huddinge till ett 
 underliggande fastighetsvärde av drygt 
1,1 miljarder  kronor till Hemsö.

Den av Hemsö förvärvade fastigheten 
ligger i direkt anslutning till Hemsös och 
SveaNors miljardsatsning Technology for 
Health i Huddinge utanför Stockholm.

– Förvärvet av Novum är strategiskt 
viktigt samtidigt som avyttringarna 
 skapar  förutsättningar för en effektivare 
 för valtning säger Hemsös vd Per Berggren.

De av Hemfosa förvärvade  fastigheterna 
ligger till större delen i Stockholms regionen, 
Härnösand, Sundsvall, Umeå, Karlskrona, 
Finspång, Malmö samt Eksjö och har ett 
underliggande fastighetsvärde om 3 266 
miljoner kronor. Den totala  uthyrningsbara 
ytan uppgår till cirka 275 000 kvadrat

meter. Hyresgästerna är till övervägande 
del  kommunala verksamheter såsom äldre
boenden, skolor och vårdinrättningar, 
men omfattar även Polismyndigheten och 
 Domstolsverket. Uthyrningsgraden uppgår 
till 98 procent och den genomsnittliga löp
tiden för hyreskontakten, beräknat från års
skiftet 2014/2015, uppgår till 9,0 år.

– Vi är mycket glada över att kunna 
 genomföra denna strategiska affär och 
därmed kraftigt expandera vårt bestånd 
med samhällsfastigheter bland annat inom 
 området vård och skola. Förvärvet är ett 
 viktigt steg i Hemfosas strategi för till
växt och fokusering på området samhälls
fastigheter, säger Jens Engwall, vd för 
 Hemfosa Fastigheter.

Hemsö tillträder fastigheten Novum den 
17 december 2014 och frånträder de sålda 
fastigheterna samma datum. Affären bok
förs i det fjärde kvartalet 2014. Efter upp
görelsen uppgår Hemsös fastighetsportfölj 
till 24 miljarder kronor.

Förvärvet är villkorat av godkännande 
från Konkurrensverket.

Catella Corporate Finance och Advokat
firman Glimstedt har bistått Hemsö 
vid  affären. n

REDAKTIONEN

Fastigheter för 4,4
miljarder byter ägare KÄLLA: WWW.FASTIGHETSNYTT.SE

UTHYRNINGAR

27/11 H SEB Trygg Liv hyr ut 300 m2 till 
Boggi Milano i fastigheten Humlegården 
57 vid Stureplan.

27/11 H Vällingby City hyr ut 1 100 m2 
till Best of Brands i Kfem.

26/11 H Cramloth hyr ut 3 600 m2 till 
Factory Fitness i Tornby i Linköping.

26/11 L Brostaden hyr ut 1 500 m2 till 
 Ingram Micro på Gårdsfogdevägen i 
 Mariehäll i Bromma.

26/11 K Jernhusen hyr ut 7 300 m2 i 
 fastigheten Eldaren i centrala Uppsala 
till Landstinget i Uppsala län.

26/11 H Profi hyr ut 1 330 m2 till Jysk 
och 380 m2 till HTH-kök i InfraCity i 
Upplands Väsby.

26/11 S Försäkringsbranschens 
 Pensionskassa hyr ut 3 500 m2 till 
 Hermods Gymnasium på Värtavägen 65 
i Stockholm.

25/11 K Diös hyr ut 1 477 m2 till Ramböll 
i fastigheten Mörten 1 i Luleå.

24/11 L Kungsleden hyr ut 791 m2 till 
DocuSolution i fastigheten Nattskiftet 15 
i Västberga.

20/11 K AFA Fastigheter hyr ut 674 m2 till 
Kairos Future i Klarabergshuset på Västra 
Järnvägsgatan 3 i Stockholm.

18/11 K Diös hyr ut 600 m2 till 
 Arbetsförmedlingen i Östersund.

 17/11 K Diligentia hyr ut 1 136 m2 till 
Ticket Biz i fastigheten Esplanaden 3C 
i Sundbyberg.

16/11 H FastPartner hyr ut 1 691 m2 till 
Friskis&Svettis på Eldarvägen 4 i Täby.

14/11 K Skanska hyr ut 6 200 m2 till 
 Vattenfall i området Porsögården i Luleå.

12/11 K I Stendörren hyr ut 3 000 
m2 till Stockholm Vatten i Högdalens 
 Industriområde.

12/11 K Klövern hyr ut 3 200 m2 till 
 IP-Only AB i Gamla Posthuset i Uppsala.

12/11 H Unibail-Rodamco hyr ut 3 300 m2 
till Ica i Mall of Scandinavia i Solna.

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

Köpcentrum och handelsområden i  Sverige 
fortsätter att öka i antal, yta och  om 
 sättning, enligt en kartläggning av Nordic 
Council of Shopping Centers (NCSC) i sam
arbete med HUI Research och Datscha. Den 
 största tillväxten sker i externa handels
områden och regioncentrum i utkanten 
av storstäder. 

Enligt NCSC uppgår antalet Köpcentrum 
och handelsområden till 358 stycken. Den 
totala uthyrningsbara ytan ökar och uppgår 
till 8,5 miljoner kvadratmeter. Köpcentrum
ens andel av den totala detaljhandels

försäljningen har de senaste åren legat 
kring 35 procent.

– Trenden är att stora blir större. Andra 
trender är ett fortsatt fokus på restauranger 
och service. Gym och lekland är allt vanlig
are inslag vilket bidrar till omvandlingen av 
 handelsplatser till mötesplatser, säger  Marika 
Wærn, vd NCSC, i ett pressmeddelande.

Största handelsområdet i Sverige är 
fortsatt Kungens Kurva följt av Barkarby 
 Handelsplats och Erikslund. n

REDAKTIONEN

”Stora blir större”
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TRANSAKTIONER
27/11 S Fabege säljer fastigheten 
Planen 4 i Solna till Näckström 
Fastigheter för 106 miljoner kronor.

26/11 K FastPartner köper fastigheten 
Solna Hilton 2 i Frösunda i Stockholm för 
790 miljoner kronor.

24/11 L Sagax köper 20 fastigheter i  
verige och Finland för sammanlagt 
380 miljoner kronor.

24/11 NP3 köper tre fastigheter, varav 
två med tomträtt, i Sundsvall för 
21 miljoner kronor.

21/11 S Hemfosa köper fem fastigheter i 
Vänersborg och Mölnlycke av Niklasberg 
och Kullabäckstorp för 270 miljoner 
kronor.

20/11 B Wästbygg säljer ett projekt med 
462 hyresrätter i Huddinge till Alecta för 
560 miljoner kronor.

19/11 I AxFast säljer fastigheten Backa 
107:13 i Göteborg till Hermius som ägs av 
Starwood och Vencom.

19/11 B Oscar Properties köper 
fastighet på Tre Kronors väg på 
Kvarnholmen i Stockholm av 
Kvarnholmen Utvecklings AB för 
117 miljoner kronor.

18/11 S Hemsö säljer 60 fastigheter till 
Hemfosa för 3,3 miljarder kronor och 
köper fastigheten Novum i Huddinge av 
Hemfosa för 1,1 miljarder kronor.

17/11 S Offentliga Hus köper tre 
fastigheter i centrala Borås av Weland 
Fastighets AB.

17/11 S Castellum säljer 54 fastigheter i 
Växjö, Värnamo och Göteborg till Hemfosa 
för 1 946 miljoner kronor.

17/11 K H Fastighets AB L E Lundberg 
köper fastigheten Asken 11 på Birger 
Jarlsgatan i Stockholm från Catella för 
325 miljoner kronor.

13/11 B Heba köper ett bostadsprojekt i 
Huddinge av Skanska  Hyresbostäder för 
421 miljoner kronor.

13/11 H Jernhusen köper stations-
byggnaden Västra Station i Lund av 
LKF för 31 miljoner kronor.

12/11 B K S Fabege säljer fastigheterna 
Rovan 1 och Rovan 2 i Solna till Andersson 
Invest & Fastighets AB för 340 miljoner.

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

The Icelandic real estate sector has bene
fitted from being on the corporate bond 
market where it has gained access to a pool 
of institutional investors. The corporate 
bond market‘s recovery in Iceland didn’t 
gain  momentum until 2013, when the  value 
of newly listed bonds amounted to just 
over ISK 100 billion or SEK 6 billion, more 
than 2.5 times the value of bonds  listed in 
the previous three years  combined.  Listing 
 activity this year is on par with last year’s. 
 Altogether, the market value of  listed 
 corporate bonds is currently around ISK 
270 billion (SEK 16 billion). Thereof 17 
bond  issues related to real estate financing 
account for ISK 103 billion (SEK 6.1  billion), 
or nearly 40 percent of the market value of 
all listed corporate bonds. The number and 
amount, respectively,  rise  to 29 and  ISK 
163 billion (SEK 9.7 billion), or 60 percent 
of the corporate bond market, if we include 
the Icelandic banks‘ collateralized bonds, 
backed by the banks‘ mortgages.

The real estate bonds are generally  asset 
backed and without exception indexed to 
inflation. Real yields are commonly  between 
3.5 percent and 4.2 percent. The median 
 issue size is ISK 4 billion or SEK 240  million, 
but there is considerable variation around 
the median value. The largest issue, with 
market value of ISK 19.5 billion (nearly 
SEK 1.2 billion), relates to the financing 
of the Harpa cultural and social center in 
downtown Reykjavik. Quite commonly, the 
 issuers are alternative investment funds 
that finance subsidiaries of the real estate 
companies or individual real estate invest
ments. Such issues amount to about ISK 50 
billion (SEK 3 billion).

With robust economic growth and real 
estate business investment picking up pace 
we can expect real estate to feature quite 
prominently on Nasdaq Iceland‘s equity and 
fixed income markets in the near future. n

PÁLL HARDARSON

VD FÖR NASDAQ PÅ ISLAND

Páll Hardarson, vd för Nasdaq på Island, är ny skribent på  Börs bloggen som du hittar på 
 hemsidan Fastighetsnytt.se.  Han skriver på  engelska med fokus på fastigheter på isländska 
börsen samt börsens  regelverk.

Real estate boosts the 
Icelandic  corporate 
bond market

Börsbloggen:

Páll Hardarson.

FOTO: NASDAQ
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SAVILLS

TRANSAKTIONSVOLYM (MKR)

TAKE-UP PRIME YIELD

TRANSAKTIONSVOLYM HOTELL (MKR)

* JANUARI-NOVEMBER

KOMMENTAR PETER WIMAN, SAVILLS

Intresset för fastighetsinvesteringar är urstarkt och under 
perioden januari till november som omsattes fastigheter för 
mer än 120 miljarder, vilket tyder  på att vi sannolikt  kommer 
uppnå transaktionsvolymer  jämförbara med åren innan 
2008-års finanskris. 

Något förvånande så har marknaden för samhälls-
fastigheter varit mycket stark och omsättningen hitills 
under året har överstigit 17 miljarder, vilket är jämförbart 
med 2012 som var ett toppår avseende omsättning av 

samhälls fastigheter. Trots att det har varit ett valår så har 
 kommunerna fortsatt att avyttra objekt, men framförallt så 
har strukturaffärer drivit upp volymerna.

Marknaden för hotellfastigheter har tidigare dominerats 
av norska bolag, men under året har stora hotellaffärer 
 genomförts, med inhemska köpare. Intresset för hotell-
fastigheter har gradvis ökat och många ser stora fördelar i att 
fastigheterna ofta har långa hyresavtal och att en större del 
av drift och underhåll läggs över på hyresgästen.

Svenska investerare Utländska investerare
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STOCKHOLM

Under det tredje kvartalet uppmättes en 
 nyuthyrningsvolym om 55 000 m2 i  Storstockholm. 
Det är den lägsta volymen som uppmätts på 
 Stockholmsmarknaden sedan första kvartalet 
2010. Den låga nyuthyrningsvolymen detta kvartal 
förklaras främst genom de låga vakansgraderna 
samt att inga uthyrningar större än 5 000 m2 
har gjorts.

För delmarknaden Övriga Innerstaden justeras 
prime yield ner med 25 punkter till 4,75 procent 
enligt JLL:s bedömning. Inom övriga delmarknader 
bedöms prime yield vara oförändrad.

GÖTEBORG

Take-up under det tredje kvartalet 2014 uppgick till 
36 700 m2, en minskning om 38 procent från den 
rekordhöga volymen under föregående kvartal. På 
årsbasis innebär volymen en ökning om 88  procent, 
vilket visar på att Göteborgs hyresmarknad är 
fortsatt mycket het. 

Prime yield ligger kvar på oförändrade nivåer för 
samtliga delmarknader i Göteborg.

MALMÖ

Den totala nyuthyrningsvolymen som uppmätts 
för Malmö/Lund under det tredje kvartalet 2014 
är 31 900 m2 och således 71 procent större än 
 volymen för föregående kvartal. På årsbasis är 
volymen för Malmö/Lund nästan tre gånger så stor. 
Ökningen kan delvis förklaras av två stora enskilda 
 uthyrningar på marknaden under kvartalet.

Direktavkastningskravet ligger kvar på 
 oförändrade nivåer för nionde kvartalet i rad inom 
de olika delmarknaderna i Malmö/Lund.

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

* JANUARI-NOVEMBER

VARJE PUNKT I DIAGRAMMEN REPRESENTERAR ETT KVARTAL
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PANGEA PROPERTY PARTNERSPANGEA PROPERTY PARTNERS

PANGEA REAL ESTATE INDEX – LÄNDER

 ANDEL I VOLYM (%)

1. STOCKHOLM 44,4

2. VÄSTRA GÖTALAND 13,3

3. SKÅNE 11,7

4. SÖDERMANLAND 6,4

5. UPPSALA 4,3

6. ÖSTERGÖTLAND 3,9

7. HALLAND 2,1

8. KALMAR 2,0

9. GÄVLEBORG 1,7

10. VÄSTERNORRLAND 1,4

>10 SEK (Mdr)

5-10 SEK (Mdr)

1-5 SEK (Mdr)

<1 SEK (Mdr)

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

Oktober blev ännu en aktiv månad på transaktions-
marknaden med affärer för nästan 13 miljarder i 
Sverige och 20 miljarder i Norden. Det gör att vi redan 
nu har passerat 100-miljardersstrecket på den svenska 
marknaden och kommer att landa på en årsvolym som är 
den klart högsta sedan finanskrisen. Storstadsregionerna 
Stockholm, Göteborg och Malmö står för cirka 70 procent 
av marknaden.

På aktiemarknaden såg vi en viss korrigering  under 
 september/oktober, men fastighetsaktierna har 
 åter hämtat sig och ligger nu nära årsbästa igen. 
Sett till hela Norden så har fastighetsaktier från Sverige 
och med fokus på bostads- och blandportföljer gått allra 
bäst  under det senaste året.

PANGEA REAL ESTATE INDEX – SEKTOR

Kontor Handel Bostäder Lager Blandat
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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 



FASTIGHETSNYTT NORR
Mot bakgrund av den spännande utvecklingen på samhällsbyggnadsområdet i norra Sverige har Fastighetsnytt glädjen att  presentera  Fastighetsnytt Norr. En 
 redaktionell plattform för nyheter om fastigheter och samhällsbyggnad i norr. Det kommer att handla om  fastighetsmarknad, transaktioner, uthyrning, infrastruktur, 
stadsbyggnad, bostäder, demografi, sysselsättning, konjunktur och mycket annat. Välkommen till Fastighetsnytt Norr!

FASTIGHETSNYTT.SE/NORR

– Vi kommer definitivt att vara med i match
en om Norrbotniabanan blir av. Men vi har 
såklart också många andra projekt vi jobbar 
med. Det händer väldigt mycket häruppe, 
säger Daniel Wallström, ny regionchef för 
Tyréns i norra Sverige.

Wallström har under sina sju år i teknik
konsultföretaget själv sett expansionen i 
den nordliga landsändan. Från år 2000 till 
i dag har antalet medarbetare tiodubblats 
från Sundsvall och norrut – från 20 till 200 – 
och nu siktar man på ytterligare 100 tjänster 
inom fem år.

– En helt rimlig målsättning, säger 
 Wallström. Det satsas och byggs mycket i 
expansiva orter som Umeå, Sundsvall och 
Luleå. Men framför allt har vi en basindustri 
som går bra, och där specialister efterfrågas.

ONT OM ARBETSKRAFT I KIRUNA
För Tyréns har det till exempel inneburit 
projektering och bygge av en omlastnings
terminal i Pitkijärvi utanför Svappavaara, 
där den brutna järnmalmen från gruvorna 
i området ska lastas om från lastbil till tåg 
för vidare transport till hamnen i Narvik. 
Och längs samma Malmbana har man varit 
involverade i den omfattande bangårds
förlängningen vid Abisko station.

– Ett stort och mycket intressant, men 
komplext projekt, säger Daniel Wallström.

I Kiruna, där den allt djupare gruvan 
fått marken att spricka och också hota både 
 gruva och bebyggelse, där har Tyréns bland 
annat varit med i projekteringen och bygget 
av en ny damm för att förhindra att vatten 
från sjön Luossajärvi sipprar ner i gruvan.

– I Kiruna vill vi gärna vara, där finns 
många stora projekt. Problemet är bristen på 
arbetskraft, många slåss om arbets kraften. 
Det är helt enkelt svårt att rekrytera folk 
där, säger Daniel Wallström.

”HELA NORRA SVERIGE INTRESSANT”
Så är det inte i städerna längs Norrlands
kusten. I både Sundsvall, Umeå och Luleå 
satsar kommunledningarna på bygg och 
 infrastrukturprojekt som kräver  specialister. 
Tyréns rekryterar därför stadigt nya teknik
konsulter och har också nyligen tillsatt nya 
affärschefer som ska hjälpa till att utveckla 
företaget i region nord. Facebooks omtalade 
serverhall i Luleå och det snart invignings
klara kulturhuset Kulturväven i Umeå, har 
inneburit omfattande uppdrag för Tyréns, 
både när det gäller konstruktion, brand
skydd och miljö, och när det gäller Kultur
väven även akustik och geoteknik.

Kuststäderna är också prioriterade i 
 Tyréns Norrlandssatsning, säger Wallström.

– Självklart mest för att det satsas mest 
där. I Umeå och Luleå driver ledningarna på 

för tillväxt och utveckling och det genererar 
uppdrag åt oss.

– Men vi ser också möjligheter på många 
andra håll. Jag finns själv i Piteå där vi är 
inblandade i det gigantiska Markbygden
projektet, Europas största vindkraftpark. Vi 
finns i Skellefteå och betraktar hela norra 
Sverige som intressant för oss. Projekt kan 
dyka upp var som helst.

NORRBOTNIABANAN LOCKAR
På senare tid har största expansionen skett 
inom fastighets och byggsektorn. Dels  genom 
att Tyréns tagit marknadsandelar men också, 
och inte minst, genom att nya  direktiv från EU 
och skärpta plan och bygglagar i Sverige, nu
mera ställer helt andra krav på byggprojekten.

– Tidigare var det inte så noga. Man 
byggde utan dagens säkerhets och hållbar
hetstänk. I dag gäller helt andra krav. Det ger 
jobb till konsulter som oss, säger Wallström.

Nöjt, får man förmoda. Och satsning
arna i norr tycks fortsätta. Inte minst när 
det  gäller infrastrukturen finns krav från 
företrädare i regionen.

Högst upp på önskelistan i kustkommun
erna i Norr och Västerbotten är ett nytt 
snabbspår från Umeå till Luleå. Ett mång
miljardprojekt som de rödgröna partierna 
sagt sig vilja prioritera om de vinner valet nu 
i september.

– Bygget av Botniabanan från Sundsvall 
till Umeå blev en bra start för oss att  etablera 
oss i norra Sverige. Fattas beslut om en Norr
botniabanan kommer vi absolut att vara med 
på något sätt, säger Daniel Wallström. n

BERTHOLOF BRÄNNSTRÖM

INFRASTRUKTUREN SKAPAR EFTERFRÅGAN
PÅ TEKNIKKONSULTTJÄNSTER
Norra Sverige blir allt mer intressant för teknikkonsulterna. 
För Tyréns var snabbspåret Botniabanan en viktig avstamp för 
 företagets kraftiga expansion. Nu hoppas man att förlängningen, 
Norrbotniabanan, ska bli lika betydelsefull framöver.

FOKUS PÅ NORRA SVERIGE

NORR

MARKNAD
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Såväl börsens fastighetsindex som Fastighetsnytts sam
hällsbyggnadsindex FSBX befinner sig nu på nya rekord
höjder. På novembers sista handelsdag stängde fastighets
index på 1  663,79, vilket är alltime high medan FSBX 
stängde på 108,04, även det ett alltime high. Det var 
 första gången sedan beräkningen av FSBX inleddes i 
 början på maj som index hamnar över 108.

Uppgången förklaras dels av att börsutvecklingen varit 
gynnsam generellt de senaste veckorna, för hela börsen, 
dels att Riksbankens beslut att sänka reporäntan, den 
viktigaste styrräntan till noll procent i slutet på oktober. 
Fastighets och samhällsbyggnadsbolagen gynnas mer än 
andra av det beslutet då de är mer beroende än de flesta 
av lånat kapital och för de flesta fastighetsbolag är ränte
kostnader den i särklass största enskilda kostnadsposten. 
Nu är det visserligen inte så att fastighetsbolagen lånar 
hos Riksbanken till reporäntan men däremot ligger repo
räntan till grund för den så kallade Stiborräntan som i sin 
tur utgör grunden till fastighetsbolagens lånevillkor.

Huruvida fastighetsaktierna fortsätter stiga, och i så 
fall hur länge, är oklart. n

SVERRIR THÓR

Corem och Sagax är de svenska fast
ighetsbolag som vid tredje kvartal
ets utgång var högst värderade av 
aktiemarknaden i förhållande till 
sina substansvärden (mätt som net 
asset value). En bit därefter kommer 
FastPartner. Det visar en samman
ställning Fastighetsnytt har gjort 
på bolagens pricetobookmultipler 
(P/B).

Corems P/Btal vid kvartals
skiftet var 1,93 vilket innebär att 
bolaget av marknaden värderas till 
1,36 gånger dess underliggande till
gångar. Sagax hade P/Btalet 1,78 
och FastPartner hade 1,46. Lite för
enklat kan man säga att dessa då 
var börsens dyraste fastighetsaktier 
medan Platzer, med P/Btalet 0,8, 
var den billigaste sett till de under
liggande tillgångarna.

Noterbart i sammanhanget är 
att vissa bolag har en noterad 
 Baktie men en icke noterad Aaktie. 
Marknads värdet i sammanställning 
en baseras enbart på noterade ak
tier vilket indikerar att dessa P/B
tal egentligen borde vara högre 
än samman ställningen visar. Som 
 exempel på sådana bolag Balder och 
Atrium Ljungberg.

Sammanställningen baseras på 
fastighetsbolagens nettofastighets
värden, det vill säga värdet på för
valtningsfastigheter minus bo lagens 
räntebärande skulder, som de redo
visas i bolagens delårs rapporter 
för tredje kvartalet och  deras 
 marknadsvärde sista  september. 

Marknadsväde inkluderar även 
 preferensaktier. I sammanställningen 
har vi fokuserat på de bolag som är 
 noterade på huvudlistan och då endast 
de bolag som har  fastighetsförvaltning 
som sin  huvudverksamhet. Därmed 
har varken Besqab och JM tagits med. 
Det bör betonas att analysen bygger 
på bolagens  NAVtal vilket för fastig
hetsbolag ger en aningen mer raffin
erad bild av bolagen.

P/Btalen är en vanlig måttstock 
på börsnoterade bolags värdering. 
Det finns dock inget ett enkelt sätt 
att tolka dem då bolag kan ha olika 
nivåer på sina P/Btal beroende på 
branscher. En tumregel är dock att 
marknadsvärdet inte ska avvika 
mycket från substansvärdet (P/B
talet blir 1 ifall marknadsvärdet och 
substansvärdet är lika höga). Blir 
 avvikelsen för stor kan det leda till 
slutsatsen att bolagt är över  eller 
undervärderat. I fallet Corem är 
 avvikelsen 93 procent och i  fallet 
Platzer är den 20 procent åt det 
 andra hållet. Det torde med andra 
ord finnas en uppsida i  Platzers  aktie 
medan Corem och Sagax är kraftigt 
övervärderade och Fast Partner, 
är på gränsen till övervärdering. 
 Generellt indikerar P/Btalen att 
börsens fastighetsbolag är åt det 
övervärderade hållet. n

SVERRIR THÓR

Fotnot: de olika bolagens price-to-book-
tal hittar du på fastighetsnytt.se/bors

FASTIGHETSNYTT BÖRS

VÄRDERING I
ÖVERKANT ENLIGT
P/B-TAL

Här publicerar vi ett axplock av de texter som 
publiceras på hemsidan Fastighetsnytt Börs: 
fastighetsnytt.se/bors

BÖRS

FSBX-AKTIER PÅ
REKORDNIVÅER

Catena har räntesäkrat 500 miljoner kronor via en 
 10årig swap på en nivå om 1,39 procent.

Catena uppger i ett pressmeddelande att man där
med räntesäkrat cirka 60 procent av låneportföljen.

REDAKTIONEN

ABG Sundal Collier mäklade strax före lunchtid en 
post om 3,5 miljoner Baktier i Platzer Fastigheter. 
Det motsvarar 3,6 procent av kapitalet i bolaget. 
 Aktierna såldes till kursen 31,3 kronor vilket innebär 
att postens värde var 109,6 miljoner kronor.

SVERRIR THÓR

RÄNTESÄKRAR 500 MILJONER

MÄKLAR STORPOST I PLATZER

MARKNAD



Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i.

Längtar du också ibland efter en förvaltningspartner som tänker lite
mer som du. Som ser en större bild än bara fastigheter och funktioner,
som väger in människor, miljön, framtiden och nya möjligheter i
alla situationer. Då ska du titta lite närmare på Riksbyggen. Vi har allt
du kan önska dig av en förvaltningspartner, vi löser det tekniska,
det dagliga och det ekonomiska. Och vi gör det utifrån ett helhets-
perspektiv. Vi har utvecklat och förvaltat fastigheter i över 70 år och
vi finns i hela landet. Hur kan vår syn med människan i centrum
förbättra dina affärer? Svaret hittar du på riksbyggen.se/tjanster eller
om du ringer 0771-860 860.

Vi vet att affärerna 
mår bäst när  
människan är  
i centrum
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I Folkskolans samhällslära från 1957 kan 
man läsa: ”Av 100 svenskar bodde i genom
snitt 21 i städer och 79 på landsbygden år 
1900, och 48 i städer och 52 på landsbyg
den år 1953. År 1956 var siffrorna 5050.” 
 Urbaniseringen är ett faktum och att bo tätt 
leder till ökad  hållbarhet. Edward  Glaeser 
skriver ”If the environmental footprint of the 
average  suburban home is a size 15 hiking 
boot, the environmental footprint of a New 
York apartment is a stiletto heel size 6 Jimmy 
Choo.” Och det är ju en tacksam jämför else 
att få bilden av en grov  skogshuggarkänga i 
motsats till en nätt Sex and the Citysko.

Att jobba med samhällsbyggnad  innebär 
uppdrag i både större städer, på mindre 
orter och på landsbygd. Frågorna liknar 
varandra och berör bland annat visioner, 
handlingsplaner, hållbarhet i alla dess 
 dimensioner så väl som fysisk planering. 
Men  urbaniseringen skapar en  polarisering 
som ofta leder till en debatt där de två 
 sidorna ställs mot  varandra. Det är inte ofta 
land och stad ses som en helhet, eller som en 
gemensam  utmaning att lösa.

Sverige är inte ett land fullt av  storstäder. 
Stockholm är inte en jättestor huvud
stad. Den är attraktiv, den är  modern och i 
världsklass på många sätt – men  besökare 
kommer också för att få uppleva våra 
 älgar,  ishotell, skärgård och norrsken. Den 
 globala  konvergensen leder till att utbudet 
blir allt mer likartat oavsett vilken stad du 
är i. Vi åker inte längre till London för att 
gå i de där unika butikerna, de finns här 
 också nu. Vi kan se samma pjäser, lyssna på 
samma  konserter och njuta av en  caramel 

 frappuchino som var det mest exotiska när 
jag bodde i London för tjugo år sedan. Så 
Sveriges  unikitet  ligger inte enbart i stor
städerna, utan snarare tvärtom. Vilket 
inte förminskar det faktum att städerna 
driver tillväxt, lockar invånare och skapar 
 möjligheter för investerare och företag.

Även om urbaniseringen leder till 
region förstoring och skapandet av 
 funktionella  regioner som inte tar hänsyn 
till  kommungränser är det fortfarande till 
kommun gränser man oftast förhåller sig 
när man  jobbar med stadsplanering och 
 utveckling. Och där uppstår ofta problem, 
där de  ansvariga på kommunen inte vet hur 
man ska  hantera frågan om staden kontra 
 omgivande jordbruksmark. Vissa  kommuner 
kallar sig ”stad” istället för  kommun.  Andra 
har innerstadsstrategier och separata 
 landsbygdsstrategier.

När jag arbetar med  landsbygds 
 utvecklare och är på landsbygdsriksdagen 
disku teras helt andra ämnen än när jag är på 
Årets stadskärna. I botten handlar det ändå 
om människors behov och  drivkrafter. Oftast 
handlar det om att skapa en  attraktiv plats. 
Där folk vill vara, bo,  upptäcka,  besöka, leka, 
jobba, mötas och uppleva. Man vill  också bli 
lyssnad på, att bo i en  kommun som  lyssnar 
på sina invånare är något många  värdesätter 
och något som vägs in i till  exempel 
 kommunrankingar, där det inte alltid är 
 storstadskommunerna som ligger i topp.

För att undvika att förstärka polari
seringen i debatten ytterligare bör fokus  
ligga på samverkan. Samverkansperspektivet 
handlar om att låta bli att sätta poäng. Att 

inte tävla, skapa vinnare eller förlorare. 
Det handlar också om att samverka över 
 gränser politiskt eller inom  kommunala 
förvalt ningar för att tänka långsiktigt 
 tillsammans, där en vision för en kommun 
givetvis  inkluderar hela kommunen. Kanske 
kan till och med de olika delarna förstärka 
varandra – det verkar exempelvis inte finnas 
en  avtagande trend att ha en sommarstuga, 
eller att få handla på ”Bondens marknad”.  
Att skapa förståelse och samverkan  mellan 
stad och land är inte svårt. Det handlar om 
att kunna sätta sig in i andras situation 
–  något vi förhoppningsvis gör flera gånger 
om  dagen i olika situationer.

När vi arbetar med dialog är ett tillväga
gångssätt (som jag lärt mig av en filosof) att 
tillskriva personer kunskap de kanske inte 
har. Istället för att fråga en ung person ”vad 
vill du ha?”, ställer man frågan om hur de 
tycker att man ska utforma trevliga mötes
platser för äldre. Man får väldigt  intressanta 
svar. En fastighetsägare i stan kanske har 
de allra bästa idéerna om hur man ska få 
bredband på landet. Lantbrukaren kan i sin 
tur garanterat föreslå tankar om utbudet i 
 centrumgallerian eller för Stora torget. Det 
behöver inte vara fel att ha landsbygds
strateger på kommuner, men de ska inte 
isoleras och behöva lösa uppgiften själva 
– vilket givetvis gäller för alla förvaltningar 
eller tjänster.

Samverkansstrategier leder till insikter 
och lärdomar som förenar olika  människor 
och kompetenser – och skapar en  grogrund 
för att både stad och land ska kunna 
 utvecklas. Och det, det är absolut hållbart! n

STADSBYGGNAD SARAH BRAGÉE
CHEF STRATEGISK

SAMHÄLLSANALYS, TYRÉNS

Höga klackar eller
allvädersstövlar?
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FRAMTIDEN SKAPAS  
MED MOD OCH VISIONER.
VI BEHÖVER FLER MODIGA. ÄR DU EN AV DEM?

Framtidens städer utvecklar vi  tillsammans. 
Jag bär på en vision om vägen till ett 
hållbart samhälle. Som involverar effektiv 
teknisk kompetens, men lika mycket 
handlar om att våga tänka nytt och utmana 
konventioner.
 Med en av världens bästa organisationer 
för att utveckla framtidens städer  
i ryggen, så vågar jag påstå att det går 
att göra så mycket mer. Vi vill ta ansvar 
för helhetsbilden i de projekt vi verkar. 
I samarbete med politikers visioner och 
tillgängliga resurser är vi en kraft att räkna 
med för att skapa ett bättre Sverige. 
 

VAR MED OCH UTVECKLA FRAMTIDEN! 
Vill du bli en kraft i att 
utveckla samhälle och 
infrastruktur? Vi behöver 
anställa fler som vill vara 
med och bidra. Hör av 
dig – tillsammans bygger 
vi framtidens hållbara 
städer. Beställ Magnus 
vision, skicka in din 
ansökan och läs mer på 
www.wspgroup.se/framtidsjobb

Magnus Meyer, vd, WSP Sweden

Magnus vision.
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Ibland hör jag uttalanden från personer 
om att hen inte gör skillnad på kvinnor och 
män. Att jämställdheten sitter i hens eller 
till och med hela företagets dna. Eller dess 
väggar. Och visst. Det kan mycket väl vara 
möjligt. Men jag är övertygad om att det då 
måste ha  föregåtts av ett gediget arbete. För 
jämställd het kommer inte av sig själv.

För när det gäller jämställdhet så krävs 
det mer än att man bestämmer sig för att 
hen inte gör skillnad på kön. Eller att det 
skrivs en jämställdhetspolicy. För även om 
det självklart är bra att ambitionen om en 
jämställd arbetsplats finns både i sinne och 
i  policy, så räcker inte det för att jämställd
heten ska sitta i varken dna eller väggar. 

Jämställdhet är nämligen något som  saknats 
på våra arbetsplatser och i vårt samhälle un
der så lång tid att det krävs ett förändrings
arbete för att nå reella resultat.

För precis som vi i övriga hållbarhets
sammanhang ofta säger att det krävs att 
ledningen är med på att det behövs en 
 förändring, för att den ska ske. Att det 
krävs att ledningen både sätter tonen och 
målen, men även ställer kraven och ser till 

att  uppföljningen genomförs. Så krävs detta 
även inom jämställdhet.

Men om vi nu vill sätta jämställdheten i 
vårt dna. Eller i våra väggar. Då krävs det mer.

För otaliga är de undersökningar som 
 visar att vi dömer kvinnor hårdare än män. 
I alla möjliga sammanhang. Vilket gör 
 arbetet att nå mål om jämställdhet lite 
 svårare att nå än andra mål.

Därför krävs det mer när det gäller 
 jämställdhet. Det krävs mer när det  gäller 
upplysning om vad jämställdhet är, om 
vad avsaknad av jämställdhet innebär för 
 kvinnor och för män, om hur vi fungerar i 
olika situationer, om hur vi dömer kvinnor 
och män. Det krävs mer när det gäller att 

 undersöka och kartlägga hur det står till på 
den egna arbetsplatsen. Det krävs mer när 
det gäller målsättningen. Det krävs mer när 
det gäller uppföljning. Det krävs mer varje 
dag. Av dig och mig. I alla situationer.

Men menar jag att vi inte får vara 
 optimistiska när det handlar om jämställd
het. Nej det menar jag inte. Det får vi 
 absolut. Och det ska vi vara. Men först när 
vi gjort något bra.

Ibland känner jag att jag står och  hoppar 
upp och ner i min iver över att få prata om 
allt gott som kommer när man väl får in ett 
jämställdhetsperspektiv i företags arbetet. 
Jag menar i alla aspekter i det dagliga  arbetet 
i arbetslivet. Exempelvis vid rekryteringen i 
alltifrån utformningen av jobbannons till 
 utvärderingen av de sökande.

För de möjliga vinsterna är så stora. Det 
vill säga om vi verkligen gör något.

Men det kommer inte av sig själv. Och 
jag upprepar. Vi har det inte i oss och det 
sitter inte i väggarna eller i våra företags 
dna om vi inte gör något för att det ska 
hamna där.

Hur många av de som säger att de inte 
gör skillnad på kvinnor och män har satt sig 
själva på prov? Hur många har kontrollerat 
hur de verkligen gör i vardagliga situationer 
och satt sina fördomar för en granskning?

För om vi hade gjort det skulle vi väl 
inte se löneskillnader mellan kvinnor och 
män? Eller ha helmanliga paneler på  stora 
 branschseminarier? Eller ha alltför få 
 kvinnor på ledande positioner, i lednings
grupper och styrelser?

Min utmaning till alla som tror sig ha 
jämställda arbetsplatser. Testa, undersök, 
räkna och kontrollera. Hur står det till 
egentligen? Är ni så jämställda som ni tror?

För var sitter jämställdheten egentligen? 
Det vill säga innan den hamnar i DNA:t eller 
väggarna för den delen? 

I våra handlingar menar jag. I allt som görs 
och i allt som sägs. Hela tiden och varje dag. n

HÅLLBARHET SARA HAASMARK
HÅLLBARHETSCHEF,

FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM

Var sitter jämställdheten 
egentligen?

Hur många av de som säger att de inte 
gör skillnad på kvinnor och män har 

satt sig själva på prov?
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Investera och väx i Umeå och Örnsköldsvik.

Norra
SverigeS 
StörSta
regioN.

Umeå och Örnsköldsvik har tillsammans  3  universitet 
med över  34 000  studenter.

Folkmängd 31 dec 2013. SCB

Umeå och Örnsköldsvik 173 335

Gävle 97 236

Sundsvall 96 978

Luleå 75 383

Östersund 59 956

År 2020 är
regionen ledande inom 
hållbart byggande och 

förvaltande i kallt klimat.

www.haLLBarahUS.Se

30 miljarder har investerats i 
Umeå och Örnsköldsvik de 
senaste tio åren.

Befolkningstillväxten i Umeå 
ligger på en rekordhög nivå 
och det behövs ett fortsatt 
stort bostadsbyggande.

FaStiGhetSvärLden.Se

Örnsköldsvik och Umeå knyts samman av Botniabanan där resan bara tar 50 minuter.

UmeÅ      örNSKöLDSviK    50 miN

Umeå är en av 
europas snabbast 
växande städer.

eU:S StatiStikByrÅ 
eUroStat

investeringarna i infrastruktur och anlägg-
ningar i skärgården uppgår i Örnsköldsviks 
kommun till mer än 170 miljoner.

Umeå

Örnsköldsvik

1 041

Umeå och Örnsköldsvik har 
tillsammans ökat med i snitt 
1 041 personer per år de 
senaste tio åren. SCB

” det känns bra att bygga i en  
 region med engagemang  
 och entreprenörsanda.” 

 kent oCh Peter ForSBerG,  
 ÖrnSkÖLdSvik

www.umea.se       www.ornskoldsvik.se
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Ett klimat i förändring. Oavsett vem som är skyldig till vad när det 
gäller en av våra största utmaningar så är det hög tid att förbereda 
sig för en framtid som kommer att se annorlunda ut. Ett varmare och 
fuktigare klimat ställer nya krav på stadsplanering och  byggande. 
Samtidigt behöver vi göra vad vi kan för att det inte ska bli värre. 
 Fastighetsnytt har tittat närmare på försäkringsbolag, kommuner och 
transportsektor, ur ett klimatperspektiv.

hållbar
samhällsbyggnad

special:
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Begränsningar för 
byggnaders placering
i Botkyrka

Denna historia tar sin utgångspunkt i ett 
mindre lite halvskräpigt område i Botkyrka 
intill Albysjön. Där finns en bilverkstad och 
en firma som hyr ut byggställningar.  Marken 
ägs av Albykvarns församling AB, men det är 
Albykvarns Förvaltnings AB (som har ägar
kopplingar till ställningsuthyraren) som såg 
möjligheterna till byggexploatering. Man 
såg närheten till Albysjön med småbåts
hamn, sjöutsikt och gröna omgivningar. 
Där borde det vara passande att bygga 150 
lägenheter och en förskola. Med stort tryck 

på bostäder i Botkyrka kommun, och hela 
 Stockholms regionen tänkte man att det 
skulle vara lätt att hyra ut.

AVSLAG FRÅN
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
Albykvarns Förvaltnings AB begäran om 
planbesked från Botkyrka kommun  mötte 
avslag från samhällsbyggnadsnämnden och 
kommun styrelsen. Som skäl angavs att  marken 
var olämplig för bebyggelse, att det fanns 
 tydlig risk för  översvämningar och att det var 

problem med  markens  stabilitet. B akgrunden 
till  avslaget  hittar vi för tio år sedan, då 
 kommunen  gjorde en stor  nulägesanalys uti
från ett  hållbarhetsperspektiv.

– Utifrån analysen konstaterade vi att 
klimatfrågorna var mycket viktiga  och att 
vi inte hade tillräcklig kunskap. Ett politiskt 
beslut togs då på att en klimatstrategi skulle 
tas fram. En arbetsgrupp med politiker och 
sakkunniga tjänstemän tillsattes. Under 
 arbetets gång ökade kunskapen om klimat
frågornas konsekvenser för bland annat 
samhällsplaneringen, säger Gunilla Isgren 
som är miljöutredare vid Botkyrka kommun.

”BYGGARE SKA VETA VILKA
GRÄNSER SOM GÄLLER”
Klimatstrategin antogs 2009, bland annat 
med målet att Botkyrkas egen  organisation 
ska vara fossilbränslefri 2015. Vidare har 
man gjort en klimat och sårbarhetsanalys, 
som bland annat sätter avtryck i  kommun ens 

Botkyrka kommun satte stopp för ny bebyggelse, då man  befarade 
stigande vattennivåer till följd av varmare klimat.  Numera  säger 
plan och bygglagen att hänsyn måste tas till klimatrisker. 
 Sannolikt väntar krav på klimatanpassning och restriktioner 
mot nya byggen på utsatt mark i många kommuner.

BJÖRN ÅSLUND | redaktionen@fastighetsnytt.se

FOTO: ÅKE ZETTERSTEDT
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översiktsplanering. Bland annat finns nu 
 begränsningar för byggnaders placering.

– De måste ligga minst tre meter över 
 nivån på Östersjön och Mälaren, säger 
 Gunilla Isgren.

Dessa gränser är kommunen tydlig med 
i översiktsplanerna. Byggare ska veta vilka 
gränser som gäller, och ska därmed slippa 
lägga onödiga resurser på planering.

– Vi talar om att dessa gränser  baseras 
på analyser och forskning. Därmed tar 
 kommunen sitt ansvar så det inte byggs i 
utsatta lägen.

”GÅTT ATT LÖSA PÅ ANDRA STÄLLEN”
Tommy Berglund, Albykvarns Förvaltnings 
AB, beklagar att processen slutade med avslag.

– Första gången vi träffade  kommunen 
var de inte avvisande, så jag tog fram 
 ritningar. Men då kallnade de och börja 
 prata om höjda vattennivåer, säger han.

– Då tog jag in konsulter från Tyréns 
som tog fram förslag på hur man kunde 
höja och stabilisera marken. Men det blev 
ändå kalla handen.

– Visst kan jag ha förståelse för kommunen, 
med den här typen av problem har gått att lösa 
på andra ställen, säger Tommy Berglund.

– För mig var det inte bra, jag hann ju  lägga 
en del pengar i detta, ett par hundra tusen.

BOTKYRKA TIDIGT UTE MED
AVSLAG AV KLIMATSKÄL
Av allt att döma lär många kommuner gå 
Botkyrkas fotspår, med fler restriktioner 
mot att bygga på mark som kan bli utsatt vid 
ett varmare och blötare klimat. Det gäller 
förstås främst sjö och havsnära områden, 
där vattennivåerna hotar att stiga.

– Botkyrka var bland de första kommun
erna i Stockholms län som har avböjt ett 
planområde med hänsyn till ett förändrat 
klimat, säger Karin von Sydow som är klimat
anpassningssamordnare vid länsstyrelsen.

Hon hänvisar till plan och bygglagen 
som numera kräver klimatanpassning och 
hänsyn till risker för översvämning.

– Man kan se att kommuner idag börjat 
se över sin områdesplanering, och blickar 
framåt över en längre tidsperiod, uppemot 
100 år. Man gör det med stöd av klimat
forskningen, och pekar då ut mark som kan 
bli mer riskutsatt.

Men det behöver inte innebära total
stopp för bygge på utsatta platser, bedömer 
Karin von Sydow.

– Man kan ibland föreslå tekniska 
lösning ar som stadgar upp byggnaderna så 
de klarar mer regn och ökade vattenflöden. 
Men framförallt handlar det om att inte peka 
ut områden för ny bebyggelse i översikts
planen som är olämpliga i förhållanden till 
risker för översvämning, ras eller skred.

LÖSNINGAR FÖR BLÖTARE KLIMAT 
Redan idag börjar det synas sådana bygg
lösningar som ska säkra mot ett blötare 
 klimat. Färre hårdgjorda ytor, dagvatten
dammar, och gröna tak som fångar upp regn, 
är exempel som Karin von Sydow nämner.

Att göra en kommunal klimat och 
 sårbarhetsanalys behöver inte vara svårt, är 
Gunilla Isgrens uppfattning.

– Tillsammans med en extern konsult 
tog vi fram analysen. Vi använde befintliga 
kommunala utredningar och GISinforma
tion, samt data från SMHI och nationella 
utredningar som bearbetats för den lokala 
nivån. Vi var bland de första kommunerna 
som gjorde en analys, idag är det många 
som gjort det, så det är säkert billigare och 
 enklare när det finns tillgång till mer fakta
underlag på nationell och regional nivå, 
 säger Gunilla Isgren. n

HUR MYCKET STIGER HAVSNIVÅERNA?

2013 presenterade FN:s 
klimatpanel IPCC en 
utvärderingsrapport. Här 
redovisas beräkningar av 
havets nivåhöjning fram 
till slutet av århundradet, 
med perioden 1986-2005 
som referens. 
För ett alternativ med 
höga utsläpp av växthus-
gaser anges ett intervall 
på 52-98 cm. Sannolikt 
kommer havet fortsätta 
stiga långt efter 2100.

Botkyrka har satt begränsningar på var man 
kan bygga. Nya byggnader måste ligga minst 
tre meter över nivån på Mälaren och Öster
sjön, förklarar Gunilla Isgren, miljöutredare 
vid Botkyrka kommun.

FOTO: LENNART ISGREN

Vi talar om att dessa gränser  baseras 
på analyser och forskning. Därmed tar 

 kommunen sitt ansvar så det inte
byggs i utsatta lägen.
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Läget i Nyköpings hamn för det nya 
 bostadsområdet Skeppsbron är fint. 
 Utsikt över hamnen och fjärden. Centralt 
läge med gångavstånd till det mesta. Peab 
har precis dragit igång de mark arbeten som 
ska bli grund till nya  bostadskvarter.

Men marken ligger inte mer än 1,51,7 
meter över havet. Så i den gällande detalj
planen från 2010 säger  kommunen att 
 byggnader måste höjdsättas för att klara ett 
högsta vattenstånd om 2,2  meter.

Denna nivå sattes 2010, men den 
 kunskap som då fanns om stigande havs
nivåer till följd av ett varmare klimat. Peab 
känner sig därmed säkra på att byggnaderna 
inte ska hamna i ett utsatt läge.

– Det är tillräckliga marginaler mot 
 havet, eftersom vi tagit hänsyn till den 
 plushöjd som krävs (red anm: 2,2  meter). 
Så vi har inte behövt anpassa själva 
 bygg naderna mot vattnet, förutom att 
det inte blir några källare, säger Jonny 

 Lundqvist, som är  projektledare vid Peab.
– Vi känner oss trygga, då vi följt 

 normerna från länsstyrelsen och komm
unen. Vi har inte haft anledning att höja kra
ven om statliga myndigheter satt en gräns, 
tillägger han.

Men i takt med nya kunskaper om 
 klimathotet så förändras läget.  Läns styrelsen 
i Södermanland har gjort en regional 
 handlingsplan för klimat anpassning, där man 
hänvisar till ett nytt planeringsunderlag om 
stigande hav och skyfall. Handlings planen är 
idag på  remiss hos berörda kommuner.

Kaj Hellner vid Länsstyrelsen i Söder 
man land utesluter inte att marginalerna 
mot havsnivåerna skärps.

– Vartefter kunskapsläget  förändras 
 kanske vi måste ändra nivåerna.  Hittills har 
vi ansett 2,2 meter varit en ordentlig säker
hets nivå. Men i exempelvis  Stockholms län 
har man nu lagt sig på en  högre nivå i sina 
 rekommendationer.

– Det kan bli så att vi justerar.  Troligen då 
mot en högre nivå, säger han.

Peabs bygge riskerar alltså att  hamna 
på ett område som då bedöms ha 
översvämnings risk. Men Jonny Lundqvist 
tror att detta kan hanteras, åtminstone i 
 Nyköping där havet går in som en vik.

– Här finns möjligheter att  förhindra 
 havet att komma in. Sådan teknik har 
ju skyddat stora delar av Holland mot 
 havsvatten, säger han.

Henrik Haugness, chef för plan och 
 naturenheten, vid Nyköpings kommun, 
 förklarar 2,2metersnivån:

– Nivån är satt efter en specialstudie som 
SMHI gjorde 2006 för Nyköping  utifrån 
 planering på 100 års sikt. 2,2  meter är för 
extremlägen, normalnivån blir troligen bara 
en halv meter högre än dagens havsnivå.

Om länsstyrelsen höjer den säkra  nivån, 
så kommer Nyköping att justera de nivåer 
som anges i  översiktsplanering, uppger 
 Henrik Haugness.

Om den säkra nivån landar på 3  meter 
så får det stor påverkan på  Nyköpings 
 befintliga stadsmiljöer. Då måste man  utreda 
 konsekvenser och börja titta på hur staden 
kan fungera eller skyddas, säger han. n

BJÖRN ÅSLUND

De nya bostäder som nu byggs i Nyköping kommer att ligga 
2,2 meter över havsytan. Helt korrekt och säkert enligt detalj
planen från 2010. Men nu görs en översyn av  byggnivåerna som 
 anses trygga när havet väntas stiga. Sannolikt höjs  nivån, och då 
 hamnar bostäderna i ett framtida utsatt läge.

Peab bygger nära havsytan

Med utsikt över hamnen i Nyköping blir det 
attraktiv att bygga här. När Peab bygger här 
måste husen ligga 2,2 meter över havsytan. 
Men den nivån börjar ifrågasättas, om den 
ger tillräckligt skydd mot stigande hav.

FOTO: BJÖRN ÅSLUND
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Hej, vad det går!

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra planer! 

Ann Wiberg, Chef Affärsområde Stadsprojekt, 0734-39 26 28
Rolf Larsson, Regionansvarig Malmö, 070-602 47 40
Urban Hammarlund, Regionansvarig Göteborg, 070-569 29 49
Fredrik Johansson, Regionansvarig Stockholm, 076-897 67 56

Nu förvandlar vi våra stationsområden till trygga och attraktiva  
delar av staden med liv och rörelse dygnet runt. Platser perfekta  
för kontor, hotell, bostäder, handel och service. Med lite mer stad 
kring stationerna får många fler chansen att bo och arbeta centralt. 
Och  framför allt tjänar miljön på att det blir enklare att ställa bilen 
och välja att resa kollektivt.

Det vi gör bidrar också till städernas och  regionernas utveckling:
I Göteborg är visionen att skapa ett hållbart RegionCity för ökad 

rörlighet, fler möten och starkare tillväxt – två detaljplaner är redan 
igång. 

I Malmö kan första hyresgästen flytta in i kontorshuset Glasvasen 
i stadsdelen Södra Nyhamnen hösten 2015 och nästa kontorshus 
ligger nu på skissbordet. 

I Stockholm har bygget av Stockholm Continental mitt emot 
 Centralstationen passerat halvtid samtidigt som planerna för resten  
av centralstationsområdet tar form.

Jernhusens fastighetsbestånd uppgår till 185 fastigheter, med ett totalt
marknadsvärde på 11,4 miljarder kronor. Jernhusen ägs av svenska
staten och har 232 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

www.jernhusen.se



E.ON Sverige

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

Klövern Fastigheter är en av årets E-Prizevinnare.

E-Prize är ett samarbete mellan oss och Veckans Affärer och belönar företag som 
på ett uppfi nningsrikt sätt blir mer lönsamma och värnar om miljön genom att 
bli mer energieffektiva. I kategorin ”Fastigheter och offentlig sektor” går priset 
i år till Klövern Fastigheter.  
 Mellan 2007 och 2012 lyckades de minska värmeförbrukningen i sina fastigheter 
med 20 procent, inte minst genom sina hängivna teknikers dagliga arbete i 
fastigheterna. Användningen av sedumtak gör även att växthuseffekten minskar 
då växterna omvandlar koldioxid till syre. Dessutom har Klövern börjat sälja 
överskottskyla till Transportstyrelsen i Örebro. Grattis Klövern!
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Trafikverket genomför för närvarande en 
inno va tionsupphandling för att bygga 
 demonstrationer av elvägar, eftersom 
man vill  undersöka om den  teknologin 
skulle  kunna användas utefter de mest 
 trafikerade vägsträckorna i landet. Fyra  
demonstrationsidéer har beviljats  finans 
iering för detaljprojektering för att sedan 
bli ett av eventuellt två projekt som går 
 vidare till genomförande.

Ett av projekten är Elväg Gävle där en 

Sverige ska år 2030 ha en fossilfri fordonsflotta. Ett mål uppsatt 
av regeringen som innebär att drastiska förändringar måste till. 
En av de största utmaningarna är att lösa den tunga trafiken. En 
lösning för att sänka koldioxidutsläppen skulle kunna vara att 
elektrifiera de mest trafikerade vägsträckorna. Siemens, WSP 
och Scania är välkända aktörer på området. Men vad kan ett 
 fastighetsbolag ha att vinna på att bygga elväg?

MATILDA LANN | redaktionen@fastighetsnytt.se

Tunga vägtransporter
på god väg mot eldrift

SPECIAL: HÅLLBARHET
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sträcka mellan Gävle hamn och Storvik på 
E16 ska elektrifieras för tunga lastbilar. Just 
nu pågår en detaljprojektering för att utreda 
hur ett elvägsprojekt ska kunna realiseras på 
en allmän svensk väg.

– Byggstart är planerat till 2015, runt 
 kvartal tre, så i början på 2016 ser vi  något 
 ut efter allmän väg. Demonstrationsanlägg
ningen ska prövas och bevisas under två års tid, 
efter det tror jag att det kommer att gå ganska 
snabbt med en förlängning av  sträckan, säger 
Anders Bylund, affärs utvecklare på Siemens, 
som är en del i konsortiet.

Med i projektet är förutom Siemens 
 också Region Gävleborg, SSAB, Sandvik, 
Ovako, Outokumpu, Boliden, Stora Enso, 
Midroc Electro, Ernsts Express, Gävle Hamn, 
 Scania, energibolagen i Gävle och Sandviken, 
Högskolan i Gävle och  Handelshögskolan 
i Stockholm.

Det finns flera tekniker för att elektri
fiera en vägsträcka, antingen induktiv, det 
vill säga kontaktlöst, ungefär som tand 
borst tekniken som de flesta kanske är 
 bekanta med (där en tandborste laddas från 
en platta helt kontaktlöst) och så finns det 
två typer av konduktiva lösningar, antingen 
med markbaserad kontaktledning eller med 
överliggande kontaktledningar. Siemens har 
valt att jobba med en konduktiv elöverföring 
med en överhängande ledning, där lastbil
arna utrustas med en strömöverförare, en så 
kallad pantograf.

– Vi fann den induktiva lösningen för 
dyr investeringsmässigt och osäker  under 
hållsmässigt, och den markbaserade   led 
ningen där man gör ingrepp i asfalten hade 
vi  tankar om säkerhetsmässigt när det till 
 exempel gäller cyklar och motorcyklar som 
kan  fastna med hjulen. På de stora vägarna 
lägger man dessutom om asfalten  ganska 
ofta. Så vi fastnade för den beprövade 
 tekniken som har  funnits i över hundra år, 
som vi också tycker att vi kan  implementera 
snabbast, säger  Anders Bylund.

Tack vare den nyutvecklade ström
avtagaren så kan last bilar ansluta sig 
till kontakt ledningarna under färd och 
 behåller därmed sin  flexibilitet.

BESPARING BÅDE FÖR
MILJÖN OCH EKONOMISKT
När det kommer till prisbilden för att 
elektri fiera befintliga vägsträckor  uppskattar 
 Siemens kostnaden till mellan 15 och 20 
 miljoner kronor per kilometer, dubbelriktat.

– Med en trafikintensitet på över 800 
tunga fordon per dygn så ser vi att det är 
 samhällsekonomiskt lönsamt, givet att den 
besparing som operatörerna, det vill säga 
 åkerierna, gör, kan finansiera  infra strukturen, 
säger Anders Bylund.

Besparingarna handlar om att åkeriernas 
bränslekostnader går ner och som Anders 
Bylund nämner så skulle systemet kunna 
bli självfinansierande om åkerierna istället 
 betalade en avgift.

– Tittar man på bränslekostnaderna idag 
för en långtradare så ligger det på runt 45 
 kronor milen. Våra beräkningar och  kalkyler 
med dagens priser visar att med en fullt 
 elektrifierad drivlina så skulle man kunna 
nå ner till 8,50 kronor per mil, vilket är 
en  betydande  besparing för åkerierna, då 
bränslekostnaderna är drygt en tredjedel 

utav den  totala  kostnaden för trans porten. 
Denna besparing skulle kunna finans
iera  infrastrukturen  genom skatter eller 
avgifter, säger han.

Men kanske viktigare än den ekonomiska 
vinningen är den minskade klimatpåverkan 
en elväg medför.

– Tung transport står idag för ungefär en 
fjärdedel av den totala trafikens CO2utsläpp, 
det motsvarar ungefär fyra miljoner ton 
per år, om man skulle elektrifiera de mest 
 trafikerade stråken i Sverige så skulle det 
 betyda en reducering av CO2utsläpp från 
tung trafik med två tredjedelar, så nästan tre 
miljoner ton, vilket är en betydande del.

Till skillnad från personbilar är det 
inte  möjligt att köra en långtradare på 
 batteridrift eftersom det skulle bli alldeles 
för tungt.

Fastighetsbolag som 
bygger elväg
Ett annat av de fyra försöksområdena 
för elväg är sträckan mellan Arlanda 
och Rosersberg och bakom projektet 
står ett fastighetsbolag.

– Det kan ju tyckas lite konstigt 
att ett fastighetsbolag startar upp ett 
 elvägsprojekt, vi tjänar ju ingenting på 
det, men det är ett mervärde för oss, 
säger Owe Eklund, affärsutvecklare på 
fastighetsföretaget Kilenkrysset.

Idén kom upp när Owe Eklund såg 
en dokumentär på Discovery om hur 
 amerikanska marinen använder eldrivna 
fordon för att transportera containrar.

– Då tänkte jag att om vi kunde få till 
det här mellan Arlanda och Rosersberg 
vore det perfekt. Vi engagerade WSP 
som konsult för att utreda det här. Sen 
utlyste Trafikverket en tävlan, säger han.

I Rosersberg byggs en ny stor 
 kombiterminal och tanken är att skapa 
en elväg för transporter mellan Arlanda 
och terminalen i Rosersberg.  Projektet 
tilldelades i maj en miljon från 
 Trafikverket för detaljprojektering.

– Vi är ju främst ett fastighets bolag 
som bygger lagerlokaler och  säljer mark. 

Men vi tycker att det här är så viktigt 
miljömässigt att man kan dra frakt på 
det här sättet, säger Jan  Persson som är 
ägare till Kilenkrysset.

 Till skillnad från Siemens har de 
valt en teknik som bygger på en  elskena 
i vägbanan som driver och  laddar 
 fordonen under resan. Företaget  Elways 
är de som utvecklat tekniken.

Men hur kommer det sig då att ett 
fastighetsbolag ägnar sig åt detta?

– Alla stora aktörer håller ju på med 
det här, Scania till exempel. Men det är 
inte säkert att de har tänkt på allt, ofta 
är det svåra att hitta på det där lätta. Ett 
fastighetsbolag ska ju egentligen inte 
hålla på med elvägar, men jag är bra på 
att se om helheten och så älskar jag det 
här med produktion och att hitta på nya 
saker, säger Jan Persson och fortsätter:

– Det här gör vi inte för att bli rika 
på, utan för att vi tycker att det är kul 
och det är en bra miljögrej, om man kan 
göra något bra för miljön så tycker jag 
att det är bra. n

MATILDA LANN



– Ska man köra en lastbil mellan  Göteborg och Stockholm 
så skulle batterimängden som behövs bli 20 ton vilket motsva
rar mer än halva lastkapaciteten. Åkeribranschen är en redan 
pressad bransch med små margi naler, de har inte råd att avvara 
last utrymme, då kör de på diesel istället,  säger Anders Bylund.

En annan stor skillnad är att de flesta tunga transporterna 
körs långa sträckor medan de flesta persontransporter är av 
kortare slag.

– 97 procent av resorna är under 15 mil och 75 procent är 
 under 2 mil. Därför är det  heller inte lönt att anpassa systemet 
till  personbilar. Dessutom finns det idag  lösningar för personbils
transporter som är etablerade och som är långt gångna. Jag själv 
klarar mig väldigt väl med en ladd hybrid med det körmönster 
som jag har,  säger Anders Bylund.

FLERA UTMANINGAR ÅTERSTÅR
Men även om projektet är långt gånget finns flera utmaningar 
som återstår att lösa, bland annat den juridiska biten.

– Det måste fastställas vilka regelverk som gäller för den här 
typen av infra struktur och steg två är att försöka hitta  lösningar 
som anpassar antingen regelverket till  infrastrukturen eller infra
strukturen till  regelverket. Eftersom det är ny teknik som inte har 
funnits förut så är det svårt att hitta rätt, säger Anders Bylund.

Sen handlar det så klart om att göra  systemet  kommersiellt. 
Det får inte bli för dyrt för operatörerna att investera i hybrid
bilarna. I nuläget är en hybrid utrustad med en pantograf 
 ungefär dubbelt så dyr som en vanlig tradare.

– Idag ligger kostnaden för koncept  eHighwaylastbilarna på 
dubbla  kostnaden mot en motsvarande konventionell  lastbil, 
men det är inte vad vi tror att det ska kosta när det rullas ut 
i stor skala. I  serie produktion om ett par år ska det inte kosta 
många  hundra tusen mer. n

ELVÄGAR – SÅ FUNKAR DET

Siemens lösning med pantograf bygger på att stolpar 
med överhängande ledningar monteras efter allmän väg. 
 Lastbilarna är hybrider som dels kan köras på diesel men 
också på el. Bilen förses med en pantograf som tar emot 
elen som sen driver en motor. En scanner känner av när bilen 
 kommer under en kontaktledning och  pantografen fälls upp. 
Pantografen rör sig, för att kompensera för bilens rörelser 
inom körfältet. När man kör utanför  körfältet går pantografen 
ner och då går bilen över på diesel, vilket sker helt  sömlöst, 
föraren ska inte märka av något. De flesta sträckor utefter 
allmän väg går att elektrifiera, även broar. Däremot går det 
inte att elektrifiera skarpa kurvor och rondeller.

Källa: Siemens
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Kristianstad är Skånes till ytan största 
 kommun, staden ligger också vid  Sveriges 
lägsta punkt, 2,41 meter under  havsytan. 
Vallen vid Hammarslund, byggd på 
1800 talet, är vad som skyddar staden mot 
översvämning. 2002 var det dock nära att 
gå illa, snabb snösmältning, regn, vind 
och  högvatten  pressade skyddsverket till 
bristnings gränsen. 50  000 ton lastbilslass 
med sprängsten räddade staden den gången.

– Om Vallen hade brutits hade larm
centralen översvämmats, Vattenverket hade 
översvämmats, källarplan och de två  nedersta 
våningarna på sjukhuset hade översvämmats 
plus att det fanns en stor trans formatorstation 
som låg illa till och hade släckt större delen av 
staden, säger Ari  Partanen, skadeförebyggare 
på  Länsförsäkringar.

2014 ser ut att bli något av ett rekordår 
vad gäller försäkringsskador sedan stormen 
 Gudrun drog in över Sverige 2005. Skogs
branden i Västmanland är en stark bidragande 
faktor men även översvämningsskadorna är 
betydande. Man kan kanske ifrågasätta stads
planeringen i Kristianstad men det fenomen
et verkar inte ha blivit bättre om man får tro 
 Torbjörn Olsson, senior advisor och sak kunnig 
klimatfrågor på Länsförsäkringar. Även om 
det inte är statistiskt säkerställt att skade
påverkande naturfenomen blir fler och fler så 
är det för försäkringsbolagens del dock helt 
klart att det blir allt mer kostsamt.  Det beror i 
hög grad på att vi gjort oss mer skadekänsliga, 
och det är dyrare egendom som drabbas.

– Förr i tiden var källare en källare, 
med syltburkar och cyklar, i dag är det 

hemma bio, gym, vinsamling eller bostads
utrymmen, varje skada blir dyrare. När det 
gäller  vattendrag ska man prompt bygga ner 
i vattnet. Och vid skyfall i kombination med 
hårda ytor i en stad så har vattnet  ingenstans 
att ta vägen. Det går inte att bygga så stora 
dagvattenledningar att man kan ta hand om 
allt vatten, det måste finnas någon park, 
fotbollsplan eller annat där det kan bromsa 
upp, säger Torbjörn Olsson.

”DET RÄCKER BRA MED DET ELÄNDE VI 
HAR OCH SEDAN BLIR DET VÄRRE”
Den bästa försäkringen är den som  aldrig 
behövs. Vad som allt mer genomsyrar 
 verksamheten hos försäkringsbolag är det 
förebyggande arbetet. En rätt tråkig syssla 
kan man tänka, då det är svårt att mäta 
 något som aldrig inträffar. Men i utsläpps
väg är det skadeförebyggande arbetet det 
som påverkar mest.

– Varje gång en vattenskada inte  inträffar så 
spar vi 300 kilo koldioxid (ett  badrum),  vilket 
inte kan låta jättemycket men å  andra  sidan 
har vi runt 30  000 till 40  000  vattenskador 
varje år bara i  Länsförsäkringar.  Varje villa 
som inte  brinner spar 25 ton  kol dioxid. Det 
kan man förbättra genom att  bygga bättre, 

Blötare tider
väntar
Stora skyfall under senare år har gjort oss påminda om hur 
 sårbart samhället är. Samtidigt vill vi bygga vattennära och täta 
 städer. På Länsförsäkringar har man noterat att kostnaderna 
från naturskador bara ökar och arbetet handlar mer och mer om 
förebyggande åtgärder.

MATTIAS FRÖJD | mattias.frojd@fastighetsnytt.se
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bygga på annat sätt eller transportera på 
annat sätt, säger Ari  Partanen.

Det pratas ofta klimat och att vi måste 
minska utsläppen, på Länsförsäkringar 
tänker man som alla andra, energisnåla 
hus, försöker resa så lite som möjligt, 
minska förbrukningen av papper med 
mera. Men ur ett försäkringsperspektiv 
gäller det också att anpassa samhället 
 efter det klimat vi kommer att få uppleva 
även om vi minskar utsläppen. Det räcker 

bra med det elände vi har och  sedan blir 
det värre, säger Torbjörn Olsson, vilket 
kanske inte är det mest positiva fram
tidsscenario man har hört. Men faktum 
är, menar han, att framtiden redan är 
här, man kan prata klimat men ur ett 
naturskadeperspektiv ser världen redan 
annorlunda ut.

Det kan ju också ses som en onödig 
 utgift att förbereda sig för något som 
kanske aldrig inträffar. Så ibland måste 

Torbjörn Olsson
och Ari Partanen.

2013 – ett typiskt
naturskadeår
för framtiden?

Sommaren 2014
har medfört stora
naturskador

JULI: Skyfall i Jönköping
KOSTNAD: Cirka 70 miljoner kronor

OKTOBER: Stormen Simone
KOSTNAD: Cirka 300 miljoner kronor i Skåne 
och Halland

NOVEMBER: Stormen Hilde
KOSTNAD: Cirka 60 miljoner kronor
i Jämtland och Västerbotten

DECEMBER: Stormen Sven
KOSTNAD: Cirka 150 miljoner kronor
i Jämtland och Västerbotten

DECEMBER: Stormen Ivar
KOSTNAD: Cirka 120 miljoner kronor
i Västernorrland och Jämtland

n	 Betydligt fler åskskador än vanligt

n Översvämningsskador för minst 400  
 miljoner kronor i Skåne, ytterligare  
 säkert 300 miljoner kronor i Stockholm,  
 Värmland och på Västkusten

n Storm ”i fel säsong” och tromber 
 i Värmland

n Skogsbrand i Västmanland, kostnad  
 cirka 1 miljard kronor

n Vi vet att klimatförändringen kommer 
 att ge fler och större sådana skador  
 redan inom de närmaste decennierna

HÄNDELSE ÅR MKR

Jordskred Vagnhärad 1997 50
Storm Anatol 1999 970
Översvämning Vänern 2000 57
Översvämning Mellannorrland 2000 91
Skyfall Orust 2002 123
Skyfall Kalmar 2003 63
Översvämning Småland 2004 41
Storm Gudrun 2005 3 965
Översvämning Västsverige 2006 98
Stormen Per 2007 551
Skyfall södra Sverige 2007 100
Skyfall 2010 140
Kyla och snö 2010 1 000
Stormen Dagmar 2011 Ca 300
Skyfall, somrarna 201112 200 resp 150

Stora naturskador, försäkrad skada – 2012
(för de fyra största försäkringsbolagen)

KÄLLA: LÄNSFÖRSÄKRINGAR OCH SVENSK FÖRSÄKRING

KÄLLA: LÄNSFÖRSÄKRINGAR KÄLLA: LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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det osannolika ske innan man börjar före
bygga. Skyfallet i Köpenhamn i juli 2011 
kostade en miljard euro i direkta kostnader 
och då är inte samhällets kostnader eller 
 individernas egna kostnader inräknade.

– Det har fallit värre regn än så i Sverige, 
men de har inte fallit över en tätort. Det 
som hände i Köpenhamn plus  nederbörden 
i  Sverige nu i sommar gör att folk nu  börjar 
 tänka att det är dags att göra något. Vi 
 behöver inte prata klimatförändringar eller 
tänkbara scenarier, detta har hänt. Sedan vet 
vi att det kommer att bli fler skyfall och det 
kommer bli värre. Samtidigt är hastig heten på 
hur vi gör samhället mer skadekänsligt större 
än hastigheten på klimatförändringen, säger 
Torbjörn Olsson.

På Länsförsäkringar försöker man 
 påverka kommuner och myndigheter när 
det  gäller förebyggande arbete men har 

haft svårt att nå andra delar av närings
livet. Men  skadorna i Malmö och Stockholm 
under sommaren gör frågan mer tydlig. 
  Länsförsäkringar är också oroliga för att 
anpassningsfrågan kan komma att förloras 
i byggprocessen.

– Jag blir nervös när man säger att 
vi ska förenkla byggkrånglet, då flyttas 
ansvars frågan om klimatanpassning från 
 kommunen över till exploatören som  bygger 
ett område och sedan säljer till bostadsrätt 
som i sin tur tar över ansvaret, utan  kunskap. 
Det finns en viss risk i den  processen, säger 
Torbjörn Olsson.

Regnen i Sverige under sommaren 
 kostade runt 400 miljoner i skador och kan 
ha varit en väckarklocka.

– Fastighetsägarna själva kommer att 
tänka att man inte har råd med sådana här 
skyfall. Hyresgäster vill också bo där det inte 

finns några problem. Den  grundläggande 
frågan är att vi måste anpassa oss,  försäkring 
eller inte, säger Torbjörn Olsson.

På Länsförsäkringar finansierar man 
också en hel del forskning, som ett led i det 
förebyggande arbetet.

– Vi vet väldigt mycket, vi vet egentligen 
allt vi behöver för att sätta igång och göra 
 saker och det är ingen idé att vänta på något. 
Men vi behöver fördjupa våra kunskaper och 
hur människor och organisationer agerar på 
den kunskapen. Och inte minst vad vi kan lära 
av det som redan hänt, säger Torbjörn Olsson.

Han påpekar dock att vi lär oss, men 
också att vi glömmer mycket och efter åtta 
år har man kanske glömt att rensa den där 
avloppsbrunnen. Det låter ungefär som 
samma tidsperiod det tar att glömma bort 
en finanskris, men det kan varken forskning 
eller försäkringsbolag göra något åt. n

Skyfallsplanen är ett tillägg till  Köpen 
hamn kommuns  klimatanpassningsplan och 
skapades 2012. Anledningen är de  våld 
samma regn som drabbade  staden  under 
2010 och 2011. Danmarks  Meteorologiske 
Institut  definierar ett  skyfall som ett regn 
där det faller mer än 15 millimeter regn på 
30 minuter. Den 2 juli 2011 föll det upp mot 
100 milli meter under en timme.

Enligt skyfallsplanen ska det invest eras 
i lösningar som skyddar staden mot skyfall. 
Men också avlasta brunnarna  övriga regn
perioder då klimat förändringarna  kommer 
att medföra ökad nederbörd.

Skyfallssäkringen av Köpenhamn ska 
kombinera lösningar som gör staden mer 
grön och blå då regn ska avledas ovan jord där 
det är möjligt i stället för tunnel lösningar.

Insatser ska prioriteras där det finns risk 
för översvämning kombinerat med möjlig
heter för synergieffekter med  andra projekt 
som vägrenovering eller stads utveckling.

I ett förslag från arkitektbyrån Tredje 
 Natur föreslås Skyfallsboulevarder med 
 gröna ytor och öppna kanaler. Man  menar att 
 istället för att investera pengarna  under jord 
så ska de användas för synliga  lösningar som 
leder vattnet till hamnen. På H. C.  Andersens 
Boulevard, Grønningen och  Esplanaden ska 
det göras plats för mer cyklar och gående. n

MATTIAS FRÖJD
KÄLLA: KÖPENHAMNS SKYBRUDSPLAN

Mer grönt och blått i
Köpenhamn efter skyfall
I Danmarks huvudstad ska det skapas skyfallsboulevarder där 
man gräver upp vattenrännor i mitten och skapar fler grön ytor 
för att kunna hantera fler och kraftigare regn i  framtiden.
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Vi har monterplats 40

30 000 steg
närmare 2030

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.

Läs mer om Huddinges utveckling på huddinge.se/framtid
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Så fort Finansinspektionen kommit med 
förslag till nya regler om amorteringskrav 
började debatten. Är detta bra eller dåligt?

Dåligt! menade stora delar av mäklar 
och fastighetsbranschen som anser att det 
kommer att skapa inlåsningseffekter och 
därmed ytterligare prisuppgång på bostäder. 
Ogenomarbetat, för sent, sänker hushållens 
köpkraft och hotar kronkursen, varnade 
flera ekonomer.

Men faktum kvarstår, vi har i Sverige 
vant oss vid en kultur att inte amortera på 
våra bostäder, vi förväntar oss att detta ska 
lösas genom ständiga prisuppgångar. Även 
om en så ”stor” andel som 80 procent nu 
 faktiskt amorterar på sina bolån.

Samtidigt visar Finansinspektionens 
egna stresstester att hushållen skulle klara 
en räntehöjning, så det kanske inte alls är 
nödvändigt med dessa nya regler. Det är 
ju också så att skulderna i förhållande till 
de reala tillgångarna, villor, fritidshus och 
 bostadsrätter, visar en svagt fallande trend 
sedan slutet av 1980talet. Skulderna har 
alltså minskat något, i förhållande till de 
 reala tillgångarna. Och anledningen till att 
hushållssektorn har så pass höga skulder 
som andel av de disponibla inkomsterna 
beror främst på en förändrad struktur, 
 bestående av omvandling från hyresrätter till 
bostadsrätter, borttagna räntesubvention er 
och en brist på bostäder.

Dilemmat med regelverket är att det 
även denna gång drabbar de unga. Ett annat 
förslag som fått likartad effekt: nämligen, 

slopad eller minskad avdragsrätt för räntor, 
hade inte påverkat de som ska ut på bostads
markanden för första gången lika mycket. 
Förslaget om amorteringskrav kanske till 
viss del dämpar prisuppgången på  bostäder, 
men fortfarande är det mycket svårt för 
unga att etablera sig på bostadsmarkanden. 
Det går nästan inte att få tag på hyresrätter 
i storstäderna, och de flesta ungdomar har 
inte råd att köpa sin bostad, och nu blir det 
ännu dyrare, då de både ska betala ränta 

och amortera. Och med en förväntad ränte
uppgång kommer problemet att accent ueras 
ytterligare. Ungdomarna har dessutom 
drabbats av bolånetaket. Hur lång tid tar det 
inte att spara ihop till en kapitalinsats på ett 
minst par hundra tusen kronor? Och var ska 
de bo under tiden, hos sina föräldrar? Eller 
ska Sverige och storstäderna dräneras på 
ungdomar som inte har någonstans att bo?

Ja, det är naturligtvis svårt att få till 

regler som inte drabbar någon. I  oktober 
 bestämde sig Bankföreningen frivilligt för 
att  rekommendera de hushåll som tar nya 
lån med en belåningsgrad över 50 procent 
av  bostadens marknadsvärde, att börja 
 amortera. Konkurrensverket menade att 
Bankföreningens rekommendation om 
amorteringar kunde innebära en risk för 
att konkurrensen på bankmarknaden 
 begränsades och började utreda frågan. 
Därmed drog bankföreningen tillbaks sin 

rekommendation och Konkurrensverket 
lade ned sin utredning. Nu har i stället 
 Finansinspektionen lagt fram detta förslag 
om att reglera amorteringstakten. Men 
 frågan är fortfarande om det inte hade varit 
bättre med en frivillig uppgörelse. Dessutom 
är detta en medicin mot ett symptom som 
beror på en helt annan sjukdom, nämligen 
det låga bostadsbyggandet, men det visste vi 
väl redan? n

SAMHÄLLE ANNIKA WALLENSKOG
BITRÄDANDE CHEFEKONOM, SKL

Är det rätt eller fel med
amorteringskrav?

Det går nästan inte att få tag på 
 hyresrätter i storstäderna, och de flesta 

ungdomar har inte råd att köpa sin 
 bostad, och nu blir det ännu dyrare, då 
de både ska betala ränta och amortera.
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Förbättra er
miljöpro� l
Hur använder ni energin i era nybyggnationer och be� ntliga 

byggnader? Jag erbjuder kvali� cerad rådgivning inom 

miljöcerti� ering som LEED, Breeam och Miljöbyggnad. Låt 

Vattenfalls kompetens bli en del av ert hållbarhetsarbete.

Kontakta mig på camilla.hjortling@vattenfall.com eller 

ring 08-739 50 00, så hjälper jag dig.

Camilla Hjortling, 
Energiexpert på Vattenfall
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Kontakta mig på camilla.hjortling@vattenfall.com eller 

ring 08-739 50 00, så hjälper jag dig.

Camilla Hjortling, 
Energiexpert på VattenfallVattenfall Försäljning
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En av det antika Greklands största  filosofer 
var Zenon från Elea. Han fick kanske inte lika 
stort genomslag i idéhistorien som  Sokrates, 
Platon och Aristoteles men var ändå en stor 
tänkare och han lär ha  varit den första som 
formulerade  oändlighet som ett mate matiskt 
fenomen. Han var också den första som 
applicerade den  argumentationsteknik som 
vi kallar för in absurdum. Det är dock inte 
oändligheten eller argumentations tekniken 
som primärt har bevarat hans namn utan 
en rad  subtila men briljanta  paradoxer. 
 Paradoxer som gäckade vetenskaps män i 
över två tusen år och som utan tvekan har 
drivit på den tidiga utvecklingen av det 
som vi idag kan kalla den moderna veten
skapen. Nyligen satt jag och funderade på 
den så kallade infrastrukturskulden och i 
fortsättningen även bostadsskulden och då 
kom jag att tänka på den kanske mest kända 
av  Zenons para doxer, den han själv kallade 
Akilles och sköldpaddan. I ett mer modernt 
sammanhang har den även kallats för haren 
och sköldpaddan.

Zenon konstruerade ett hypotetiskt 
 exempel där grekiska hjälten Akilles skulle 
tävla i löpning med en sköldpadda och 
 vidare att eftersom Akilles ju rimligtvis var 
 betydligt snabbare än en sköldpadda skulle 
han ge den ett försprång på 100  meter. 
 Zenon menade att när Akilles tagit sig fram 
de 100 meterna som han hade gett sköld
paddan i försprång så skulle sköldpaddan 
ha tagit sig ytterligare någon meter. När 
Akilles sedan hade tagit sig dit så skulle 
sköldpaddan ha kommit ännu längre och 
så vidare. På så sätt resonerade sig Zenon 
fram till att  Akilles  aldrig skulle hinna ikapp 
 sköldpaddan. Helt logiskt, det ser varje 

människa när man  tänker på det, men som 
alla vet skulle  Akilles ju ha sprungit ikapp 
och defilerat sköld paddan. Det är just där i 
som paradoxen ligger. Om det rent logiskt 
inte skulle gå för Akilles att hinna ikapp, och 
förbi, sköld paddan, hur kommer det sig att 
han så  uppenbarligen skulle göra det?

Den grekiske filosofen levde på 400 talet 
f.Kr. och den i all sin enkelhet briljanta 
 paradoxen om Akilles och sköldpaddan 
fortsatte orsaka vetenskapsmän huvudbry 
i århundraden, ända tills man förstod att 
lösningen låg i gränsvärden och kontinuitet.

Varför kom jag då att tänka på  Akilles 
och sköldpaddan? Jo, Sverige har som 
 bekant en enorm infrastrukturskuld, 
det vill säga att den infrastruktur vi har 
idag inte  mot svarar samhällets  behov. 
Man har i  debatten  fokuserat på det 
 eftersatta  underhållet av järnvägen och 
den  eftersatta  utbyggnaden av järnvägen 
men vi kan även prata om  infrastruktur i 
ett  bredare samhälls sammanhang. Sjukhus 
är  omoderna,  skolbyggnader är förfallna 
och behöver rustas upp, det skulle enligt 
 Boverket kosta cirka 100 miljarder  kronor 
att åtgärda alla fukt och mögel skador 
i svenska hus och vissa fall är skadorna 
så omfattande att det säkert skulle vara 
mer kostnadseffektivt att helt enkelt riva 
 fuktskadade hus och bygga nytt.

Att bygga nya sjukhus är dyrt och 
det tar tid, i synnerhet med alla de plan
läggningsflaskhalsar som finns i det 
svenska  systemet, se bara på exemplet 
Nya  Karolinska. Att rusta upp och bygga 
ut  järnvägen så att den  motsvarar dagens 
 behov tar tid och det  kostar pengar. Att 
 rusta upp och moderni sera våra skolbygg

nader tar tid och det är dyrt. Att bygga ut den 
sociala  infrastrukturen, exempelvis sjuk
vården,  äldrevården, undervisningen och så 
vidare, tar tid och är dyrt. Allt kostar pengar 
och tar tid och i det här sammanhanget kan 
vi nästan negligera kostnaden. Kosta vad 
det kosta vill, den viktiga  parametern i mitt 
zenoniska resonemang är tiden. Anta att vi 
idag skulle ha en klar bild av den  utbyggnad 
som krävs för att trafik infrastrukturen 
– i synnerhet järnvägen  eftersom haven 
och  luften inte kan byggas om och bilar 
 antagligen kommer att fortsätta rulla på 
 vägar – skulle möta dagens behov. Anta 
 vidare att vi skulle ha alla de ekonomiska 
medel (självklart  spelar pengarna en roll) 
och den politiska vilja som krävs och att det 
skulle ta 15 år, vilket givet dagens debatt 
torde vara nästan en glädjekalkyl.

Om 15 år kommer behoven att ha ut
vecklats vidare och vi kan idag inte förutse 
hur. Akilles kommer att ha sprungit ikapp 
det initiala försprånget men sköldpaddan 
har tagit sig vidare och med tanke på  dagens 
teknologiska utveckling kan den sköld
paddan mycket väl vara en förklädd hare. 
Då kommer det att krävas en ny ekonomisk 
satsning och fortsatt politisk vilja, och åter
igen förmågan att förutse hur framtidens 
infrastrukturbehov ser ut. Ifall vi hade den 
förmågan skulle vi kunna hoppa bock över 
den befintliga skulden. Resonemanget kan 
sedan föras vidare och vidare och det kan 
också tillämpas på bostadsskulden  (bostäder 
är ju en form av infrastruktur) och det är 
just därför det är så viktigt att kontinu erligt 
 rusta upp och bygga ut infrastrukturen, 
 annars riskerar vi att alltid befinna oss i en 
 zenonisk paradox. n

SAMHÄLLE SVERRIR THÓR
REDAKTÖR, FASTIGHETSNYTT

Akilles och infrastrukturen
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Vilka är de viktigaste frågorna för dig när 
det gäller bostadspolitiken?
Jag tycker att bostadsfrågan är central för 
vårt lands utveckling. Det spelar ingen roll 
hur många jobb det finns, när det inte finns 
bostäder. Detta är särskilt tydligt i Stock

holmsområdet där jag har bott under lång 
tid. Jag har ett stort engagemang och en 
långvarig erfarenhet av stadsutveckling – 
att forma städer som håller ihop fysiskt och 
socialt. Bostadspolitiken ska också skapa ett 
Sverige som håller ihop. En väl  fungerande 

bostadsmarknad har stor betydelse för 
 människors möjlighet att forma sina liv. 
Bostadsmarknaden måste fungera för att 
arbetsmarknaden ska fungera – bostads
bristen hindrar rörligheten på arbets
marknaden. Att alla människor ska ha lika 
tillgång till en bra bostad är en väldigt viktig 
fråga för mig och regeringen.
 
Nyproduktion av hyresrätter är det största 
behovet enligt många. Vilket verktyg är 
viktigast för att få igång byggandet?
Regeringen överväger vilka insatser som 
krävs för att stimulera nyproduktion av 
 hyresrätter för att nå det uppsatta  målet 

Valet gav regeringsskifte och nya ministrar. Fastighetsnytt bad 
Sveriges bostads och stadsutvecklingsminister, Mehmet Kaplan 
(MP), svara på några frågor kring bostadsbyggande, utredningar 
och hållbarhet.

MATTIAS FRÖJD | mattias.frojd@fastighetsnytt.se

”Det kan bli aktuellt 
med stimulanser”

SAMHÄLLE



att det fram till 2020 ska byggas minst 250 
000 nya bostäder. Bland de åtgärder som 
övervägs finns förstärkt kreditgivning och 
r iktade incitament till byggandet av små 
energi effektiva hyresrätter eller student
bostäder, samt till kommuner som bidrar till 
ett ökat  bostadsbyggande. 
 
Hur ser du på förslaget från företags
skattekommittén som många anser hota 
nyproduktionen?
När det gäller förslaget från företagsskatte
kommittén så måste det ses i sitt samman
hang, där en utgångspunkt är att  hantera 
den  dubbla asymmetrin i dagens företags
beskattning – som består dels i att 
 avkastningen på vissa tillgångar är skatte
fri sam tidigt som  ränteutgifter, med vissa 
 undantag, får dras av, dels i den olikartade 
behandlingen av olika finansieringsskällor, 
där kostnaden för lånat kapital får dras av 
men inte kostnaden för eget kapital.

En reformering av  företagsbeskattningen 
måste enligt min  mening ske på ett sätt som 
tar hänsyn till särskilt bostadssektorns 
 förutsättningar.

Hur ser du på de utredningar som initierats 
av Stefan Attefall?
Många av de tillsatta utredningarna berör 
viktiga frågor, som  regeringen behöver ta 
ställning till. Som princip kommer vi att låta 
utredningarna fullfölja sina uppdrag. För 
vissa utredningar kan det bli aktuellt med 
något förändrade direktiv.

Flyttkedjor är något det pratas om för 
att underlätta på bostads marknaden. 
 Avreglering av hyressättningssystemet, 
sänkt rea vinstskatt med mera lyfts fram 
för att möjliggöra flyttkedjor. Hur ser du på 
dessa verktyg, finns det andra, bättre?
En väl fungerande  bostadsmarknad 
har stor betydelse för  människors 
 möjlighet att f orma sina liv. Rörlighet på 
 bostadsmarknaden ger också en bättre 
 fungerande arbetsmarknad. Vi vill att 
 människor ska kunna tacka ja till jobb eller 
studieplats och inte hindras av  bostadsbrist. 
För regeringen är alla  människors lika 
möjlig heter till en bra  bostad en  prioriterad 
fråga. Därför ser vi att  nyproduktion av 
små, energi effektiva  bostäder, framför allt 

hyresrätter och  studentbostäder, är det 
viktigaste verktyget för att öka rörligheten 
på  bostadsmarknad en. Det kan bli aktuellt 
med stimulanser för att det ska byggas fler 
små bostäder.

Hur kommer relationen hållbarhet och 
bostadspolitik se ut framöver?
En hållbar bostadspolitik är en viktig 
 prioritering för regeringen. Det gäller både 
den fysiska och den sociala dimensionen 
av hållbarhets begreppet. Bland aktörerna 
är byggbranschen den kanske  viktigaste i 
en hållbar stadsutveckling och har också 
ett stort och viktigt  ansvar att bidra till 
utvecklingen av det långsiktigt hållbara 
 samhället. Vi  kommer också att arbeta med 
att stärka den sociala hållbarheten i arbetet 
med hållbar stads utveckling.  Exempelvis 
ger upp rustningen av  miljonprogrammets 
 fler bostadshus  möjligheter att ta ett  hel 
hetsgrepp på hela  bostadsområden, alltså att 
skapa mötesplatser och ta tag i grund läggande 
frågor om hur  staden eller orten hänger ihop. 
Vi  kommer att se till att  hyresgästerna får ett 
inflytande i  renoveringsprocessen. 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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konkurrerar
Öresundsregionen 
ut Stockholm?
De flesta verkar överens om att Stockholmsregionen för närvarande är Nordens ledande  region 
men bostadsbristen och den till stor grad utdaterade infrastrukturen i huvudstadsregionen  utgör 
stora utmaningar. Samtidigt finns det ett alternativ till Stockholm. Öresundsregionen är till 
 befolkningen betydligt större och har allt att erbjuda som Stockholm har och bostäder  därtill. 
Frågan är om Öresundsregionen kan konkurrera ut Stockholm och återigen bli Nordens ledande.

SVERRIR THÓR | sverrir.thor@fastighetsnytt.se
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Myten om två SLbussar om dagen må 
vara en myt men det går inte att förneka 
att  inflyttningstrycket till rikets huvud
stad är stort. Bostadspriserna rusar och 
 Stockholmsregionen är en av Nordens 
just nu ledande tillväxtmotorer. Det finns 
dock uppenbara problem, problem som 
har  debatterats mycket den senaste tiden. 
Stockholm lider av en bostadsbrist och det 
är i regel mycket svårt för dem som flyttar 
till regionen att hitta bostad.

Enligt vissa är bostadsbristen och de 
ständigt stigande bostadspriserna i huvud
stadsregionen i det närmaste en bisak 
och det finns inget hot mot tillväxten i 
region en. Det kan man bland annat läsa 
i olika  diskussionsforum på internet och 
argument et är att det inte finns något 
 alternativ till Stockholm. Stockholm är en 
storstad, det finns jobb i Stockholm och ett 
handelsutbud som andra svenska städer inte 
har. Folk kommer helt enkelt att söka sig till 
Stockholm, oavsett hur svårt det är att hitta 
bostad. Frågan är om det stämmer.

I detta sammanhang vill man glömma att 
det finns ytterligare en storstads regionen i 
Sverige och Norden. En region som är större 
och strategiskt torde vara bättre  belägen. 
Det handlar förstås om Öresunds regionen 
som idag har närmare fyra miljoner  in 
vånare och väntas passera fyramiljoners
strecket  redan år 2021. I Öresundsregionens 
två större städer, Köpenhamn och Malmö, 
finns jobb, bostäder, ett handelsutbud 
som  någorlunda matchar det i Stockholm 
och dessutom Nordens största flygplats. 
Som ett tankeexperiment kan man ställa 
 Stockholm och Öresundsregionen som två 
poler mot varandra och ställa frågan om det 
är helt otänkbart att bristen på bostäder i 
 Stockholm kan gynna Öresundsregionen?

TILLVÄXTCENTRA SKIFTAR
Enligt Lars Nilsson, professor i historia vid 
Stockholms universitet som forskar om 
 städernas historia och utveckling, är det 
normalt att tillväxtcentra skiftar över tid 
mellan orter och regioner.

– Den starka stadstillväxt vi haft i Norden 
under senare decennier föregicks till  exempel 
av att Europas urbana tillväxtcentra låg i 
 södra Europa, Spanien och Italien inte minst.

Vidare påpekar han att ser vi längre till
baka i den svenska historien så upplevde 
Stockholm en period av stagnation under 
1700talet och fram till mitten av 1800 talet. 

Kommunikationen
viktigare än språket
Den som reser till Köpenhamn,  eller 
 övriga delar av Danmark för den  delen, 
reagerar kanske på att svenskar och 
danskar oftare än inte kommuni cerar på 
engelska, trots att danska och  svenska 
är nära besläktade språk. Det verkar i 
många fall även gälla de  svenskar (och 
danskar) som dagligen tar sig över 
Öresund för att arbeta.

Det kan te sig märkligt och man 
kan ställa sig frågan om det faktum 
att svenskar och danskar inte kan 
kommuni cera med varandra utan att ta 
hjälp av ett tredje språk inte är en barriär 
för regionsamarbetet. Inte enligt språk 
och litteraturvetaren Anna Smedberg 
Bondesson som under december månad 
släpper boken Ditt språk i min mun. 
Grannspråkets glädje och gagn.

– Jag menar att  kommunikationen 
alltid är viktigare än språket man 
 kommunicerar på. Om engelska  fungerar 
bättre, så finns det inget som säger att vi 
inte ska tala engelska.

Vidare säger hon att hon upplever 
att det som i Danmark ofta kallas för 
 ”lufthavnssvensk” används i väldigt 
många sammanhang i Öresund. Med det 
avser hon att man i högre eller  mindre 
grad anpassar sig till  situationen och 

 byter ut nyckelord med mera.
– Jag upplever också att  inställ  

ningen till denna sorts språkblandning 
är sunt pragmatisk och, gudskelov, inte 
sitter fast i den gamla romantisk/  ideo 
logiska skandinavismen, säger Anna 
Smedberg Bondesson.

När Fastighetsnytt frågar huruvida 
hon tror att lufthavnssvensk på en 
mycket lång sikt (över 100 år) kan bli 
en egen dialekt som används i regionen 
säger hon att det är en underbar tanke.

– Jag har dock svårt att se hur den 
skulle kunna bli verklighet så länge vi 
ändå bor i och tillhör olika nationer.

Anna Smedberg Bondesson  menar 
att det först är när man kan besinna det 
faktum att kunskapen i och om grann
språket är meningslös, som man ser att 
samma grannspråk istället kan  användas 
som medel för en ökad  språklig, litterär, 
kulturell  medvetenhet.

– Så min slutsats är nog ändå att vi 
visst ska läsa grannspråk och fortsätta 
att använda dem, på det sätt som  passar 
oss bäst,  för att det berikar livet. Och 
om det sen dessutom minskar barriären 
inom regionen, så mycket bättre! n

SVERRIR THÓR

FOTO: LASSE SVENSSON/KVP/TT

TV-serien Bron är kanske det mest kända exemplet 

i dagens populärkultur på samarbete över Sundet. 

På bilden ser vi Kim Bodnia och Sofia Helin i 
 rollerna som Martin Rohde och Saga Norén.
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Under denna period växte städerna i västra 
och södra Sverige.

– Det här kan kopplas till att svenskt 
järn från Bergslagen fick konkurrens 
från ryska exportörer. Den ekonomiska 
 aktiviteten i väster ökade däremot bland 
annat till följd av omfattande  havre export 
till  England.  Generellt minskade  Östsverige 
i  demo grafisk och ekonomisk betydelse och 
tyngdpunkten försköts mot  Västsverige.

HELSINGFORS OCKSÅ KONKURRENT
Sverige och Stockholm är sanner
ligen inte unika i detta avseende. 
Som nämnts ovan har Europas 
urbana tillväxtcentra skiftat 
till Norden och Lars Nilsson 
påminner om att London en 
gång var  världens ledande stad i 
de  flesta avseenden.

– Den rollen övertogs  senare 
av New York och vi får inte 
 heller  glömma att mellan 
 Paris och London har det länge 
 funnits en kamp om att vara den 
främsta staden.

Fastighetsnytt ställer Lars  Nilsson 
frågan om Stockholm möjligen kan 
konkurreras ut av Malmö och 
 Köpenhamn och han menar att så 
mycket väl kan bli fallet.

– I öster finns även Helsingfors 
som en ytterligare  konkurrent. 
Prognoser för framtida flygtrafik ty
der på att expansionen främst kommer att 
ske på  Kastrup och i Helsingfors (Vanda). 
SAS  direkta långflyg utgår till exempel ofta 
från  Kastrup, och Finnair flyger direkt mot 
Kina och Asien.

Historiskt sett har Köpenhamn varit den 
ledande staden i Norden, bland annat på 
grund av sitt läge närmare den  europeiska 
kontinenten och enligt Lars Nilsson är 
det först under senare tid som Stockholm 
 kommit i jämnhöjd och förbi.

– Det kan vara svårt för en stad som  legat 
i framkant att behålla sin position när de 
yttre förutsättningarna ändras, säger han.

SAMARBETE MELLAN REGIONERNA
Lars Nilsson får delvis medhåll i sin analys 
av Stockholms nytillträdda  finansborgarråd, 
Karin Wanngård (S). Hon påminner om att 
Stockholm är Nordens ledande region men 
varnar samtidigt för att man tar den 
 positionen för given.

– Vi får aldrig luta oss tillbaka utan 
 ständigt tänka framåt och göra rätt invest
eringar för framtiden.

Vidare poängterar Karin Wanngård att 
Stockholm är Sveriges tillväxtmotor och 
att resten av landet är beroende av att det 
går bra för Stockholm. Hon poängterar att 
huvudstadsregionen har ett gott företags
klimat och att flera av världens ledande 
 företag har sina huvudkontor i regionen.

– Vi ligger i framkant inom flera  områden, 
till exempel är vi ledande inom  informations 
och kommunikations teknologi och livs
vetenskap, säger Karin Wanngård.

Hon ser gärna att Öresundsregionen 
 växer sig stark och att de två regionerna 
 utvecklar sitt samarbete.

– För att ytterligare utveckla vår  position 
som ledande region och säkra fortsatt stark 
tillväxt krävs det att vi kontinuerligt  arbetar 
med de utmaningar Stockholm har och 
där är bostadsfrågan en av de viktigaste, 
 fortsätter hon.

Karin Wanngård konstaterar att  bo 
stadsbristen är en av Stockholms idag 
allra största och svåraste utmaningar och 
vidare att det har byggts för lite under en 
längre tid.

Öresundsregionen

LUND
KØBENHAVN

HELSINGØR

ROSKILDE

HELSINGBORG

BEFOLKNING 1 APRIL 2014
STOCKHOLM: 2 171 459
ÖRESUND: 3 848 163

VIKTIGA KOMMUNER
STOCKHOLM: Stockholm, Solna, 
Huddinge, Nacka
ÖRESUND: Köpenhamn, Malmö, 
Helsingborg, Lund

INFRASTRUKTUR
STOCKHOLM: Arlanda, Bromma 
flygplats, tunnelbanan, E4
ÖRESUND: Kastrup, Sturup, 
Öresundsbron, E6, Citytunneln
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– Framförallt är det bristen på hyres rätter 
som är direkt hot mot stadens  fortsatta till
växt. När det inte finns bostäder kan inte 
människor flytta hit för att ta de jobb som 
finns, vilket naturligtvis påverkar de  företag 
som vill etablera sig i Stockholm eller som 
redan finns här.

Det är dock inte bara företag och arbets
sökande som kan komma att söka sig till 
 andra regioner ifall man inte löser bostads
bristen. Stockholm är en attraktiv student
stad med några av landets, och Nordens, 
 ledande lärosäten och för att kunna hålla 
den status förefaller det naturligt att det 
krävs fler studentbostäder och lägenheter av 
den storlek som efterfrågas av studenter och 
unga. Enligt Stockholms finansborgarråd 
kommer man nu att öka takten i byggandet.

– Vi har satt höga mål och vi har  verktygen 
för att nå dit vi vill. Vi ska bygga 40 000 
 bostäder till 2020 varav hälften blir hyres
rätter. Det mer långsiktiga målet är 140 000 
bostäder till 2030. Vi kommer att använda 
de kommunala bostadsbolagen, utveckla 
markpolitiken och stärka  relationerna till 
de byggföretag som jag vet vill vara med och 
bygga Stockholm, säger Karin Wanngård.

REGION PÅ FRAMMARSCH
Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommun
styrelsens ordförande i Malmö, tycker inte 
att man ska ställa de två polerna, om man 
får uttrycka det så, mot varandra utan 
se att båda regionerna är av stor vikt för 
Sveriges utveckling.

– Sverige förlorar på att inte bättre nyttja 
den unika Öresundsregionen än man gör 
idag, säger hon.

Hon påpekar att Öresundsregionen är en 
region på frammarsch, med stor potential 
och nämner till exempel att regionen rankas 
av OECD som världens fjärde mest innova
tiva regionen. Det  visar att i regionen finns 
väldigt bra förutsättningar för fler jobb, 
 utveckling och tillväxt.

– I dag står Öresundsregionen för 25 
 procent av BNP i Sverige och Danmark. 
Det är Skandinaviens största storstads
område med hög befolkningstillväxt, 
v älrenommerade universitet och högskolor, 
starka kluster inom life science och clean
tech, och med en utvecklad struktur för 
nystartade företag och entreprenörer. Det 
är också en gemensam bostads och arbets
marknad för 3,8 miljoner människor, säger 
Katrin Stjernfeldt Jammeh.

En viktig faktor i Öresundsregionens 
dynamik är, som även Lars Nilsson var inne 
på,  Köpenhamns internationella flygplats, 
Kastrup. Enligt Katrin Stjernfeldt Jammeh 
är Kastrups höga tillgänglighet ett skäl som 
många företag uppger när de väljer att flytta 
sina huvudkontor till Malmö.

– Sedan 2003 har fler än 50 företag  flyttat 
sina huvudkontor till Malmö, både från  södra 
Sverige, Danmark och  Stockholmsregionen. 
Nästa år öppnar också IKEA sitt globala 
kontor här. Närheten till Kastrup var också 
avgörande i beslutet att förlägga ESS i Lund.

När Katrin Stjernfeldt Jammeh samman
fattar Öresundsregionens styrkor nämner 
hon de tillgängliga kommunikationerna.

– Här går vägen ut i världen. Världen finns 
också representerad i Malmö med en ung, 
global befolkning med fler än 140 national
iteter och 170 olika språk representerade.

 Vad krävs då för att Öresundsregionen 
ska kunna förverkliga sin potential? Enligt 
 Katrin Stjernfeldt Jammeh är det avgörande 
att både den svenska och danska regeringen 
sätter utvecklingen i Malmö och Köpen
hamn samt integrationen i regionen högt 
upp på dagordningen.

SE TILL REGIONEN ISTÄLLET FÖR STADEN
I själva Öresundsregionen tittar många fram
åt med tillförsikt. En av dem är Ola  Orsmark, 
nytillträdd vd för en av  Skånes största fastig
hetsägare Briggen som  säger till Fastighets
nytt att han över längre tid tror att Öresunds
regionen har  bättre förutsättningar för till 
växttakten än Stockholmsregionen.

– En bra infrastruktur, såväl spårbunden 
trafik som Kastrup och Sturup med mera. 
Det behövs såklart en fortsatt utbyggnad 
och fler förbindelser mellan Sverige och 
Danmark, säger han.

På sikt är Ola Orsmark övertygad om att 
ett snabbtåg mellan Oslo och Köpenhamn 
blir verklighet och han påpekar att till
sammans med Fehrmanbeltförbindelsen 
öppnar det upp för en arbetskraftsregion 
som är mycket större än idag. 

– Den sträcker sig från norra  Tyskland 
upp till Oslo som man når på tre  timmar. 
Det blir en region som har tillgång till 
 arbetskraft och spetskompetens med  hög 
skolor,  utveckling inom livsvetenskap och 
ESS med mera. Så fortsätter man satsa 
 målinriktat så är jag övertygad om att 
 regionen har en  positiv utveckling framåt, 
säger Ola Orsmark. n

Karin Wanngård.

Ola Orsmark.

Lars Nilsson.

Katrin Stjernfeldt Jammeh.
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Diskutera nya affärsmöjligheter i tillväxtmotorn Malmfälten.  
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LKAB
Stefan Hämäläinen
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stefan.hamalainen@lkab.com

Kiruna kommun
Peter Niemi

0980 - 755 29
peter.niemi@kommun.kiruna.se

Gällivare kommun
Lennart Johansson

0970 - 181 12
lennart.johansson@gallivare.se
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Lönnbacken byter idag namn till Stenvalvet 
 
Namnbytet sker för att bättre spegla företagets verksamhet på den svenska fastighetsmarknaden.  
 
Med namnbytet till Stenvalvet tar vi ett steg i en riktning som går mer i samklang med den nya 
sammansättningen av kunder och hyresgäster och som vilar tryggt på ett välrenommérat 
företagsnamn med en intressant och inspirerande historia.  
 
Stenvalvets fastighetsbestånd består av 96 fastigheter med en area om ca 470 000 m² och med ett 
marknadsvärde om ca 6 400 miljoner kr. Stora hyresgäster är Polismyndigheten, Region Skåne, 
Landstinget Dalarna samt Sveriges Domstolar. 
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Capital Real Estate; 
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DEBATT

Vi behöver skapa en långsiktig vision för ut
vecklingen av våra städer! Urbaniseringen 
är ett faktum och ett globalt fenomen. Vi 
är många som vill bo i städerna. Det utbud 
som finns i staden är en attraktion med stark 
dragningskraft. Det upplevde jag själv när jag 
flyttade från Sundsvall i mitten av 80talet för 
att studera i Stockholm. År 2050 kommer 70 
procent av jordens befolkning att bo i städer. 

Stadsbyggnad är något som borde engagera 
fler och vi behöver en debatt om staden där 
invånarna är delaktiga. Hur vill vi att staden 
ska utvecklas? Vilken typ av stad vill vi leva i? 
Det vi vet är att det måste vara hållbart.

Det var den planeringsmodell som växte 
fram med en stark tro på framtiden och 

 industriell utveckling under efterkrigstiden. 
Bilen massproducerades, blev tillgänglig för 
allmänheten och förverkligade funktion
alismens idé att separera arbete, transport
er, boende och fritid på ett sätt som tidigare 
varit omöjligt. Resultatet känner vi idag till 
som ”urban sprawl”, förorten, där Vällingby 
är ett tydligt exempel. Med ökad trafik
mängd som följd.

I dagens stadsutveckling är istället mötes
platser ett viktigt inslag. Vi behöver skapa 
utrymme i staden på bilens bekostnad. Vi 
måste också ge tillbaka initiativet till  stadens 
invånare – till skillnad från funktion alismen 
tror vi inte längre att det finns ett enda svar 
eller lösning. Ett bra  exempel på detta är New 

York. Där har man tagit fram mål för att bli 
en mer hållbar stad med  högre kvali tet för 
medborgarna. Det handlar om att förbättra 
gaturummet för  gående,  minska privat bil
körning och hitta nya mötesplatser. Times 
Square och  Broadway är båda exempel på 
platser där man genomfört en förändring. 
Tidigare var 89 procent av ytan på Times 
Square till för bilar och 11 procent för gående 
– idag är torget bilfritt.

MÖTESPLATSER: TRE EXEMPEL
Jag fortsätter att hämta exempel från 
USA. ”Sandy” var namnet på den storm 
som i  oktober 2012 drabbade miljoner av 
 människor längs östkusten. Den fick stor 
påverkan på staden New York. Orkanen var 
en av de dyraste naturkatastroferna i landets 
historia, vilket återigen påvisar hur klimatet 
kan orsaka katastrofer vi står oförberedda 
inför.  I syfte att hantera de strukturella och 
sociala sårbarheter som stormen visade på, 
initierades tävlingen ”Rebuild by design”. 
Genom att tävla med internationella inter
disciplinära team uppnås hållbara lösningar 
genom innovativ planering och design. De 
sex vinnande förslagen finns utställda i 
 Berlin från 6 december till 22 januari och är 
fantastiska exempel på hur vi bäst kan hjälpa 
samhällen att utvecklas långsiktigt hållbart.

Som ett led i återuppbyggandet efter 
 katastrofen uppkom även den arkitekt
tävling som White vann, där målet var att 
ta fram en plan för hållbar stadsbyggnad för 
stadsdelen Rockaway i New York.  Tusentals 

ARKITEKTUR ULLA BERGSTRÖM
ARKITEKT OCH PARTNER,

WHITE ARKITEKTER

Den smarta staden
– en internationell affär

Ett bra exempel på detta är 
New York. Där har man tagit fram 
mål för att bli en mer hållbar stad 

med högre kvalitet för 
medborgarna. Det handlar om att 
förbättra gaturummet för gående, 

minska privat bilkörning och 
hitta nya mötesplatser.
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invånare förlorade sina hem, men kata
strofen ledde också till en stark känsla av 
samhörighet i området. Genom att kanal
isera de boendes engagemang och ge dem 
nya redskap att agera för områdets bästa 
kan vi tillsammans bygga upp staden på 
nytt. Whites vinnande förslag heter ”Small 
 Means and Great Ends” (ung. enkla medel 
med stor effekt) och är en stadsplan som 
hanterar  vatten på ett smart sätt. Den  bygger 
på en serie småskaliga enheter som  an passar 
sig efter extrema väderf örhållanden i en 
motståndskraftig helhet och samspelar 
med naturens krafter, likt en surfare på vå
gorna. Jag är övertygad om att ett holistiskt 
 förhållningssätt varit den vinnande faktorn 
i detta projekt. Där samspel med människor
na på plats, naturen, mångfald, engagemang 
och dialogarbete mellan intressenter och 
framtida brukare varit nyckelord.

Join us to shape our future! Så låter upp
ropet från den nystartade organisationen 
STHLMNYC, startat av Linda och Sander 
Schuur för att få till stånd ett utbyte mellan 

svenska och amerikanska arkitekter och där 
White är en av deltagarna. Som arkitekter har 
vi en viktig tradition av att dela med oss av 
våra kunskaper. I New York pågår just nu ar
bete med att utveckla vattennära områden på 
före detta industrimark och mark som  tidigare 
varit förbehållen infrastruktur. Från Stock
holm har vi goda erfarenheter att dela till New 
York och till resten av världen, där exempelvis 
Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdssta
den kan visa en väg framåt för en tät, human 
och hållbar stadsutveckling. Samtidigt som 
vi i Sverige kan lära oss hur vi tar nästa steg i 
klimatanpassning av våra framtida stadsdelar.

När FN:s klimatpanel IPCC  presenterade 
sin rapport ”Climate change 2014” var 
deras budskap tydligt: tar vi inte klimat
förändringarna på allvar och genomför åt
gärder kommer den globala medeltempera
turen höjas med 6 grader till år 2100. 
Oavsett den geografiska orsaken till klimat
förändringarna blir vi alla påverkade. Det är 
en ny vardag som väntar oss, och som får 
stora konsekvenser för arkitektur och stads

planering.  Vi behöver utveckla och anpassa 
våra städer – Den smarta staden! Vi behöver 
en ny agenda för planering och design.

Arkitekter är av tradition en inter
nationell yrkeskår. Vårt universella språk, 
ritningen, är gångbar världen över. Det 
ger stora möjligheter till utbyte och 
 samverkan. I Sverige är upp till 50 procent 
av de  studerande i åk 45 på arkitektutbild
ningarna internationella studenter, där all 
 undervisning på masternivå sedan länge 
sker på engelska. Samtidigt läser cirka 
40 procent av de svenska arkitekt
studenterna en del av sina masterstudier på 
ett utländskt universitet. Naturligtvis påver
kar dessa erfarenheter framtidens arkitekter 
och stadsplanerare, där hela världen kom
mer att ses som en naturlig arbetsmarknad.

Jag ser fram emot fler inspirerande 
mötes platser och internationella forum. Det 
kunskapsutbyte som en ökad international
isering innebär ger möjligheter till nöd
vändiga samarbeten globalt för att lösa vår 
tids stora utmaningar. n
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Det handlar ju om ett samarbete mellan 
Stockholm och New York om utformningen 
av framtidens städer. Finns det något som 
en världsstad som New York tycker sig ha att 
lära av Stockholm?
Ja absolut! Poängen med samarbetet är just 
det; att vi ska lära oss av varandra!  Intresset 
var stort på vårt första event i New York, 
 lokalen var knökfull, staden (NYC) var där 
och vi hade en del uppföljande möten. Nya 
borgmästaren Bill de Blasio har  uttryckligen 
visat ett intresse för Sverige och Stockholm 
och en del av våra lösningar. Hans  första 
 projekt, som lanserades nyligen, heter 
 Vision Zero efter Sveriges nollvision om 
 säkerheten i transportinfrastrukturen.

Finns det andra specifika saker som 
 Stockholm anses duktiga på?
Stockholm ligger långt fram vad gäller till 

exempel miljöteknik och medborgardialog 
– men också i vad som kan kallas ”flernivå
styrning” eller ”multigovernance”, det vill 
säga att vi på en fysisk plats kan få ihop 
 kommunen med staten och landstinget och 
kollektivtrafiken, tillsammans med de  privata 
aktörerna. Goda exempel är  Hammarby 
 Sjöstad och Norra  Djurgårdsstaden.

Om man vänder på frågan, vad tror du att 
Stockholm skulle kunna ta till sig av New 
Yorks arbete med transporter, natur i stads
miljön och socioekonomiska utmaningar?
För det första: New York håller på att vända 
helt på deras syn på gatan som främst något 
för bilar till att bli stadens mest värdefulla 
gemensamma yta. Broadway håller återigen 
på att göras om till den ”stig” för människor 
som den var från början. Bilarna får maka på 
sig till fördel för gångare, för växtlighet, för 

sittplatser, för konst och för matmarknader. 
För det andra: High Line är ett  strålande 

exempel där en tidigare helt outnyttjad 
 resurs – en övergiven och förfallen tågräls 
– kan bli en av stadens största tillgångar, 
med hjälp av arkitekter med framåt syftande 
 idéer. Här skapas en destination och ett 
grönt rum samtidigt. Som funkar både 
som rekreation för människan och som en 
 biologisk spridningskorridor.

För det tredje: Det politiska ramverket 
är helt annorlunda i städerna, men även det 
är intressant att jämföra. Hur NYC   jobbar 
via sin Housing Authority att klämma in 
 affordable housing i hela staden eller hur 
projektet Red Hook Initiaive i Brooklyn är 
ett nytt sätt att lokalt agera för en bättre 
 socioekonomisk framtid.

Vad händer härnäst inom ramen
för STHLMNYC?
Alla föreläsningar ligger på webbplatsen 
sthlmnyc.org, där kommer information 
och texter läggas upp kontinuerligt. Nästa 
event är i Stockholm i april, då blir det 
 flera  dagar med workshops, seminarier och 
 möten när arkitekter och andra aktörer 
från New York kommer hit. Temat för det 
mötet är  ”Movement” och vi kommer prata 
om transporter, om hur naturen kan sprida 
sig i staden, om hur vi rör oss i staden och 
var vi bosätter oss, men också hur idéer 
färdas och utvecklas och inte minst hur 
ekonomin och investeringar rör på sig i vår 
globala ekonomi. n

Under namnet STHLMNYC kommer  Sveriges  Arkitekter och 
American Institute of Architects New York  Chapter att inleda ett 
samarbete om stadsbyggnadsfrågor. När platt formen  lanserades 
i slutet av oktober var Sveriges  Arkitekters förbundsdirektör 
 Tobias Olsson på plats i New York.

DANIEL BERGSTRAND | daniel.bergstrand@fastighetsnytt.se

NYC inspireras av STHLM
OM STHLMNYC

STHLMNYC är en plattform för  arkitekter 
och liknande professioner där ett 
 kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan 
Stockholm/Sverige och New York/USA står 
i fokus för att komma fram till relevanta 
strategier att implementera i stads-
utveckling för en hållbar urbanisering.
Linda Schuur och Sander Schuur är 
 grundare samt de som organiserar event 
och samarbete.
AIA NY samt Sveriges Arkitekter har valt 
att vara partners eftersom de ser mycket 
positivt på ett samarbete av det här slaget.

Källa: Linda Schuur

Tobias Olsson (t.v.), Sander och 
Linda Schuur (grundare av 
STHLMNYC) samt Rick Bell som 
är direktör AIA NY.



VD Pro är ditt verktyg för information och analys av Sveriges 

samtliga fastigheter. Du får bland annat tillgång till fastighets- och 

ägarinformation, kassaflödesvärderingar, marknadsanalyser och ortspriser.

Med moderna lösningar och unik information bidrar VD Pro till nya insikter, 

effektivisering av ditt arbete och i slutändan bättre affärer.

Läs mer på varderingsdata.se eller ring oss på +46 300 735 70   

ETT SYSTEM, 
ALLA FASTIGHETER

VD PRO 

NYCKELN 
TILL DEN SVENSKA 
FASTIGHETSMARKNADEN



©
 2014 Ernst &

 Young A
B. A

ll R
ights Reserved.

Fokuserar du bara på en del 
av processen löser du bara 
en del av problemet.

Vi kan hjälpa dig att se hela bilden med de 
utmaningar fastighets- och byggmarknaden 
står inför. EY har drygt 12 000 medarbetare 
världen över, varav 350 i Norden, som är 
specialiserade på fastighets- och bygg-
branschen. Vi hjälper dig med tjänster inom 
revision, redovisning, skatt, transaktioner och 
olika former av rådgivning inom fastighets-
området. Kontakta oss så berättar vi mer.

Marianne Förander,  
marianne.forander@se.ey.com,  
tfn 070-276 95 49

Ingemar Rindstig,  
ingemar.rindstig@se.ey.com,  
tfn 070-524 33 00

ey.com/se/realestate



FASTIGHETSNYTT 6/2014 | 99

FORSKNING

Sociologerna Lisa Kings och Aleksandra 
Ålund tittar närmare på de rörelser som 
vuxit fram i kölvattnet av 2009 års ”uppror” 
i svenska förorter.

Dessa dialogorienterade aktivistgrupper 
är profilerade som urbana  rättviserörelser 
primärt drivna av unga med invandrar
bakgrund och representerar en gräsrots
mobilisering som sammanbinder  rumslig 
och social rättvisa. I fokus för deras 
verksamhet står frågor om segregation, 
rasism och välfärdens omvandlingar – 
 organisationerna kombinerar förändrings
arbete på lokal nivå med ett mer utåtriktad 
påtryckningsarbete i den allmänna politiska 
debatten.  Utgångspunkten för denna form 
av  organisering är ett direkt åberopande av 
plats som bas för mobilisering. 

Förorten är det nyckelord som  används 
för att inringa en gemensam grund för 
 kollektiv handling. Ytterligare en  central 
aspekt,  menar Lisa Kings, är att de  förordar 
ett behov av att vara autonoma, både 
 ekonomiskt och partipolitiskt, för att 

 kunna verka oberoende och utveckla sin 
egen  agenda. Genom en sammanflätning 
av  globala influenser tillsammans med 
 erfarenheter från etablerade folkrörelser 
i Sverige utgör urbana rättviserörelser ett 
 potentiellt nytt politiskt subjekt.

Syftet för detta projekt är att  undersöka 
vilka möjligheter och hinder som finns 
för dessa nya rörelser för att få inflytande 
och möjligheter att delta i demokratiska 
 processer. Projektet undersöker olika  uttryck 
av aktörskap: Krav, nätverks skapande och 

kunskapsproduktion med fokus på sam
arbete och dialog med civilsamhället i stort. 
Fallstudier av flertal organisationer inom det 
civila samhället i två  olika  städer,  Göteborg 
respektive  Stockholm, utgör   projektets 
 empiriska grund. Frågeställningar som pro
jektet undersöker är: hur urbana rättviserö
relser relaterar till det bredare  civilsamhället; 
vilken situerad kunskap som är producerad 
och hur tar den sig uttryck i strategier och 
verksamhetspraktiker samt hur urbana rätt
viserörelser konstituerar sig själva som en 
offentlig röst i relation till  lokala, nationella 
och internationella  kontexter.

Projektet kombinerar perspektiv från 
 urbana studier och studier av s ociala 
 rörelser. Genom en kombination av 
 kvalitativa  metoder avser projektet att 
synliggöra hur denna form av aktivism 
är  inbäddad i för ortens livssammanhang, 
 lokala   institutionella villkor och struktur 
ella  förändringar. n

MATTIAS FRÖJD

FORSKNINGSÖVERSIKT
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Ungdomsaktivism och
civilsamhälle i dialog

FAKTA

Titel: Urbana rättviserörelser: 
Ungdomsaktivism och civilsamhälle i dialog
Projektledare: Lisa Kings, 
(lisa.kings@sh.se)
Medarbetare: Aleksandra Ålund
Institution: Södertörns högskola
Finansiär/bidragsform: Projektstöd 
Formas
Tidsram: 2014-2016

Södertörns Högskola.
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Ordet vakans har för många i fastighets
branschen en negativ betoning, detta tar 
sin grund i att det främst medför förlorade 
intäkter. Istället för att granska förlorade 
intäkter och räkna på vad vakans kostar 
har vi valt att undersöka om vakans kan 
bidra med något positivt. Är det möjligtvis 
så att vakans kan skapa möjligheter som på 
sikt kan bidra till ett ökat kassaflöde och är 
detta vanligt förekommande generellt sett 
för branschen?

Det finns flera faktorer som  påverkar 
ett fastighetsbestånds vakansgrad, alltifrån  
omvärldsfaktorer och geografiska  placer 
ingar till lokala faktorer såsom  områdets 
 attraktivitet, utbud, efterfrågan,  fastigheters 
skick samt användningsområde.  Beroende 
på hur faktorerna står i  för hållande till var
andra varierar  vakansgraden och de följder 
som kan medföras på grund av  vakans. 
Samtliga faktorer har  inverkan på vakans
graden i fastigheter, men vissa har  större 
betydelse än andra. Ett  tydligt  exempel är 
påverkan från det  geografiska läget där en 
fastighet i Cläge kan ha högre vakans än 
en fastighet i Aläge.  Undersökningen har 
gjorts på orter från sydliga  Malmö längs med 
västkusten upp till Göteborg.

VAD KAN VAKANS BIDRA MED?
Som tidigare nämnts definieras vakans 
som tomma ytor som inte genererar någon 
 intäkt, vilket är negativt sett ur ekonomisk 
synvinkel eftersom det innebär en minsk
ning av kassaflöde och därmed värdet på 
fastigheten. Det som inte många tänker på 
är att vakans även kan addera värden som 
är icke direkt ekonomiska för fastighets

aktörer, som till exempel flexibilitet.
Flexibilitet innebär att fastighetsaktörer 

kan erbjuda sina kunder bättre lösningar om 
de behöver expandera eller komprimera sin 
verksamhet. Flexibilitet kan således result
era i att relationen med kunder blir bättre 
och att risken för att kunder tvingas flytta 
blir mindre då deras företagsförhållanden 
förändras. Vill aktörer tillhandahålla flexi
bilitet krävs att det finns vakans i fastighets
bestånden och för att kunna veta hur mycket 
vakans som är lämpligt krävs en avvägning 
för hur stora intäkter aktörer är beredda 
att gå miste om. Ett vanligt förekommande 
nyckeltal för vakans är optimal vakansgrad. 
Vi kom fram till att en optimal vakansgrad 
är då flexibilitet kan erbjudas samtidigt 
som fastigheter är uthyrda i så hög grad att 
 intäkterna är så höga som möjligt. Alla till
frågade aktörer i undersökningen hade dock 
inte samma uppfattning om var en optimal 
vakansgrad borde landa, men det grundade 
sig främst i att de har olika visioner och 
 strategiska mål på respektive arbetsplats. 
Den optimala vakansgraden går således inte 
att generalisera till ett visst värde då det är 
olika från aktör till aktör. 

VAKANS - EN MÖJLIGHET?
Att vakans kan vara en möjlighet visar sig 
både vid förvaltning och nyförvärv av fastig
heter. Vid ett nyförvärv kan det  exempelvis 
finnas befintliga hyresgäster där hyres
kontrakt är på väg att löpa ut samtidigt som 
halva fastigheten står vakant. I dessa lägen 
understryker vi vikten av att se möjlig heter, 
möjligheter som betyder att på sikt  förädla 
fastigheter genom att exempelvis förbättra 

fastigheters skick, attraktivitet och dess 
 användningsområde för att inte förbli 
 vakant. Att tänka nytt kring användnings
områden för vakanta lokaler och ytor är 
vanligt förekommande både vid förvaltning 
och nyförvärv. Att göra åtgärder som dessa 
kan vara bidragande faktorer till nya hyres
gäster med nya hyresavtal som i ett senare 
skede genererar ett mer positivt kassaflöde.

Vi betonar att undersökningen har ut
vecklat vår uppfattning om vakans i  positiv 
riktning och att aktörer inom fastighets
branschen har en djup förståelse för vad 
vakans bidrar med och kan bidra med. 
Som aktör på den kommersiella fastighets
marknaden krävs nytänkande för att lösa 
befintliga och potentiella problem som kan 
uppstå på grund av vakans i fastigheter. För 
aktörer som har en aktiv kundorientering 
är vakans inte ett större problem efter
som det då bidrar till att aktörer kan möta 
 kunders olika behov och efterfrågan. Genom 
att ta hjälp av sin kunskap, bredda perspek
tivet på användningsområde för lokaler och 
våga agera på möjligheter kan det medföra 
att vakans kan bidra till ett ökat framtida 
kassaflöde för fastighetsaktören. n

Hur ser börsnoterade 
 fastighetsbolag på vakans?

examensarbete

FAKTA

Titel: Hur ser börsnoterade  fastighetsbolag 
på vakans? – En undersökning av den 
 kommersiella fastighetsmarknaden

Författare: Dan Kjeldsen 
(dankjeldsen@hotmail.com) och 
Frida Gudmundsson (frida8906@gmail.com)

Handledare: Gunnar Wramsby

Institution: Högskolan i Halmstad

FRIDA GUDMUNDSSON,
DAN KJELDSEN

STUDERANDE VID CHALMERS
TEKNISKA HÖGSKOLA

FORSKNING
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Tysk tog 
bästa fotot
CBRE:s årliga fototävling med temat 
”Städer i arbete” har  avgjorts för åttonde 
gången i ordningen. Tyske  fotografen 
Marius Vieth vann första pris med sitt 
foto ”Masks of  Society”.

Under årets tävling inkom 11 500 bidrag från 79 länder. 
I år har man även expanderat prislistan med regionala 
 vinnare samt ungdomspriser, utöver detta prisas även 
en bild från varje timme av dygnet.

MATTIAS FRÖJD

TOTALVINNARE
Marius Veith, Tyskland 
Foto: Masks of Society, Dusseldorf

VINNARE ASIA PACIFIC
Ly Hoang Long, Vietnam 
Foto: Net Mending, Bac Lieu, Vietnam

VINNARE EMEA
Carlos da Costa Branco, Portugal. 
Foto: Dancing in the street, Lissabon

VINNARE 19.00
Manuel PazCastañal, Spanien 

Foto: An Exhibition, “Casa do Cabildo”
exhibition hall i Santiago de Compostela

FLER BILDER
FINNS PÅ

CBREPHOTOGRAPHER.COM

AVSLUTNINGSVIS
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AVSLUTNINGSVIS

I samarbete med den webbaserade platsannonstjänsten Fastighetsjobb.se 
 presenterar Fastighetsnytt avdelningen På nya poster med information om 
människor i branschen och deras senaste karriärsteg.

Ylva Gomér, Affärsutvecklare, 
Skanska Sverige Projektutveckling
Lovisa Harryzon, Retail Agency, JLL
Karolina Brick, Miljöchef, Riksbyggen
Christian Thorén, Förvaltningschef, Savills
Marija Nikolic, Förvaltningschef, Heba
Mats Åström, Finanschef, Rejlers.

MARIE BARKMAN-HOLLAUS

VICE VD, AMF FASTIGHETER

JOHAN LINDELL

AFFÄRSUTVECKLINGSCHEF, SVEAREAL

SveaReal fokuserar i ett nytt affärsområde på fastighetsutveckling 
och transaktioner och ny chef blir Johan Lindell. Närmast har han 
arbetat i 15 år som konsult, delägare och vice vd i Navet AB. Johan 
Lindell tillträder sin nya tjänst vid årsskiftet.

MARCUS PERSSON

ARVID LINDQVIST

VÄRDERING OCH AFFÄRSUTVECKLING,
FORUM FASTIGHETSEKONOMI

ANALYSCHEF, CASTELLA

Forum Fastighetsekonomi har värvat Marcus Persson till 
 Stockholmskontoret där han kommer att jobba med fastighets-
värdering och affärsutvecklingsfrågor. Han kommer närmast från 
CBRE och har tidigare varit på bland annat IPD och Vasakronan 
under sina 15 år i branschen. 

Catella rekryterar Arvid Lindqvist som analyschef på fastighets-
rådgivningen i Stockholm. Han kommer senast från rollen som 
chefsekonom på Newsecs analysavdelning. Arvid Lindqvist 
 tillträder tjänsten som analyschef i januari 2015. Han har en 
magister i nationalekonomi och på Newsec ansvarade han för 
 gruppens makro- och fastighetsekonomiska prognoser för Norden 
och Baltikum.

INGRID GYLLFORS

VD, STIFTELSEN STOCKHOLMS
STUDENTBOSTÄDER

Ingrid Gyllfors tillträder under våren 2015 som vd för Stiftelsen 
Stockholms Studentbostäder, SSSB. Hon efterträder Chris Österlund 
som går till SABO. Närmast kommer Ingrid Gyllfors från Ebab där 
hon idag arbetar som avdelningschef men tidigare har hon arbetat 
som stadsbyggnadschef i Solna stad.

NINA DE BESCHE

HEAD OF OFFICE AGENCY, CBRE

Nina de Besche har utsetts till Head of Office Agency för CBRE:s 
svenska verksamhet. Hon har sedan 2007 arbetat på  Kungsleden, 
där hon är Regionchef för Mälardalen Norr och medlem i 
 Kungsledens Affärsledning. Innan dess var hon verksam på 
 Vasakronan och AP Fastigheter.

PÅ NYA POSTER

FLER REKRYTERINGAR

Marie Barkman-Hollaus tillträder vid årsskiftet posten 
som vice vd för AMF Fastigheter. Hon kommer närmast 
från en tjänst som ekonomichef i samma bolag och 
 ersätter Martin Tufvesson som blir fastighets ansvarig 
inom kapitalledningen hos moderbolaget AMF. 
 Ändringarna är ett led i en omorganisation inom AMF 
som ska satsa mer på fastighetsportföljen. Tanken är att 
fastighets portföljen ska växa genom förvärv inom fastig-
hetsbolaget AMF Fastigheter AB, genom  delägarskapet 
i bostadsbolaget Rikshem och genom diversifiering i 
andra ”ben” inom tillgångsslaget.

– Marie Barkman-Hollaus har en mångårig, 
gedigen och bred erfarenhet och kommer att 
 komplettera mig som vd på ett mycket bra sätt.  Vidare 
har hon god  kännedom om bolaget och kommer 
 operativt stärka  organisationen och bidra till att uppnå 
den  långsiktiga strategin framöver, säger Mats Hederos, 
vd, AMF  Fastigheter.



08-545 265 60 | www.realcompetence.se

Real Competence är pionjären inom inhyrning i fastighetsbranschen. 

Genom vår erfarenhet och vårt kunnande har vi lärt oss att kompetensförsörjning  

i fastighetsbranschen kräver ett långsiktigt engagemang även om uppdragen ibland

är korta. Real Competence erbjuder bred kompetens inom t ex värdering, analys,  

utveckling, förvaltning och finansiell rådgivning.

christina 
lönnheim
Konsultchef
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Vd med
självdistans

En term som ofta nämns i aktiesammanhang är blankning. Detta 
mytomspunna fenomen är dock inte isolerat till aktier utan kan 
också förekomma i samband med obligationer, valuta, råvaror och 
egentligen allt som går att sälja.

Blankning i sin enklaste form innebär att man lånar en tillgång 
och säljer den, i syfte att sedan köpa den billigare vid ett senare 
 tillfälle och lämna tillbaka. Då gör man vinst på mellan skillnaden. 
Säg till  exempel att en aktie i bolag A kostar 100 kronor och att 
 investerare X är övertygad om att bolag A är över värderat av 
 marknaden och att aktien på en vecka kommer att falla i kurs 
med 5 kronor. Då kan  investerare X låna 100 aktier i bolag A av 

 investerare Y och sälja dem för 100 kronor. Ifall hans bedömning 
att aktiens kurs faller med 5 procent kan han när aktien fallit 
köpa tillbaka de aktier han sålt för 95 kronor en vecka senare och 
 lämna tillbaka dem till investerare Y. Han har då gjort en vinst om 
5 x 100 = 500 kronor.

Blankning ses av många som en negativ företeelse, eller rentav ett 
otyg, men det är ett lagligt förfarande som uppfyller en mycket viktig 
signalfunktion på en väl fungerande marknad. Samtidigt är det ett 
verktyg som kan missbrukas och behöver därför övervakas. n

SVERRIR THÓR

FIKONSPRÅKET
Blankning

DETPRA
TASOM:

På två olika ställen i detta nummer av Fastighetsnytt går det att 
läsa om digitalisering och hur den påverkar handeln. Jonas Arnberg, 
chefsekonom för branschorganisationen Svensk Handel, konstaterar 
att kostnadspressen inom handeln är stor och vice riksbankschefen 
Kerstin af Jochnick konstaterar att handelsföretagen inte kan höja 
sina priser, vilket i sin tur bidrar till avsaknaden av inflationstryck i 
den svenska ekonomin. På just den biten kan man sedan även hänvisa 
till Peter Malmqvists krönika där han diskuterar om det verkligen 
finns en brist på efterfrågan i ekonomin.

Trots kostnadspressen finns det indikationer på att handeln har 
goda marginaler. Det senaste exemplet är endagsrean Black Friday (i 
vissa fall kanske en helgrea). Black Friday är ett klassiskt reklamjippo 
med amerikansk inspiration där fenomenet funnits ett bra tag. I USA 
kallas fredagen efter Thanksgiving Black Friday och sedan ett antal 
år tillbaka identifierar man den som julshopppingens första dag.

I Sverige har handeln nu anammat detta och inom konkurrens-
utsatta segment, som kläder och elektronik, ”firar” man nu Black 
Friday. Priserna sänks drastiskt över en dag, eller i vissa fall en helg, 
och handeln verkar som sagt ha marginaler i sin prissättning för det. 
Det är oklart om det leder till en ökad vinst, då man får sålt varor 
som annars kanske inte skulle ha sålts, men som Kerstin af Jochnick 
och Jonas Arnberg konstaterar är konkurrensen stor inom dagens 
handel och man hoppas eventuellt att bra Black Friday-erbjudanden 
ger någon marginell fördel i konkurrensen.

För de som är intresserade av finansmarknadernas historia kan 
vi avslutningsvis påpeka att fredagen 13 oktober 1989 kallas ibland för 
Black Friday. Just den dagen föll börserna i världen skarpt men det 
blev en mycket kortvarig kris.

Att ha lite självdistans kan vara en viktig 
egenskap och den verkar fastighetsbolaget 
Balders vd, Erik Selin, ha i rikliga mängder. 
Ett exempel på det fick vi i bolagets senaste 
kvartalsrapport där Selin i sitt vd-ord 
skriver att bolaget har en snittränta på 2,7 
procent, vilket inte är orimligt högt med 
tanke på konkurrenterna.

 ”Att vi idag har en så pass hög snittränta 
som 2,7 procent beror på mina dåliga 

beslut avseende räntebindningar, 
d.v.s. våra derivatpositioner. 

Om ni vid tillfälle får reda på 
att jag binder räntor, 

kan det säkert vara en 
bra idé att göra det 
 motsatta,”  skriver 
han sedan.

fredagen
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Nu kan du se programmet för

Business Arena
Umeå 2015
Detta för att du  enkelt ska kunna bläddra igenom det och få 
en uppfattning om upplägg och innehåll. Som  vanligt kan du 
alltid se den senaste versionen på  hemsidan.

Observera att vi reserverar oss för eventuella programändringar.

Varsågod, med det här numret får du ett
program för  Business Arena Umeå.

Umeå Folkets Hus | 17 februari 2015

www.businessarena.nu

Har du inte
anmält dig än?

Gör det på

businessarena.nu och

passa på att ta del av vårt 

specialerbjudande om

att gå 3 men betala

bara för 2!


