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Business Arena  
Stockholm

16-17 september kan du träffa Stockholms stads 
politiker och tjänstemän på

bygg.stockholm.se

Du är en viktig del i att Stockholm ska lyckas
bygga 40 000 nya bostäder till år 2020.  
Därför vill vi gärna prata

bostadsbyggande med dig. 

Just nu tar vi det tredje stora steget i det moderna 
Stockholms utveckling. Vi siktar på att bli en attraktiv  
och levande stad med fler än en miljon stockholmare  
till år 2030. 

Det innebär att staden förändras. Nya vägar och hus  
byggs, på mark som tidigare varit gammal industrimark,  
växer nya stadsdelar fram.  Vägar, cykelbanor och spårvägar dras för att 
vi ska kunna ta oss fram. Skolor och förskolor byggs för framtidens stock-
holmare. 

I nuläget pågår och planeras för ett 30-tal större stadsutvecklingspro-
jekt, alltifrån att bygga färdigt Hammarby sjöstad till utvecklingen av nya 
stadsdelar som Norra Djurgårdsstaden, Hagastaden och Årstafältet. 

”Mötesplats Stockholm”



Under Business Arena i Stock
holm den 16 september finns 
 fördjupning L med i  programmet. 
Den heter ”Vad krävs för att uppnå 

jämställd  representation i våra bolag?”. Ända 
sedan 2002 när vi arrangerade vårt första 
 seminarium med jämställdhet mellan män och 
kvinnor som tema har Fastighetsnytt varit 
engagerade i frågan. Vi har under åren skrivit 
artiklar om  andelen  kvinnor i ledningar och 
styrelser i  fastighetsbranschen. Sedan många 
år har vi  försökt  underlätta för dem som  letar 
efter  kvinnor till sina styrelser genom en 
 kandidatbank inom ramen för vårt  affärsområde 
Fastighetsjobb. Vi har samarbetat med de olika 
kvinnliga nätverk som finns i branschen genom 
att skapa mötesplatser på Business Arena.

Man skulle kunna tro att kvinnlig repre
sentation i ledningar och styrelser skulle vara 
en hygienfråga idag, en självklarhet.  Statistik 
från näringslivet i stort visar att så inte är 
 fallet. Läget är glädjande nog bättre i fastighets
branschen enligt stiftelsen Allbrights rapport, 
men trots allt är mer än 70 procent män även 
i  fastighetsstyrelser och det finns flera med 
noll kvinnor.

MÅNGA KVINNOR ÄR EMOT KVOTERING eftersom 
de vill rekryteras på grund av meriter och kompe
tens. Samtidigt finns en obalans i könsfördelning
en som inte kan förklaras med att det råder brist 
på kompetenta kvinnor. En obalans som skulle 
kunna tala för att det behövs politiska åtgärder.

Frågan om jämställdhet är komplicerad och 
gynnas inte av kortsiktig opportunism och lätt
köpta poänger. Det handlar inte om att kvinnor 
är bättre än män än, eller vice versa, utan det är 
jämvikten mellan könen som är viktig eftersom 
den återspeglar förhållandet i samhället i stort. 
En jämvikt som för övrigt inte bara gäller kön 
utan som handlar om mångfald i alla avseenden. 
Om alla viktiga beslut fattas av en enda kategori 
människor kommer det rent krasst att leda till 
strategiska och kommersiella misstag. Naturligt
vis tillkommer den demokratiska sidan av saken.

Fastighetsnytt och Business Arena  kommer 
att fortsätta ta upp jämställdhet i olika 
 former. Det behövs en löpande, genomtänkt 
och  avschabloniserad diskussion om hur man 
 kommer framåt. Vilket också betyder att man 
är beredd att lyssna på argument från menings
motståndare. Fördjupning L klockan 16.00 den 
16 september är ett lämpligt tillfälle. n
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DEBATT

Förslaget till Nobel Center på Blasieholmen har gett upphov 
till en av de livligaste stadsbyggnadsdebatterna i Stockholm 
på länge – och det är välkommet. För även om  frågorna om 
hur vi bygger vår stad på bästa sätt diskuteras livligt,  saknas 

ofta ett helhetsgrepp på Stockholms utveckling. Vi från  Folkpartiet 
ser debatten om Nobel Center som en ingång till och en  illustration 
av en större stadsbyggnadspolitisk debatt som Stockholm allt 
 tydligare behöver. Det är dags att ta fram en arkitekturstrategi 
för Stockholm.

För vår del råder ingen tvekan om att Stockholm ska utvecklas, 
att vi ska bygga mer – och att det är stad vi ska bygga. När Stockholm 
växer gäller det att vi bygger både mycket, och bra. Både husen och 
arkitekturen ska hålla i minst ett hundraårsperspektiv. Vilken bild av 
dagens Stockholm vill vi lämna vidare till kommande generationer? 
Vilka nya årsringar vill vi skapa? Hur ska arkitekturen medverka till 
att staden fungerar för dem som bor och verkar här?

Det aktuella förslaget till Nobel Center, ritat av arkitekten David 
Chipperfield, har mötts av kritik från en lång rad tunga instanser: 
Stadsmuseet, Skönhetsrådet, länsstyrelsen och nu senast Riks
antikvarieämbetet. Kritiken ser lite olika ut men i grunden finner 
vi i Folkpartiet stort stöd för den uppfattning vi förfäktat sedan 
länge: det föreslagna Nobelcentret är fel hus på platsen. Det tar inte 
tillräcklig hänsyn till den kulturhistoriska miljön och möter inte de 
kvalitetskrav som just denna centralt placerade plats i ett känsligt 
läge kräver.

Att föreslå detta hus på en så känslig plats i Stockholm visar på 
en oroande tendens i hur Stockholm byggs och planeras just nu: En 
stor okänslighet för platserna och de tidigare årsringarna, och en 
blindhet för hur staden förändras i stort genom beslut och  projekt 
som genomförs styckevis och delvis. Vi ser andra exempel i på
byggnaderna av Galleriankvarteret och i andra förändringar som 
får stor påverkan på stadsbilden. Staden växer och förändras snabbt 
– men ett konkret tankearbete för hur staden bör växa verkar i vissa 
delar saknas.

Stockholm växer och behöver förändras – inte minst i City. Vi vill 
se fler bostäder och olika slags verksamheter för en levande, blandad 

stad. Att ge liv åt Brunkebergstorg är ett viktigt steg, likaså önskar 
vi mer liv på kvällar och helger i de idag ofta öde regeringskvarteren. 
De nya stadsutvecklingsområdena i Hagastaden och Värtan/Norra 
Djurgårdsstaden kommer att kunna tillföra många nya bostäder och 
nya kvaliteter till Stockholm. Här kan vi också bygga högre än den 
klassiska stenstaden men fortfarande i den form som stockholm
arna efterfrågar: en tät kvartersstad med grönskande gator och 
 parker där inslag från gamla årsringar bör kunna bevaras. I många 
delar av ytterstaden bör nya stadsdelar kunna bli mer stadsmässiga.

Många befintliga, glesa stadsdelar behöver både förtätas och 
 byggas ihop för att öka tillgänglighet, trygghet och funktion. I Kista, 
Telefonplan och på fler ställen kan man gärna bygga riktigt högt, 
liksom man historiskt gjort längs Brunkebergsåsens sträckning och 
vid stenstadens gränser. Men vi ska inte förstöra de unika värden 
som finns i Stockholms innerstad.

SKA VI BYGGA MYCKET – OCH DET MÅSTE VI – måste vi bygga bra. 
Stockholm behöver nu få en arkitekturstrategi för hur staden växa, 
vad som ska värnas och vad som ska utvecklas. Folkpartiet kommer 
att fortsätta att slåss för en helhetssyn på stadsbyggnadspolitiken: 
i innerstaden, de nya stadsdelar som tillförs den, och i ytterstaden.

De nya årsringarna måste få synas i staden – också centralt, 
också jämte tidigare generationers årsringar. Ett Nobelcenter i en 
modern märkesbyggnad på Blasieholmen kunde bli ett viktigt till
lägg till Stockholm. Men det, och annat, måste hålla tillräcklig 
 kvalitet och ta hänsyn till den miljö man landar i. Vi ser fram mot 
att om några år kunna blicka ut över staden från Söders höjder och 
få se vår tids avtryck gestaltade i varsam samklang med tidigare 
århundradens Stockholm. n

LOTTA EDHOLM (FP)
OPPOSITIONSBORGARRÅD OCH GRUPPLEDARE

RASMUS JONLUND (FP)
VICE ORDFÖRANDE KULTURNÄMNDEN OCH KULTURMILJÖUTSKOTTET

BJÖRN LJUNG (FP)
GRUPPLEDARE STADSBYGGNADSNÄMNDEN

OPINION | FASTIGHETSNYTT.SE

STOCKHOLM BEHÖVER EN
ARKITEKTURSTRATEGI

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

Bostadsminister Kaplan gör det. Byggarna gör det. Exploa
törerna gör det. Den akademiska världen gör det. De som 
frågar efter bostäder gör det. Alla frågar varför det tar så 
lång tid innan bostäder byggs?

Ja, en intressant fråga som har många svar. Men först. Hur går det 
till när det ska byggas? Det finns ett stycke mark som skulle  kunna 
 fyllas med bostäder. Bristen på mark anser många är skurken i  dramat, 
men det är kanske är värt en egen artikel. Det görs en marknads analys, 
en bedömning av geografiskt läge och ekonomiska förutsättningar. Av 
en byggherre eller av kommunen. Detta kan ta olika lång tid, ibland 
längsta tiden i processen, och kan finna olika former.

Idéerna bakas samman till ett förslag, exempelvis ett nytt 
 bostadsområde. Från kommunens sida ganska vagt i termer av 
 exploateringsgrad och mix av bostäder och andra ändamål. Från 
byggherrarnas sida ett projektförslag, kanske med lite extra  våningar 
att pruta på i den fortsatta processen.

Nu kommer det som kallas planprocess in. Detaljplanen ger 
förut sättningar för bebyggelse i många år framåt. Det är ett ansvars
fullt arbete. Plan och bygglagen (PBL) reglerar dock i mycket liten 
utsträckning hur processen ska gå till. Däremot har varje kommun 
med självaktning utarbetat egna rutiner och förfaranden, som ofta 
innehåller ett antal beslut i olika nämnder. Tittar jag på PBL borde 
det gå på ett halvår ungefär. Men det gör det sällan eller aldrig.

Jag har haft glädje att arbeta med detaljplaneringen i en förorts
kommun till Stockholm. Jag har som planchef även varit djupt 
 inblandad i de mer strategiska övervägandena. Och jag vill hävda att 
projektens tidiga skeden är oerhört viktiga för framgången för ett 
snabbt byggande och genomförande. Väl förberedda projekt leder 
till snabbare process.

Jag har ofta förvånats över men också imponerats av den 
 ambition som finns hos alla dem som arbetar i kommunerna, tjänste
män och politiker. Ibland blir det dock lite fel med alla  spretiga 
 ambitioner. Koncentrationen ligger inte alltid på de i mina ögon 

viktiga  frågorna utan ofta sker en suboptimering på nog så  viktiga 
men inte  av görande frågor. Och det behövs i och för sig medborgar
dialoger, politiska avstämningar och utredningar. Men jag tror att 
kontakterna med dem som ska genomföra bostadsbebyggelsen är 
viktigare både på ett generellt plan och i det enskilda projektet.

Det finns många inslag i tiden kring stadsbyggande – strategier 
för miljö, stadsbyggnadsideal, trafikstrategier, kulturmiljöprogram. 
Detta leder ibland till krav på detaljerade planbestämmelser. Kartor 
som ser ut som skjutna med hagelgevär med planbestämmelser som 
tyvärr om något år blir inaktuella.

Viljan att detaljstyra leder dessutom ofta till utdragna plan
processer. Ibland ökar kvaliteten men ofta hittar vi bara bekymrade 
byggherrar som ska genomföra planerna.

Men låt oss dock inte luras av att titta enbart på planprocessen 
enligt PBL. Se hela kedjan från ax till limpa. Hitta balansen  mellan 
formell process och effektivitet efter planbeslutet. En generell 
planutformning klarar alla små och stora förändringar. Låt dem som 
har ansvaret för genomförandet också påverka planutformningen.

ALLTSÅ, FRAMGÅNGEN FÖR SNABBARE BYGGANDE AV 
BOSTÄDER KAN SAMMANFATTAS:
• Identifiera vad som är viktigt i projektet för kommunen
 och byggherren.
• Tidig dialog med byggherrar och dem som i övrigt berörs.
• Största möjliga flexibilitet i planerna och håll alla särintressen
 i schack under processen.
• Överdriv inte det politiska inflytandet i detaljer.
• Skilj inte på planen och genomförandet – se helheten,
 hitta balansen.
• Och förstås bra byggprocesser. n

ÅKE ANDERSSON
F.D. PLANCHEF, NUMERA RÅDGIVARE I PLAN- OCH BYGGFRÅGOR

OPINION | FASTIGHETSNYTT.SE

PLANPROCESSEN ÄR INTE
SKURKEN FÖR BRISTEN
PÅ BOSTÄDER

Du vet väl om att Fastighetsnytt presenterar inlägg i aktuella frågor på hemsidan under rubriken Opinion? 
Vill du också debattera kan du kontakta vår webbredaktör Mattias Fröjd (mattias.frojd@fastighetsnytt.se).
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Under det senaste året har det 
grekiska folket röstat för att 
gå ur eurozonen (men ångrat 
sig), Ryssland krigat i Ukraina, 

 dollarn rusat till den högsta nivån på 20 år, 
oljepriset halverats och Riksbanken drämt 
till med en negativ styrränta. Ovanpå det 
har vi alltimehigh på den svenska bostads
marknaden och alltimelow på inflations
fronten. Lägg till ett Japan med enorma 
svängningar, ett Kina med återkommande 
bubblor och den ekonomiska analysen 
 börjar likna en bergochdalbana. Jag tror 
aldrig jag upplevt en världsekonomi med 
lika många tvära kast. Ändå har Stockholms
börsen slagit alltimehigh.

Det är nämligen populärt med risk. Det 
kan vi tacka världens centralbanker för. 
Att ständigt rädda olika länders ekonomi 
med räntesänkningar är populärt bland 
placer arna. Ta Grekland, som exempel. När 
 grekerna röstade nej till sparpaketet i juli, 

var det samtidigt ett 
nej till  euron. 

Då var  Spanien och Italien på väg att dras in 
i katastrofen, eftersom ett grekiskt utträde 
skulle öka rädslan även för ett spanskt och 
italienskt avhopp. Då lutade sig placer arna 
mot den Europeiska centralbanken, ECB, som 
i januari lovade att pressa ner  räntan  genom 
att köpa statsobligationer från  eurozonens 
länder. Om nu Spanien och  Italien var ut
satta för spekulation, var ju ECB tvungna 
att köpa ännu mer  obligationer,  vilket 
skulle pressa räntorna ytterligare.  Eftersom 
 alternativavkastningen till börsen då blev 
ännu sämre, rusade pengarna  successivt till 
aktiemarknaden. Trots Greklandskrisen föll 
därför börserna bara marginellt.

Lika viktig är centralbanken i USA. 
Som nu när dollarn stiger. Det är dåligt för 
 amerikanska exportföretag och dåligt för 
vinstutvecklingen, men placerarna  verkar 
mer fokusera på att  dollaruppgången ger 
en lägre inflation, vilket minskar  risken för 
att den amerikanska  centralbanken skall 
 behöva höja räntan. Och i den  nedkörda 
 japanska ekonomin köper  centralbanken 
stats obliga tioner i en sällan skådad  om 
 fattning, allt i syfte att pressa ner 
 långräntorna för att göra den japanska 
 yenen svagare.  Därtill har Kina börjat  dribbla 
med  valutan i takt med att  konjunkturen 
 knakar. En  regelrätt  devalvering kallas för 
en  marknads anpassning av  valutakursen.

Centralbanker och valutarelationer har 
blivit den överlägset viktigaste indikatorn 

för börsplacerarna. Allt dåligt blir därför 
potential, eftersom räntorna sänks 

eller hålls fortsatt låga. Den bästa strategin 
har därför varit att köpa mer aktier ju sämre 
det går. På lång sikt kan det naturligtvis inte 
hålla. Då är det tillväxt som gäller och här 

KONJUNKTUREN ETT
VÄXANDE HOT

KRÖNIKA | EKONOMI

PETER MALMQVIST
FINANSANALYTIKER OCH JOURNALIST

USA - industriproduktion och detaljhandel

Källa: Ecowin/EQR

 Tillväxt/år (%)

Industriproduktion

 Detaljhandel

0

2

4

6

8

10

1514131211

Kina - industriproduktion och detaljhandel

Källa: Ecowin/EQR

 Tillväxt/år (%)

Industriproduktion

 Detaljhandel

5

10

15

20

1514131211

Eurozonen - industriproduktion och detaljhandel

Källa: Ecowin/EQR

Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien
Tillväxt/år (%)

Industriproduktion

 Detaljhandel

-4

-2

0

2

4

6

8

10

1514131211



verkar ett viktigt skifte vara på gång. Den stigande dollarn ger 
nämligen negativa konsekvenser för den amerikanska exporten, 
vilket drar ner industriproduktionen och företagens vinsttillväxt. 
Samtidigt har konsumenterna blivit något fegare. Två av mina 
viktigaste indikatorer – tillväxten i industriproduktion och detalj
handel, faller därför i USA.

Eftersom den kinesiska valutan också stigit i takt med  dollarn, 
drabbas även Kina. Där faller exporttillväxten, vilket drar ner 
 tillväxten i industriproduktion. Genom interna stimulans
åtgärder försöker kineserna kompensera för detta. Därför stiger 
detalj handelstillväxten kraftigt, samtidigt som myndig heterna 
skapat en börsbubbla, på väg att spricka. I andra änden av den 
globala gungbrädan finns eurozonen. Där börjar kurvorna peka 
uppåt. Industriföretagen gynnas av den stigande dollarn och 
pund kursen, samtidigt som räntorna är rekordlåga. Särskilt i 
 Tyskland verkar konsumenterna ha blivit mer positiva, för där är 
detalj handeln plötsligt väldigt stark. Och när 85 miljoner  tyskar 
 öppnar plånboken, då faller en hel del euro även på resten av 
Europa. Till och med Italien, den notoriske slamkryparen, visar 
tecken  på  tillväxt. Det var många år sedan sist.

Dollarns positiva effekt syns också tydligt i de svenska börs
bolagen. Det senaste kvartalet gav en vinsttillväxt i årstakt 
på 15  procent, efter två kvartal med 1314 procentig tillväxt. 
Det är  lysande. Problemet är att mycket är valuta. Granskar vi 
 försäljningstillväxten i de utlandsberoende bolagen ligger den 
på 14 procent. Valuta effekter svarade för ungefär tre fjärde
delar.  Sam tidigt visar  bankerna, det andra dominerande  vinst 
blocket på Stockholmsbörsen, en fortsatt stabil vinstutveckling. 
 Valuta effekterna är visserligen försumbara, men bankerna har 
fortsatt  stabila räntenetton, tack vare expansiv bostadsutlåning, 
samt  stigande  provisionsnetton, tack vare en stigande börs och 
många  företagsaffärer. I denna miljö av kraftigt stigande  vinster 
 håller Riksbanken samtidigt en negativ styrränta. Man får  
gnugga  ögonen.

Slutsatsen i denna svårprognostiserade börsmiljö blir  fortsatt 
försiktighet och en låg aktieandel. Det största hotet är en 
 nedgång i den kinesiska ekonomin, med en nedgång i USA som 
god tvåa. Kina är den självklara motorn det senaste decenniet och 
USA är marknaden som ger denna motor bränsle. Om endera av 
dessa två börjar hacka, är den globala tillväxten hotad. Just nu 
ser det ut som om båda är på väg mot tuffare tider. Därför är jag 
fortsatt försiktig. n

Eftersom den  kinesiska 
valutan också  stigit 
i takt med  dollarn, 
 drabbas även Kina. Där 
faller exporttillväxten, 
vilket drar ner  tillväxten 
i  industriproduktion.
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Vi vågar påstå att det inte finns några lokala företag  
längre. Alla påverkas av kapitalets internationalisering  
och den globala omgivningen. Det gäller även fastighets-
ägare och byggare. Oavsett om du har ett familjeföretag 
med tre anställda eller verkar inom en stor koncern 
påverkas du av de förändringar som fastighets- och  
byggmarknaden står inför – både här i Sverige och  
globalt.

EY har 12 000 medarbetare, varav 350 i Norden,  
som är specialiserade på fastighets- och byggbranschen.  
Vi kan hjälpa dig att se nya möjligheter med våra  
tjänster inom revision, redovisning, skatt, transaktioner  
och managementrådgivning.  

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

Kan dina 
möjligheter bli 
större när världen 
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En gammal sanning i nationalekonomi är att om en person 
får mer att välja mellan så kan denne inte få det sämre – om 
vi bortser från kostnader för att jämföra. Men som många 
gamla sanningar så stämmer den inte. Den norskameri

kanska samhällsvetaren Jon Elster skrev för några decennier sedan 
boken ”Ulysses and the Sirens” just på temat att en person kan få det 
bättre genom att minska sina valmöjligheter. Odysseus vann ju på att 
vara bunden för masten när båten roddes förbi sirénernas ö, eftersom 
han då kunde höra deras sång och ändå inte falla för frestelsen att gå i 
land, där alla tidigare blivit ihjälslagna.

Det mest berömda nationalekonomiska exemplet på att beslutsfat
tare tror att de får det bättre genom att minska sitt inflytande är infö
randet av en självständig riksbank. Det innebär ju att de demo kratiskt 
valda politikerna frivilligt avstår från möjligheten att direkt styra 
penningpolitikens utformning.  Och tanken bakom liknar  Odysseus: 
Genom att avstå för möjligheten att styra penningpolitiken, så faller 
politikerna inte för frestelsen att låta kortsiktiga politiska faktorer 
påverka penningpolitikens utformning, till exempel att sänka räntan 
just innan det är val för att därigenom vinna röster.

I Kalifornien finns en så kallad ”Fair share housing Act”  som enkelt 
uttryckt säger att varje kommun måste se till att det byggs  åtminstone 
en viss mängd ”affordable housing”, det vill säga bostäder som vänder 
sig till grupper med relativt sett lägre inkomster. Om kommunen inte 

gör vad de kan för att sådana bostäder 
ska byggas, så kan kommunen bli 

stämd av de som vill bygga så
dana bostäder. Dessutom risk 
erar kommunen att inte få 
några pengar från delstaten 
till utbyggnad av  infrastruktur. 

Man kan dra paralleller till de 
så  kallade Intentionsavtalen i 

 Helsingfors, som också handlar 
om att alla kommuner måste 

ta ansvar för att det byggs 

 bostäder som vänder sig till hushåll med något lägre inkomster.
Jag har mött ett antal kommunalpolitiker i Stockholmsregionen som 

inser att det måste byggas bostäder som vänder sig till bredare grupper, 
men som samtidigt pekat på att de riskerar att förlora  röster om de gör 
det. Mer mark, inte minst tidigare jord och skogsbruksmark, måste då 
planläggas för bostäder. Och i vissa fall räcker det att en mindre grupp 
marginalväljare byter fot för att det ska bli ändrad majoritet i kommu
nen. Bygger kommunen så att det blir relativt  billigt riskerar man också 
att ”fel” grupper flyttar in i kommunen enligt vissa väljargrupper. Varje 
enskild kommun kan dessutom tycka att det blir orättvist om just de 
går före och tar ett större socialt ansvar när inte andra kommuner gör 
det. Kommunerna befinner sig i en ”fångarnas dilemma” situation, där 
resultatet för var och en på sikt blir sämre om man agerar utifrån ett 
egenintresse, jämför med en situation där man kan samordna sig och se 
till att alla byggde för bredare inkomstgrupper.

PÅ LÅNG SIKT skulle alltså kommunerna vinna på att inte ha ett 
 planmonopol. Om staten tvingade alla kommuner att ha en tro värdig 
politik för ökat byggande som vänder sig till fler grupper så skulle 
alla tjäna på det på sikt. (Sen måste staten skjuta till lite pengar och 
vara beredd att ta en del av riskerna, men det är en annan historia.) 
Alla kommuner behöver tvingas att göra det som de innerst inne vet 
är bra och nödvändigt, men som de inte kan genomföra om de själva 
får bestämma. För kommunernas bästa bör alltså det kommunala 
planmonopolet tas bort.

Att kommunerna protesterar om man föreslår att det kommunala 
planmonopolet ska inskränkas är också logiskt. Varje partigrupp i 
varje kommun kan ju förlora på om just de är först med att säga att 
det kommunala planmonopolet är en dålig idé, särskilt om de tror att 
det finns en opportunistisk opposition som skulle utnyttja ett sådant 
uttalande till sin fördel.

Tar vi bort det kommunala planmonopolet kan kommunal
politikerna skylla allt på staten, och inte riskera att förlora makten 
därför att de för en ansvarsfull politik! Kort sagt: De vinner på att ha 
mindre makt. n

DAGS FÖR EN ”FAIR SHARE 
HOUSING ACT”!

KRÖNIKA | EKONOMI

HANS LIND
PROFESSOR I FASTIGHETSEKONOMI, KTH
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Sverige är ett land med relativt snabb befolkningstillväxt. 
Det  upp skattas att vi blir 10  miljoner in vånare nästa år och 
 enligt  Statistiska centralbyrån blir vi närmare 13 miljoner 
år 2060. På ett sätt är det positiva nyheter, det bidrar till 

att ekonomin växer – rimligtvis även i per capita termer – och att 
vårt samhälle utvecklas, men det finns en viktig samhällsfråga som 
vi måste börja ställa oss. Var ska alla bo?

På vissa håll i landet rivs det nu hus men att alla dessa nya 
 invånare, som dels tillkommer på organiskt sätt, dels via  invandring, 
kommer att bosätta sig i  Ronneby eller Kramfors är föga  sannolikt. 
Nej, de  kommer med all förmodan att  bosätta sig i storstäderna och 
i regionala tillväxtcentra som Skövde, Växjö och så vidare. Där finns 
det idag en stor bostadsbrist och även om man på många håll har 
påbörjat ett visionsarbete där bostads byggande är en vital del finns 
det mycket som talar emot att vi under överskådlig tid kommer att 

kunna  bygga ikapp den  bostadsbrist som redan finns. Till och med 
i lilla Sala i Västmanland, som förvisso  ligger på pendlingsavstånd 
från både Västerås och Uppsala och för de väldigt tålmodiga även 
Stockholm, finns det idag ett behov av fler bostäder.

I Stockholm planerar man nu bygga 140  000 nya bostäder till 
år 2030 men  faller SCB:s befolkningsprognos in  kommer man till 
år 2060 nog att behöva bygga minst dubbla det antalet, i alla fall 
i Stockholmsregionen. Likaså i Göteborgsregionen och i västra 
Skåne. Hur sannolikt är det då att befolkningsprognosen faller 
in? Rätt så sannolikt, folk kommer inte sluta föröka sig bara för 
att de är oroliga för att  avkomman inte ska få bostad om 20 år. 
Dessutom finns det som tur är ingenting som tyder på att invand
ringen minskar, givet att Sverige inte tar väldigt olyckliga beslut 
i  flyktingfrågan.

För något år sedan rapporterades det att cirka 400 000  personer 
stod i bostadskö i Stockholm och då påpekade politikerna att  endast 
20 procent av dessa var i akut behov av bostad. Finemang, det är ju 
bara 80 000 personer. Bostadsförsörjningen är både en eko nomisk 
och social fråga men  framförallt en samhällsfråga. Det krävs krafttag 
för att lösa den kortsiktiga  bostadsbristen, 
det är en social fråga. Den ekonom
iska biten är att lösa den långsiktiga 
bostads försörjningen. Tillsammans 
utgör dessa en viktig samhälls
fråga. Vi ska bli 13  miljoner om 
45 år. Det är ju  egentligen helt 
 fantastiskt och visst, 45 år är en 
lång tid men med tanke på de 
ofattbart långa  ledtiderna och 
 politikernas, som det verkar, 
uppen bara brist på vilja att göra 
 processerna smidigare måste 
vi redan idag börja ställa 
oss frågan:

Var ska alla bo? n

För något år sedan 
 rapporterades det att 
 cirka 400 000  personer 
stod i bostadskö i 
 Stockholm och då 
 påpekade politikerna 
att  endast 20 procent av 
dessa var i akut behov av 
bostad. Finemang, det är 
ju bara 80 000 personer.

VAR SKA ALLA BO?

SVERRIR THÓR
REDAKTÖR, FASTIGHETSNYTT
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monetarismen 
räcker inte till

A tt enbart förlita sig på en central
bank och dess penningpolitik är 
i längden inte  hållbart om  målet 
är att motarbeta  ekonomisk 

stagnation och låg aktivitet i ekonomin. 
Det är mycket mer en fråga om struktur
problem. Penningpolitik kan  endast  påverka 
de eko nomiska förhåll andena på kort sikt 
och att helt sonika beskylla en central
bank för en långsiktig stagnation är fel. 
Det säger Kiyohiko Nishimura, professor i 
 nationalekonomi vid University of Tokyo 
och tidigare vice centralbankschef i Japan, i 
en intervju med Fastighetsnytt.

– Japan har genomgått en 25 år lång eko
nomisk stagnation och landets centralbank 
har fått skulden för att orsaka den men ett 
så långvarigt problem är sällan centralban
kernas fel, tillägger han.

Fastighetsnytt träffade professor Nish
imura i samband med hans Sverige besök 
i mitten på maj då han på den årliga Möl

lekonferensen föreläste om de  lärdomar 
 Sverige kan dra från Japans över två år
tionden långa kamp med deflation och 
 ekonomisk stagnation.

Trots att Sverige har haft en negativ 
 konsumentprisindexutveckling det senaste 
året har Riksbanken konsekvent vägrat gå 
med på att deflation är ett faktum. Deflation 
 definieras som att den generalla prisnivån i 
ekonomin, uppmätt som konsumentpris
index (KPI), faller men Riksbanken har 
 hållit fast vid att om man bortser man från 
de fallande ränt orna så faller inte KPI och 
därmed har Sverige ingen deflation. Helt 
korrekt menar  professor Nishimura och när 
Fastighetsnytt frågar  honom huruvida det 
inte handlar om semantik (gapet mellan 0,1 
procent  inflation och 0,1 procent deflation 
är inte stort) så  betonar han att fokus inte 
borde vara på  deflation. Det  stora bekymret 
är låg  ekonomisk aktivitet och stagnation 
som obarmhärtigt kopplas med låg deflation. 

Han drar paralleller mellan den rådande eko
nomiska situationen i  Europa och den i Japan 
på 1990talet.

– Från min akademiska ståndpunkt, 
och som före detta centralbankschef, var 
de ekonomiska förhållandena i  Japan då, 
och i  Europa nu, ett stort problem som bör 
 adresseras inom hela det ekonomisk  politiska 
spektrumet. Inte enbart  penningpolitiken. 
Centralbanker kan köpa tid för struktur
reformer men det är dock bara tid. Min 

DEN SVENSKA EKONOMIN HAR BALANSERAT PÅ  GRÄNSEN 
TILL DEFLATION ETT BRA TAG MEN ENLIGT JAPANSKA 
EKONOMI PROFESSORN KIYOHIKO NISHIMURA ÄR DET INTE 
 DEFLATIONEN I SIG VI BÖR FRUKTA. DET ÄR VIKTIGARE ATT 
UNDVIKA EKONOMISK STAGNATION OCH ATT SE TILL ATT DE 
UNGA SÄTTS I ARBETE.

SVERRIR THÓR | sverrir.thor@fastighetsnytt.se

Kiyohiko Nishimura, 
 professor i nationalekonomi 
vid University of Tokyo 
och Japans tidigare vice 
 centralbankschef.
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 erfarenhet av arbete inom  central banken är 
dessutom att den tid  centralbankerna kan 
köpa blir allt kortare. Tidigare var det två år 
men nu är det bara ett år, eller till och med 
ett halvår, säger Kiyohiko Nishimura.

NÄR MARKNADERNA INTE FUNGERAR 
För att illustrera nämner han de kvantita
tiva lättnadsprogram som sjösatts av både 
USA:s centralbank, Federal Reserve och av 
Euro peiska centralbanken, ECB. Folk har 
nu  börjat bli vana vid QEprogrammen och 
 deras initiala genomslag har börjat avta.

– När marknaderna inte fungerar som 
de ska och förväntningarna i  ekonomin är 
 överdrivet pessimistiska behöver  central 
bankerna gripa in. De måste blåsa nytt liv 
i marknaden och i det syftet är central
bankens roll mycket viktig. Enligt min 
 mening så har världens centralbanker, 
 inklusive under den japanska bankkrisen, 
gjort det de skulle.

Han konstaterar att i det initiala skedet 
av centralbanksingripanden är  bankerna 
 ganska framgångsrika men effekten  avtar 
allt eftersom tiden går. Då man i regel 
är ganska framgångsrik i det inledande 
 skedet tenderar folk att förvänta sig mer, 
att  centralbanken kan återställa det gamla 
 ekonomiska välståndet, men så är inte, 
 betonar professor Nishimura.

– Centralbanker kan påverka på mycket 
kort sikt men de kan inte på egen hand öka 
ekonomins långsiktiga välmående. Där
för behövs struktur och finanspolitiska 
komplement till penningpolitiken och du 
 behöver försöka påverka folks förväntningar 
och deras attityd. Konsumenterna bör inte 
förlita sig på staten utan visa eget  initiativ. 
Det är mycket viktigt. Det är viktigt att 
 staten inte lägger sig i för mycket.

Det är, enligt Kiyohiko Nishimura, god 
strukturpolitik men samtidigt är det mer 
än politik. Förväntningar om framtiden är 
en viktig ekonomisk indikator, de är mycket 
svåra att påverka men genom att gripa in i 
marknader (exempelvis med  räntebeslut 
reds. anm.) skickar centralbanker signaler 
till både producenter och konsumenter och 
försöker övertyga dem om att de kommer 
att bevara marknadens sundhet och hålla 
ekonomin igång.

– Folks attityd och deras förväntningar 
om egna framtidsutsikter, i nuläget  gäller 
det synnerligen de unga, har blivit alltmer 

pessimistiska. Den ekonomiska politik som 
bedrivs världen runt tar i  dagsläget inte 
 hänsyn till dessa allvarliga frågor  vilket  be 
kymrar mig oerhört. Därför är det  viktigt att 
centralbanker griper in i dåligt fungerande 
marknader, säger han.

68-GENERATIONEN ÄLDRE OCH CYNISK
Professor Nishimura poängterar att på ett 
sätt handlar centralbankernas  ingripanden 
(som QE) om att förse marknaden med 
 likviditet, det vill säga pengar, som är  viktigt 
för att marknaderna ska kunna fungera rätt. 
Detta kan verka paradoxalt med tanke på 
att den globala ekonomin för  närvarande 
är  extremt likvid. Det finns så mycket 
pengar i omlopp att marknadens aktörer 
inte vet vad de ska göra med alla pengar. 
Trots det är investeringsvolymerna väl
digt  begränsade och vi verkar befinna oss i 
någon sort  lik viditetsfäll som de beskrevs 
av John  Maynard Keynes på 1930talet. 
 Finanspolitisk stimulans värd namnet är i 
stort sett obefintlig och investeringar  likaså. 
När Fastighetsnytt ställer frågan huruvida 
staten borde föregå med gott  exempel och 
börja investera med hopp om att närings livet 
följer efter, påpekar professor  Nishimura att 
investeringsförhållanden har ändrats över 
hela världen.

– Informations och kommunikations
teknologin är givetvis väldigt viktig för 
 ekonomins utveckling men dessvärre 
 ersätter man nu arbetskraft med mikrochips. 
Samtidigt faller realpriserna på  varor och 
tjänster då produktionskostnader  närmar 
sig noll som ett resultat av  information och 
kommunikationsteknologirevolutionen. 

Han fortsätter; håller företag sig till prin
ciperna om avkastning på eget kapital och 
avkastning på investering så blir det mycket 
svårt för dem att investera då det blir svårt 
att uppnå sina avkastningskrav.

– Företag världen över sitter på högar av 
pengar och även om sparande som andel av 
BNP är relativt stabil, i Japan och i andra 
 länder, har dess sammansättning ändrats 
en hel del. För närvarande är den största 
delen av sparande i Japan allokerade till 
stor företag som i sin tur betalar ut stora 
 utdelningar och genomför aktieåterköp. Jag 
tror att det samma gäller i såväl Sverige som 
USA, säger professor Nishimura.

Med det i åtanke betonar han  vikten av att 
skapa investeringsmöjligheter som  attraherar 
företag och, dessutom, skapa  utbildnings 
och  arbetslivsträningsmöjligheter för unga. 
Det är som tidigare konstaterats viktigt, 
 ehuru svårt, att försöka påverka förvänt
ningar eftersom positiva förväntningar kan 

När marknaderna inte fungerar 
som de ska och  förväntningarna i 
 ekonomin är  överdrivet  pessimistiska 
behöver  centralbankerna gripa in.
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Japans centralbanks huvudkontor i Tokyo.



| FASTIGHETSNYTT 4/2015 26

leda till goda ekonomiska tider och negativa 
förväntningar kan leda till dåliga ekonom
iska tider. Vi vet inte vad framtiden har att 
erbjuda men professor Nishimura uppfattar 
dagens unga som överdrivet pessimistiska 
om framtiden.

– När studentrevolutionen bröt ut i  Paris 
i maj 1968 gick jag i gymnasiet. På den  tiden 
var unga världen över väldigt optimistiska 
och de trodde sig kunna ändra världen. 
Jag tror det är en demografisk fråga, 1968 
 dominerades världens befolkning av unga 
männi skor men nu domineras den fort
farande av dem som var unga 1968. Det 
 beror på att de är så många och de dominerar 
både ekonomi och politik. Nu har de blivit 
äldre och mer cyniska.

SOIT:S FÖR ATT FÅ FLER UNGA I ARBETE
Han menar att det är en problematisk 
 utveckling men konstaterar att sådana är spel
reglerna i det demokratiska samhället. Det 
är emellertid mycket viktigt att staten förser 
marknaden med incitament att skapa skap
liga, karriärorienterade arbetstillfällen för 
unga, så att de har en framtid att se fram emot.

– Som tur är eller tyvärr – jag är inte 

säker ännu – kan privatföretag med låga 
 förväntningar om lönsamhet inte erbjuda 
sådana välbetalda karriärjobb till unga. 
 Samtidigt behöver vi sociala  initiativ som 
 organisationer utan vinstintresse (NPO), 
som blir allt mer viktiga. I dagsläget 
 fokuserar de huvudsakligen på välgörenhet 
men de borde bredda sitt fokus. Jag anser 
att NPO:s skulle kunna vara en del av någon 
sorts alternativt arbetsmarknadsprogram, 
säger Kiyohiko Nishimura.

Det kroniska problemet med NPO:s 
är att de saknar ”marknadsdisciplin” som 
 professor Nishimura uttrycker det.  Regelrätt 
 bedrägeri och misskötsel av  pengar,  eller 
folk för den delen, är inte helt okänt i dessa 
 sociala institutioner, trots att de  övervakas 
av staten. Det offentliga är dock långt 
ifrån att vara effektivt när det gäller att 
 disciplinera NPO:s.

– Vi behöver därför någon sorts mix av 
en social rörelse och marknadens bistra 
 verklighet. Innan jag anslöt till japanska 
centralbanken så förespråkade jag en ny 
 variant av sociala institutioner som jag 
 kallade SOIT (Socially Oriented Investment 
Trust). Dessa skulle vara på marknaden och 

regleras av marknaden, annat vore svårt. 
Marknadsreglering skulle utesluta möjlig
heten till arbitrage, vilket gör att vi borde 
dissekera sådana NPO:s från staten.

Tyvärr, säger professor Nishimura, 
förstod inte japanska regeringen hans 
tanke och Japan har därför inga sådana 
 strukturer idag. Han anser att det beror på 
en kommunika tionsbrist då marknaden 
är mycket bra på kommunikation medan 
 staten generellt är mycket dålig på det. Det, 
menar han, gäller särskilt för det  japanska 
finansdepartementet som han säger är 
mycket konservativt och vill inte använda 
offentliga medel för sådana projekt.

KRYMPANDE MEDELKLASS HÄMMAR 
PENNINGPOLITIK
Offentliga medel, ja. Eller, skattebetalarnas 
pengar som det också kallas för numera. 
Det är ett begrepp som har blivit allt mer 
 vanligt de senaste decennierna och idag 
 anses  statliga medel tillhöra skattebetalarna 
på samma sätt som eget kapital i ett bolag 
tillhör dess aktieägare. Kort sagt, staten har 
blivit likvärdig med ett företag, som ägs av 
skattebetalarna. Därmed granskas stat

EKONOMI
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ens förehavanden betydligt noggrannare 
än  tidigare och, som resultat, har  synen på 
statens roll blivit allt mer kortsiktig. Till 
skillnad från exempelvis 1930talet när 
 president Franklin D. Roosevelt genom
förde sin Nya giv i USA. Fastighetsnytt 
frågar  professor Nishimura huruvida detta 
har hämmat det offentligas möjligheter att 
ingripa i marknader eller att stimulera dem 
med hjälp av finanspolitik.

– Så är det, eftersom transparens och 
 ansvar har blivit viktigare. Jag anser att 

offentliga medel, skattebetalarnas pengar, 
borde användas för den typ av sociala initia
tiv som jag nämnde tidigare eftersom det 
är bra för själva skattebetalarna, särskilt 
 framtida skattebetalare. Dagens unga blir 
framtidens skattebetalare men problemet 
är att dessa inte har skapliga jobb. Så för att 
säkra en robust framtida skattebas behöver 
vi förse dem med arbetsträning och jobb 
som kan leda till framtida karriärer.

Som nämndes ovan verkar den  privata 
sektorn för närvarande inte vara  för mögen 
att vaska fram arbetsträningstillfällen och 
 erbjuder istället allt fler lågavlönade arbets
tillfällen. Det i sin tur  leder till att medel klassen 
krymper  vilket  orsakar  central bankerna 
huvudbry då central banker förlitar sig på 
medelklassens hjälp att  kanalisera penning
politiken ut i  realekonomin, då överklassen 
och arbetar klassen är relativt lite på verkad av 
 penningpolitiska beslut.

– Medelklassen spenderar pengar men 
är ändå bunden av en penningrestriktion. 
Det innebär att deras köpkraft påverkas av 
 penningpolitiska beslut. I dagsläget  krymper 
medelklassen och blir en övre  arbetarklass, 
vilket hämmar penningpolitiken, förklarar 
professor Nishimura.

BEHÖVER NY PENNINGPOLITISK TEORI
Det vore synd att inte fråga en expert på den 
japanska ekonomin och deflation huruvida de 
deflationistiska tendenserna över det  senaste 
kvartsseklet har gjort en stor skada i Japan. 
Är det någonting som Sverige och Europa 
 borde akta sig för? Hans svar är att det är svårt 
att svara på den frågan eftersom den vanliga 
inställningen i Japan är att allt som gått fel de 
senaste 25 åren beror på  deflationen.

– Det är vad de politiska slagorden 
 handlar om och det är pöbelns inställning. 

Det antyder att folk tror att när deflationen 
är över kommer alltid att bli som det var 
innan. Tyvärr är det en felaktig  uppfattning. 
Det är inte deflationen utan den låga 
 ekonomiska aktiviteten och stagnationen 
som är problemet.

Han förklarar att vanligtvis kopplas 
 deflation ihop med låg ekonomisk  aktivitet 
eftersom den svaga efterfrågan gör det 
omöjligt att höja de nominella priserna 
på varor och tjänster. I övrigt är måttlig 
 deflation inte något att bekymra sig för, 
om man inte har femprocentig eller till 
och med tioprocentig deflation per år. Det 
 orsakar en skulddeflationsspiral, förklarar 
professor Nishimura.

– Ligger den nära noll så är det helt  enkelt 
prisstabilitet. Problemet är mycket hellre 
den låga ekonomiska aktiviteten.

Slutligen frågar Fastighetsnytt  huruvida 
professor Nishimura anser att  monetar 
ismen, den dominanta skolan inom penning
teori de senaste årtiondena, har  kommit till 
vägs ände eller åtminstone till ett vägskäl. 
Behöver vi en ny penningpolitiskt ideologi?

– Ja, vi behöver en ny politiskt ideologi 
 eftersom det gamla  monetaristiska tanke
ättet i kombination med  Nykeynesian  
ismen räcker inte till. Det nu rådande sät
tet att  tänka är att ekonomin är nära lång
siktig  jämvikt, en bra jämvikt, men att 
det kan  uppstå kortsiktiga problem som 
 centralbanken ska korrigera med hjälp av 
den så kallade Taylorregeln. Det räcker 
inte, nästan alla världens centralbanker har 
kommit långt bortom vad man kan använda 
Taylorregeln till.

Professor Nishimura var student hos 
John Taylor, mannen bakom Taylorregeln, 
och förklarar att den togs fram för att för 
 klara Federal Reserves gamla  penningpolitik, 
det vill säga att det inte är en optimal regel 
utan en beskrivning av tidigare  förhållanden. 
Problemet med alla sådana tumregler är att 
de bygger på empiriska observationer, det 
vill säga på gamla strukturer.

– Det viktigaste är att när den gamla 
strukturen ändras behöver man  använda 
en ny regel och problemet är att ifall 
man håller fast vid gamla regler  riskerar 
man att missa att strukturerna  ändras. 
Alla  politiska institut ioner borde  därför 
leta  efter tecken på förändringar och 
 fokusera på  förändringen och att ta 
fram någon sorts  beredskapsplan, avslutar 
professor  Nishimura. n

1968 dominerades världens 
 befolkning av unga männi skor men 
nu domineras den fortfarande av dem 
som var unga 1968. Det beror på att 
de är så många och de dominerar 
både ekonomi och politik. Nu har de 
blivit äldre och mer cyniska.



Karachi
– en stad i världsklass?

KARACHI ÄR PAKISTANS EKONOMISKA CENTRUM. HÄR FINNS 
LANDETS STÖRSTA HAMN OCH DEN STÖRSTA  INTERNATIONELLA 
FLYGPLATSEN. STADEN HAR VUXIT MED CIRKA 5 000 PROCENT 
PÅ 70 ÅR – UTAN NÅGON TYDLIG PLANERING. VÄGAR BYGGS 
SOM ALDRIG FÖRR, KOLLEKTIV TRAFIKSYSTEMET  BESTÅR 
AV  MINIBUSSAR OCH MOTORCYKELTAXIS, OCH DE FATTIGA 
 KNUFFAS SAKTA UT MOT STADENS PERIFERI. HÄLFTEN AV ALLA 
 MÄNNISKOR BOR I INFORMELLA  BOSTÄDER. INOM LOPPET AV 
15 ÅR FÖRVÄNTAS STADEN SOM PLANERADES FÖR 3,5 MILJONER 
INVÅNARE  PASSERA 30-MILJONERSTRECKET.

TEXT & FOTO: SOFIE MALM | redaktionen@fastighetsnytt.se
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Som ung arkitekt och stads planerare på VBB fick min  farfar Lars 
Malm äran att åka till  Pakistans  dåvarande huvudstad Karachi 
för att delta i arbetet med den första stadsplanen: The Greater 
Plan on Karachi Report. Året var 1949 och  Pakistan hade just 

separerat från Indien. Postkrigsoptimismen genomsyrade Europa och 
lämnade sina spår i planen som var ambitiös i sitt utförande. Karachi 
skulle byggas runt snabbspårväg och expressvägar i homogena grann
skapsenheter. Tillväxten beräknades ta fart och levnadsstandarden var 
hög nog för att majoriteten skulle bo i enfamiljshus. Efter noggranna 
beräkningar kom man fram till att befolkningsmängden skulle uppgå 
till 3,5 miljoner invånare år 2000.

Den välplanerade staden såg dock aldrig dagens ljus. Faktum är att 
inget av de fem stadsplansförsök som gjorts i Karachi har genomförts. 
Nyfiken över hur staden förändrats bestämde jag mig för att skriva 
mitt examensarbete om Karachi och dess stadsplanering. Staden jag 
besökte  våren 2015 hade 20 miljoner invånare. Halva  befolkningen bor 
i  slumområden, människokapitalet är högt och  järnvägen är nedlagd. 
Den senaste stadsplanen,  Karachi Strategic Development Plan 2020, 
fick något som dennes fem föregångare  misslyckats med: juridisk le
gitimitet. Vad detta  betyder i praktiken är dock oklart. Efter snart 70 
år av  politisk instabilitet, fattigdom,  säkerhetsbrister och en skyhög 
 urbaniseringstakt kan man undra vilken roll planeringen får i  staden, 
samt hur mycket den kan åstadkomma.

INFORMELL SEKTOR EN NYCKELSPELARE
Bostadsbristen började i och med den stora nettoinflyttningen av 
muslimer från Indien. Staden som hade knappt 400 000 invånare  nästan 
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 tredubblades åren efter separationen. Utan 
 planer på hur man skulle ta emot alla dessa 
bosatte de sig i  informella  bostäder  eller 
 Katchi  Abadis på lokalt språk. I samma veva 
 flyttades  huvudstaden till  Islamabad och The 
 Greater Karachi  Resettlement Plan kom att 
 ersätta den  första planen. Två  satellitstäder 
för att  ”flytta ut slummen” skapades men 
 genomförandet lyckades inte fullt ut. En 
av de  bidragande faktor erna var att de nya 
 kostnaderna för hus och transport översteg de 
fattigas  betalningsförmåga. Samtidigt lades 
också allt fokus och alla  resurser till  skapandet 
av den nya huvudstaden. Karachi växte 
därför okontrollerat.

Även om den statliga planeringen gång på 
gång misslyckades med att ta hand om den 
växande staden stod inte människorna helt 
hjälplösa. Den informella sektorn har alltid 
haft en viktig roll i Karachis  utformning. 
Nyckelspelarna kallas mellanhänder. De tog 
ett område, inte sällan statlig mark  genom 
mutor till statligt anställda: ritade upp 
 tomter, gav lån till material och visade hur 
de nyinflyttade skulle bygga sina hus. De 
såg också till att tankbilar försåg området 

med vatten och skaffade en buss som trafik
erade området. Även  jobbtillfällen kom till 
de nya stadsdelarna. På så sätt kunde staden 
växa trots bristen på statlig inblandning. 
I mina intervjuer i Karachi framgick det 
att  befolkningen tyckte att dessa mellan
händer var ”good people” eftersom de hjälpt 
 människor att få en bostad där staten miss
lyckats. Dock är det inte konfliktfritt och 

frågan är vem som äger marken: staten, de 
boende eller mellanhänderna.

GAP MELLAN VAD FOLK VILL HA
OCH VAD SOM FINNS
Karachis transportsystem är även det en 
 rörig historia. Karachiiterna menar att det 
är ett backwards system. Från början fanns 
en spårvagn som lades ner till förmån för 
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en ringjärnväg som senare utkon
kurrerades av privata minibussar 
som i sin tur fått lämna plats för 
QINGQI, en typ av motorcykel
taxi. Även här har mellanhänder 
hjälpt till med lån, parkering och 
rutter till förare och bussägare. 
Även QINGQIS rutter sägs vara 
planerade av mellanhänder i form 
av mutor till politiker. Transport
systemet liknar därför bostadssi
tuationen i det att planeringen till 
stor del skötts informellt och av privatper
soner. På samma sätt har människorna här 
själva fyllt upp de hål som funnits.

Idag har den informella sektorn  spridit 
sig till att tillfredsställa befolkningen med 
allt från engelsklektioner till kabelTV, 
 skönhetssalonger, piratkopior och snabb
matskedjor. Fokus har flyttats till konsum
ismen. Mellanhänderna ser till att folks 

behov av ”västprodukter” tillfredsställs till 
ett pris överkomligt för den fattiga sektorn. 
Man kan säga att det finns ett aspiration-
means gap, ett gap mellan vad folk vill ha 
och vad som finns tillgängligt, vilket gett 
upphov till mellanhänder och gynnat den  
informella sektorn.

INGET SYSTEM FÖR ATT SKYDDA 

 OFFENTLIGA RUM
Karachi är en stad som präglas av mång
kultur, den har länge varit Pakistans inter
nationella hubb: här finns mat från alla 
 världens hörn och flera olika språk talas i 
staden. Dock blir segregationen mer och mer 
synlig i Karachi. Inflyttningen från  Indien, 
Bangladesh, Iran, Afghanistan, samt från 
landsbygden och andra städer i  Pakistan 
har skapat stora grupper som bosätter sig 
och  lever utefter sina etniska  tillhörigheter. 
 Detta har speglat sig i partipolitiken; i 
 Karachi röstar man ofta efter sin etniska 
tillhörighet. Kritiker menar att  politikerna 
inte gör något för att förtjäna sina röster. 
Ett  påbörjat projekt från ett parti kan inte 
heller fortgå eller slutföras av ett annat 
parti och med det försvinner kontinuiteten i 
 statliga projekt. De som jag träffar upprepar 
samma åsikt: staten är inte är kapabel till att 
 åstadkomma någonting.

Man kan säga att det 
finns ett aspiration-
means gap, ett gap 
mellan vad folk vill 
ha och vad som finns 
tillgängligt.
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En otroligt viktig punkt är att i  Karachi 
får partierna inte intäkter i form av  skatter, 
utan den främsta resursen är land. I en stad 
på 20 miljoner invånare börjar dock även 
denna resurs ta slut. Offentliga platser, så 
som parker och bussdepåer, styckas upp 
och säljs vartefter av de politiska partierna. 
Nu senast torrläggs de viktiga mangrove
träsken i staden för att det  militära bygg
bolaget DHA ska göra plats för fler  bostäder. 
Jag träffade några modiga NGO:s som gått 

till domstol för att skydda de  offentliga 
 rummen. Då några rutiner för att  skydda 
dessa områden inte finns, är det enda 
 beviset utskrivna  satellitkartor från  Google 
Maps. Medan  staden växer försvåras 
 möjligheterna för  rekreation, att bygga upp 
 kollektivtrafik systemet och att skydda sig 
mot natur katastrofer.

EN STAD I VÄRLDSKLASS?
Idag vill varje stad vara en world class city. 

Även Karachi och deras vision i den senaste 
stadsplanen är att bli “A world class city and 
an attractive economic center with a decent 
life for Karachiites”. Var börjar man?  Karachi 
har vuxit med nästan 5 000 procent på 70 
år. Resurserna är knappa, den informella 
sektorn växande och politikerna korrupta. I 
stadskärnan står historiska kultur byggnader 
och förfaller för att ge plats åt skyskrapor i 
glas. Den politiska viljan att bevara dessa arv 
är utebliven. Istället läggs fokus på att  bygga 
vägbroar och underpassager på stadens 
 vägar för att uppfylla drömmen om Karachi 
som en stad i världsklass. n

Yta: 3 527 kvadratkilometer

Ligger: Södra Pakistan, direkt norr om 
Arabiska sjön

Klimat: Milt. Bästa perioden att åka är mellan 
november och februari. Upp till 44 grader 
varmt på sommaren.

Språk: Urdu är nationalspråket som cirka 50 
procent pratar. Även punjabi, pushto, sindhi 
och balochi är relativt vanliga språk

Befolkning: Förväntas spräcka 30-miljoners-
strecket inom 15 år

Källa: Wikipedia och Sofie Malm

FAKTA: KARACHI

INTERNATIONELLT



 newstay.senewoffice.se   newproperty.se

Framgång handlar ofta om att välja rätt partner – vårt 
team har kunskapen, erfarenheten och kontaktnätet. 
Newoffice arbetar i första hand med uthyrning av kontor, butiker, 
lager och industrilokaler från fastighetsägare och från hyresgäster 
som vill flytta i förtid. Vi tar oss an allt från större projekt till mindre 
styckelokaler. Vi lotsar även lokalsökande företag till nya lokaler.  
  

Genom Newproperty erbjuder vi specialistkompetens inom såväl 
sälj- som köprådgivning av kommersiella fastigheter och genom 
Newstay arbetar vi med förmedling av andrahandsbostäder till 
juridiska personer. Personligt engangemang gör hela skillnaden.
 Kontakta oss redan idag så berättar vi mer, telefon 08-665 68 80 
 eller läs mer på respektive hemsida. Välkomna!

Rätt partner 
har mer än 

bara yta och en 
vacker fasad!
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Möller & Partners grundades år 2000 och är verksamt inom ägande, utveckling och förvaltning av såväl bostäder som kommersiella 

fastigheter i Sverige. Inom Möller & Partners-gruppen bedrivs den dagliga verksamheten genom ett antal intressebolag som alla 

har sin egen nisch, strategi och varumärke. Bolagsgruppen har idag ett fastighetsbestånd om 520 000 m2 vilket bland annat inkluderar 

3 000 lägenheter där majoriteten har förvärvats av kommunala fastighetsbolag. Fastigheterna finns i drygt 40 kommuner från Ystad 

i söder till Luleå i norr, marknadsvärdet uppgår till cirka 6 miljarder. Från ägare och investerare finns det beslut om att investera 

ytterligare drygt 10 miljarder i fastigheter vilket skall ske genom en kombination av förvärv och nyproduktion.

Besök oss gärna i vår monter 

på Business Arena i Stockholm 

den 16 – 17 september. Vi ses!

Äger / Utvecklar / Förvaltar

08 – 441 87 60 | mpam.se

YSTADMALMÖ

GÖTEBORG

GÄVLE

ÖREBRO

LULEÅ

NORRKÖPING

STOCKHOLM

HALMSTAD
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I 
år firar Svefa 20 år och i höstens Svensk  fastighetsmarknad  
Fokus 24 orter roar vi oss med att både blicka bakåt och framåt 
20 år på svensk fastighetsmarknad. Göteborg 2035 är en stad 
som äntligen tagit steget till att bli en fullfjädrad storstad. 

 Staden beräknas då ha 150 000 fler boenden och 80 000 fler arbets
tillfällen samt vara kärnan i en arbetsmarknadsregion med 1,75 
miljoner invånare. Den stora infrastruktursatsningen Västsvenska 
 paketet, som har sin huvuddel av budgeten i Västlänken, förväntas 
ha  förbättrat Göteborgs infrastruktur avsevärt. År 2035 har fler 
 tunnlar och stationslägen byggts med utgångspunkt från Västlänken 
och  staden har nu vad som kan liknas vid en fungerande citybana. 
Staden har äntligen tagit mod till sig och satsat på en mängd bro
förbindelser över älven vilket gjort att man lyckats binda samman 
dagens centrala delar och Hisingen. Vid det här laget har staden även 
börjat växa på höjden. Den centrala älvstaden har utvecklats till ett 
Göteborgskt ”Downtown” som tidigare aldrig skådats med blandade 
funktioner i en intensivt levande och hållbar hullerombullermiljö.

INFRASTRUKTURSATSNINGEN VÄSTSVENSKA PAKETET är be
slutad och kommer i allt väsentligt att vara realiserad. Den stora 
 utmaningen är sannolikt tillskottet av bostäder för att Göteborg 
ska kunna växa till storstad. I den nya ekonomiska geografin vet 
vi att  jobben flyttar dit människor helst vill leva. Tillskapandet av 

 attraktiva levnadsmiljöer blir därmed en av de 
mest  avgörande framgångsfaktorerna för 

 Göteborg fram till 2035.
Förvaltnings AB Framtiden är 

idag en av landets största hyres
värdar. Med drygt 70 000 lägen
heter i sitt samlade bestånd 
är  Göteborgs allmän nyttiga 
kommun ala  bostads bolag större 
än  Sveriges tre största  privata 

bostads bolag Stena  Fastig 
heter, Akelius och Riks 

hem tillsammans. 

Fram tiden äger drygt hälften av Göteborgsmarknadens hyresrätts
lägenheter. Ur perspektivet att Göteborg ska växa med 150 000 fler 
boende till 2035 och behovet av utbyggnad av samhällsservice som det 
innebär, är det samhällsekonomiskt hållbart med sådan dominans? I 
genomsnitt äger den svenska allmännyttan cirka 6,3 kvadratmeter 
per capita,  redan det en hög siffra. I Göteborg uppgår motsvarande 
siffra till cirka 8,3 kvadratmeter. Är det en rimlig kapitalbindning? 
Med storlek  följer också ansvar, är det en vettig fördelning av ansvaret 
för att bygga  Göteborg 2035?

”VI BYGGER DET HÅLLBARA SAMHÄLLET FÖR FRAMTIDEN”  lyder 
Framtidens vision. Under 2014 färdigställde koncernen 392 bo
städer, en liten ökning från 2013 då 333 bostäder färdigställdes. 
”Vi bygger framtidens Göteborg” och ”Vi bidrar till ökad välfärd” 
står också att läsa på hemsidan. Det låga eller obefintliga  byggandet 
lämnar dock mycket mer att önska. Frågan är givetvis också om det 
är ett vettigt sätt för Göteborgs Stad att bidra till en ökad  välfärd? 
 Framtidens  storlek och goda balanser visavi stadens visar att få 
 åtgärder har  vidtagits historiskt i syfte att utnyttja övervärden 
och goda balanser för att finansiera stadens  kärnverksamhet. Min 
 upplevelse är att här har man kommit längre i vår enda  nuvarande 
storstad där  Stockholm med flera förortskommuner  jobbar med 
handlingsalternativ för att finansiera stadens utmaningar i infra
struktur, boende och samhällsservice.

Att öka belåningen eller höja skatten utgör icke alternativ,  istället 
jobbar flera Stockholms kommuner aktivt med sina tillgångar för 
att finansiera och  producera den växande storstaden, både med 
 externa och interna resurser. För att realisera den hållbara  stor staden 
 Göteborg och skapa storstaden där människor och företag helst 
vill leva  behöver Göteborgs Stad sätta kapitalet i arbete och genom 
det släppa in  externa  resurser och kompetens.  Framtiden spelar en 
nyckel roll för framtidens  Göteborg.  Möjligheterna som kan skapas ur 
koncernens tillgångar kan inte vara en mycket bättre utgångspunkt. I 
Göteborg har vi flera av landets stora privata bostadsaktörer som vill 
vara med och bygga ”framtidens” Göteborg eller hellre, skapa den håll
bara storstaden Göteborg där människor och företag helst vill leva. n

FRAMTIDENS NYCKELROLL 
FÖR FRAMTIDENS GÖTEBORG

KRÖNIKA | MARKNAD

ÅSA HENNINGE
ANALYSCHEF, NAI SVEFA



Falun Borlänge-regionen AB

Tel 0243-24 80 40  ▪  info@fbregionen.se  ▪  www.fbregionen.se  ▪  www.facebook.com/fbregionen

Är du            nog Att ByggA 
i FAlun BorlÄnge-regionen?

smart 
Mitt i hjärtat av Sverige ligger Falun Borlänge-regionen, en region med  
ambitioner som just nu har 165 000 invånare. Vi kommer att behöva 3 000  
nya bostäder inom de närmaste åren. Det ska även investeras 3 miljarder i  
vård/omsorgsbostäder, skolor och övriga kommunala byggnader. Därför finns 
vi på plats på Business Arena Stockholm 16–17 september i monter 73 för att 
berätta mer om oss och hur vi kan underlätta för dig som vill bygga och  
investera i Dalarnas tillväxtmotor. 

Vi ses på Business Arena Stockholm

FALUN           BORLÄNGE           GAGNEF           LUDVIKA           SMEDJEBACKEN           SÄTER
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2014 var ett mycket gott år för våra pensions och  försäkringsbolag, 
totalavkastningen landade en bit över 10 procent för de allra 
 flesta.  Institutionerna  fortsätter att öka  fastighetsinnehavet men 
de  flesta  tillgångsslag har gått bra vilket innebär att  viktningen 
mot  fastigheter är i stort sett  oförändrad jämfört med 2013. 

 Fastighetsnytt har för sjunde  gången sammanställt fastighets
ägandet hos 14 av våra största pensions och  försäkringsbolag.

TEXT & RESEARCH: MATTIAS FRÖJD

GRAFIK: PETTER FURÅ

Institutionernas 
fastighetsägande

det samlade
fastighetsinnehavet för:
AFA, ALECTA, AMF, FOLKSAM, KÅPAN,
LÄNSFÖRSÄKRINGAR, SEB TRYGG LIV, SKANDIA, 
SPP, AP-FOND 1-4 OCH 6.

Redovisade marknadsvärden i portföljen, exkluderat är 
fastighetsinnehav i aktieportföljen, skog och mark samt 
 investeringar i externa fastighetsfonder. Noterbart är att 
APfonderna redovisar eget kapital när det gäller fastighets
innehavet i portföljen.

2014 ökade det totala förvaltade kapitalet med +354,7 
miljarder kronor (+224,7). Fastighetsinnehavet ökade
med +27,8 miljarder (+30,5) och viktningen mot  fastigheter 
minskade med 0,1 procent (+0,4).
(2013 års resultat inom parentes)
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BESÖK OSS I NEWSEC LOUNGE PÅ BUSINESS ARENA STOCKHOLM

VI SER NÅGOT 
ANDRA INTE SER

UTMANA 
PERSPEKTIVEN  

newsec.se

THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE
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AFA Försäkring

Alecta

AMF kåpan pensioner
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VD ANDERS MOBERG

AFA Försäkring ägs av Svenskt Näringsliv, 
LO och PTK. Fastigheterna förvaltas av 
AFA Fastigheter.

• Fastigheter i Stockholm, Solna, 
 Göteborg och Malmö. 
• Äger också 50 procent av aktierna i 
 Grön Bostad.

VD JOHAN SIDENMARK

Livförsäkringsaktiebolag som till lika delar ägs 
av Svenskt Näringsliv och LO. 
Fastigheterna ägs och förvaltas av dotterbolaget 
AMF Fastigheter AB.

• Direktägda fastigheter samt 50 procent ägs  
 av bostadsfastighetsbolaget Rikshem. 
• AMF Fastigheter har efter årsskiftet 
 investerat ytterligare 4 miljarder i 
 fastigheter med tyngdpunkt i Finland.
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VD GUNNAR BALSVIK

Medlemsägd förening, förvaltar avgifts bestämda 
pensioner för statligt anställda.

• Var under 2015 medfinansiär när Svenska 
 Handelsfastigheter förvärvade 
 44 handelsenheter från Areim.

VD STAFFAN GREFBÄCK

Tjänstepensionsföretag som ägs av 
 försäkringstagarna.

• 50 procent av fastighetsbeståndet i Sverige,  
 29 procent USA och 21 procent i 
 Storbritannien. Kontor står för 53 procent av  
 portföljen och handel 31 procent. 
• Har efter årsskiftet bland annat bildat  
 två nya bolag. Swedavia och Alecta samlar 20  
 flygplatsfastigheter vid de tre stora 
 flygplatserna i Sverige. Midstar, Alecta,  
 Kåpan, PRI Pensionsgaranti och Riksbankens  
 Jubileumsfond bildar hotellfastighetsbolaget  
 Midstar Hotels AB.

Alectas fastighetsvärden ökade mest under 2014 och bolaget har med sina
50,2 miljarder det högsta  portfölj värdet av alla när det gäller fastigheter.

6,5 miljarder

50%

21%
29%

Alectas
fastighetsbestånd
i världen



folksamgruppen
VD JENS HENRIKSSON

folksam förvaltar även:

konsumentkooperationens
pensionsstiftelse

0
08/09 09/10 10/11 14/1513/1412/1311/12

Förvaltat kapital (Mdr)

19,6 20,6 21 23,922,721,821

Fa
st

ig
he

ts
vä

rd
e 

(M
dr

)

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

6,6% 6,3% 8,8% 8,8%8,4%8,7%9%

VD ANETTE TILJANDER

En gemensam pensionsstiftelse för företag 
och organisationer inom kooperationen 
och folkrörelserna.

kpa pensionsförsäkring ab
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VD ERIK THEDÉEN

Pensionsbolag i kommunsektorn. Ägs till 
60 procent av Folksam och till 40 procent av 
Sveriges Kommuner och Landsting.
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F.d. KP:s pensionskassa redovisas sedan 2011/2012 
tillsammans med Folksam Liv.

folksam liv
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folksam sak

2012 köper  Folksam 
Kungsbrohuset 
av  Jernhusen i en 
av det årets mest 
 uppmärksammade 
affärer. Den totala 
investeringen uppgick 
till cirka 2,1 miljarder 
kronor och fördelades 
mellan KPA Pension och 
Folksam Liv.

2,1
miljarder
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HUR SER DEN DIGITALA  
BOSTADSKRISEN UT?

H Simon Svensson, komiker  
och podcastare som har hörts som 

programledare i Morgonpasset  
i P3 i sommar.

H Susanna Dzamic, programledare  
i radio med mångårig erfarenhet av  
att intervjua både makthavare och  

stora nöjesprofiler.

H Liselott Lading, VD, Resultify,  
är proffs på digitala kanaler och vet hur 

beteendena på bostadsmarknaden  
ser ut digitalt.

Fastighetsägarna välkomnar till soffsnack med gäster där bostadskris  
och hyresmarknad sätts i ett humoristiskt och filosofiskt perspektiv  
utifrån en unik analys av digitala kanaler.  
Vi ses i soffan på plan 2, lounge 13B!

Box 2046, 128 21 Skarpnäck
Besöksadress: Horisontvägen 26



länsförsäkringar liv länsförsäkringar sak
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VD JÖRGEN SVENSSON

Traditionell förvaltning (Gamla Trad). 
Fastigheter förvaltade av Humlegården 
 Fastigheter AB. Länsförsäkringar Liv har 
 avyttrat merparten av sitt fastighetsinnehav, 
bland annat till Humlegården.

VD ANN SOMMER

Direkt och indirekt ägande via Humlegården 
 Holding 1-3. Placeringstillgångarna minskade 
rejält under 2014, dock inte fastigheter vilket 
förklarar den höga andelen.

länsförsäkringsgruppen
23 länsförsäkringsbolag äger och samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, 
som bedriver verksamhet genom dotterbolag.

Länsförsäkringar Sak genomförde 2014 
en stor beståndsöverlåtelse till de lokala 
 länsförsäkringsbolagen vilket är  
anledningen till den stora minskningen i 
placeringsportföljen.

Länsförsäkringsbolagen tog över ansvaret 
för åtaganden gentemot försäkringstagare 
 motsvarande 7,2 miljarder, (ersättningar 
som ska utbetalas till  försäkringstagare 
under kommande år för skador inom 
 trafikförsäkring), och tillgångar på 7,2 
 miljarder överfördes i samband med det 
till bolagen.

Räntebärande tillgångar såldes för att 
genomföra betalning till bolagen, samt att 
vissa räntebärande tillgångar överfördes till 
bolagen som likvid. Därav var räntebärande 
tillgångar det tillgångsslag som minskade och 
placeringsportföljen halverades i grova drag.

GUNNEL KARLSSON, CFO SAK

37 procent
Länsförsäkringar Sak var årets raket där 
viktningen mot fastigheter ökade med 
18,1 procent. 

gamla livförsäkrings ab
seb trygg liv
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VD NILS HENRIKSSON

Bolaget drivs enligt ömsesidiga principer, 
vilket innebär att eventuellt överskott i 
verksamheten återgår till försäkringstagarna 
samt att bolaget inte konsolideras i SEB.

• Direktägda fastigheter i Sverige och  
 London. Cirka 533 000 kavadratmeter  
 varav 66 000 kvadratmeter utgörs 
 av bostäder.

VD BENGT-ÅKE FAGERMAN

Var tidigare en del i den internationella finans- 
och försäkringskoncernen Old Mutual. I dag är 
Skandia en oberoende och kundägd bank- 
och försäkringskoncern.

skandia liv
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Fastighetsägande via dotterbolaget Diligentia.

skandia

Sex bolag  redovisar 
över 10 procent 
 fastigheter i portföljen. 
AFA, AMF, Gamla Liv, 
Länsförsäkringar Sak 
och Sjätte AP-fonden.

över 10 
procent
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Snart ser alla 
det vi ser
Våra stationer i Stockholm, Göteborg och Malmö ligger mitt i city och nära 
kollektivtrafiken. Nu förvandlar vi kvarteren runt dem till ännu bättre lägen 
och nya levande stadsdelar där människor vill bo och arbeta.

I Stockholm har vi moderniserat Centralstationen och byggt kontorshusen 
Kungsbrohuset och Klarabergshuset. I början av 2016 öppnar Stockholm 
Continental med hotell och bostäder och pendeltågsstationen för 
Citybanan som invigs 2017.

Det är bara början. I framtiden måste Centralstationen kunna möta både 
höghastighetståg och ännu fler resenärer med höga krav på komfort och 
service.

Tillsammans med Trafikverket och Stockholms Stad vill vi ta oss an hela 
området kring stationen. Med ett utvecklat stationsområde blir stråket 
Sergels torg, Klarabergsgatan och nya Klarabergstorget ett attraktivt 
tillskott i city.

Ser du också potentialen? Prata framtid med oss på Business Arena  
i Stockholm!

Jernhusen’s real estate portfolio encompasses 186 properties  
with a total market value of SEK 11.7 billion. The company has  
232 employees and is headquartered in Stockholm.



I Stockholm förvaltar vi 5 541 351 m2 bostäder och lokaler. Det är stort.
Att vi har ett sådant förtroende är ännu större. Är du som fastighetsägare
nyfiken på vad vi kan hjälpa dig med? Besök oss på Business Arena eller

kontakta oss på 010–442 11 24. 

Vi har stor erfarenhet
av förvaltning. 

Närmare bestämt
5 541 351 m2.

 Besök oss påBusiness Arena16–17 september i monter 27.  
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Första ap-fonden tredje ap-fonden

spp livförsäkring ab

VD PER LINDBERG

SPP är en del av Storebrand, Norges ledande pensionsbolag.

• Sålde sitt delägda innehav 2012 men har köpt en del direktägt  
 sedan dess. Under 2014 förvärvade SPP Fastigheter bland annat  
 en hotellfastighet på Arlanda med Nordic Choice. Målet för SPP  
 är 10 miljarder kronor. 
 
• SPP Liv upplöstes i samband med fusionen med systerbolaget  
 SPP Liv Fondförsäkring AB 2 januari 2015. I samband med  
 fusionen bytte SPP Liv Fondförsäkring AB namn till 
 SPP Pension & Försäkring AB vars styrelse undertecknar dessa  
 finansiella rapporter.
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VD JOHAN MAGNUSSON

Första AP-fondens investeringar i  fastigheter 
utgörs främst av det helägda bostads- 
fastighetsbolaget Willhem, det hälftenägda 
bolaget Cityhold och delägande i Vasakronan. 

andra ap-fonden
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VD EVA HALVARSSON

Fondens onoterade fastighetsinnehav består 
av 25 procents ägarandel i Vasakronan Holding 
AB, 50 procents ägarandel i NS Holding AB 
(Norrporten) och Cityhold Property AB samt 41 
procents ägarandel i US Office Holdings LP.

• Under 2014 beslutade fonden att utvidga  
 ramen från 10 procent till 15 procent av  
 den totala portföljen, både vad gäller såväl  
 investeringar i skogs- och jordbruks- 
 fastigheter som i konventionella 
 fastigheter.

VD KERSTIN HESSIUS

Äger Trophi Fastighets AB, 85 procent av Hemsö 
Fastigheter AB samt 25 procent av Vasakronan. 
Under   året fortsatte AP3 att expandera i 
livsmedelshandelsfastigheter via Trophi.
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VD KARL SWARTLING

50 procent av NS Holding AB (Norrporten 
Fastighets AB). Nästan allt innehav är 
Norrporten, Chalmers fastigheter, Chabo, utgör 
endast 65 miljoner av totalen på 5,8 miljarder.

Fjärde ap-fonden
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VD MATS ANDERSSON

Utgörs av ett 25 procentigt innehav i Vasakronan, 
50 procent i bostadsbolaget Rikshem samt mer 
än 15 procent i Hemfosa.

AP-fonderna
Statlig ägd pensions- och buffertfond 
i det allmänna pensionssystemet. 
AP-fonderna redovisar eget kapital i 
portföljen när det gäller fastigheter.
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Fastighetsrådgivaren Pangea Property Partners genomför sedan några 
år  tillbaks en undersökning om institutionerna i Norden och deras 
 fastighetsaffärer. I årets undersökning deltog 156 institutioner med samlade 
tillgångar under förvaltning på 1 134 miljarder euro.  Fastigheter har seglat 
upp som det mest attraktiva tillgångsslaget och 63 procent av institutionerna 
tror på stigande värden under 2015.

nordiska
institutioner
Källa: Pangea Property Partners  
Hela rapporten hittar ni här: fastighetsnytt.se/utgivna-rapporter

32% Europa
Sverige
USA
Finland
Norge
Asien

26%

21%

11%

5%
5%

Mest attraktiva utländska marknad
(2014-2015)

Utländska marknader
Efter hemmamarknaden är Europa och Sverige 
de mest attraktiva investeringsmålen för de 
nordiska institutionerna.
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Norge Finland Danmark

Bostäder

Kontor

Samhällsfastigheter

Handel

Lager/logistik

Hotell

Fastighetssektorer
De nordiska länderna skiljer sig en hel del åt vad gäller vilka 
sektorer som attraherar mest. Bostäder ligger exempelvis 
högst upp på listan i Sverige och Danmark medan kontor 
lockar i Norge och lager/logistik i Finland.

Mest attraktiva sektor per land (2014-2015)

Investeringsstrategier
De nordiska institutionerna planerar förvärv för fem miljarder euro och 
 avyttringar på en miljard euro under den kommande 12-månaders perioden 
(från årsskiftet 14/15).
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Investeringsstrategi nästa 12 månader

Investeringsvolym nästa 12 månader
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”Vi drifttekniker ser till att våra hyresgäster 
är nöjda och glada! Vi ser till att lokalerna 
fungerar som de ska så att arbetet för de som 
har sina arbetsplatser där kan rulla på.  
    Det är mycket folk i rörelse i våra bygg-
nader, många studenter, och man vet aldrig i 
förväg hur en dag kommer att se ut. Det är också många saker som 
ska fixas hela tiden – det blir mycket av litet och sen får man fördju-
pa sig mer när det väl är ett konkret problem som ska lösas.  
    Jag känner en trygghet i att jobba i ett stort företag där det finns 
en stor kompetensbredd, och det var därför jag valde att söka mig 
till Akademiska Hus.”

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

Akademiska Hus bygger  
studentbostäder i egen regi

NAMN
Annelie Hansson

GÖR
Drifttekniker 
Akademiska Hus, 
Stockholm

LÄS MER PÅ AKADEMISKAHUS.SE

För att ytterligare kunna ta ett helhetsansvar i utvecklingen av campus-
områden har vårt uppdrag breddats så att det även medger eget byggande 
och ägande av studentbostäder. Stockholm är en av de städer där student-
bostadsbristen är omfattande. På KTH Campus i Stockholm pågår därför 
planeringen för att i egen regi bygga fem bostadshus med plats för över 400 
studenter. I projektet planeras både för traditionella enrumslägenheter men 
också för så kallade ”duolägenheter” där en bostad kan delas av två personer. 

PERSONER STUDERAR OCH FORSKAR I  
AKADEMISKA HUS FASTIGHETER VARJE DAG

300 000

Jobba i fastighets- 
branschens framkant

LÄS MER PÅ VÅR LINKEDIN

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

DRIFTINGENJÖR

CONTROLLER

TEKNISK FÖRVALTARE

ByGGPROJEKTLEDARE

FASTIGHETSINGENJÖR

FASTIGHETSUTVECKLARE

DRIFTTEKNIKER

ENERGIINGENJÖR

FÖRVALTARE

FASTIGHETSFÖRVALTARE

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

För ett  
klokare 
Sverige!

70 89%
MMI – MOTIVERAD 

MEDARBETARINDEx 
2014

AV VÄRMEN SOM 
AKADEMISKA HUS  

ANVÄNDER KOMMER FRÅN 
FÖRNyBARA KÄLLOR 

Fastighetsnytt_nr4_2015_AkademiskaHus_210x297_Annelie_1507.indd   1 2015-06-30   13:30



VI SYNS PÅ
BUSINESS ARENA!

Håll ögonen öppna och spana efter vårt flygledartorn på 
Business Arena den 16-17 september. Under tornet  

berättar vi om Airport City – en helt ny flygplatsstad som 
växer fram runt Arlanda. Här finns regionens bästa  

etableringsmöjligheter med kommunikationer i världsklass 
och gångavstånd till resten av världen. I vår monter  

kan du se vår nya film, köra bilrace och få veta mer om 
framtidens flygplatsstad. Välkommen in!

Swedavia_annons.indd   1 2015-08-18   15:16
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E lva av de 27 aktier som ingår 
i Stockholmsbörsens fastighets
index, OMX Stockholm Real 
Estate, hade vid halvårsskiftet 

en free float med ett marknadsvärde över 
500 miljoner euro. Det visar en samman
ställning Fastighetsnytt har gjort, baserat 
på siffror från SIS Ägarservice och aktiernas 
marknadsvärde vid halvårsskiftet. Free float 
värd mer än 500 miljoner euro, 4,7  miljarder 
kronor, är ett av grundkriterierna för att 
en aktie kan definieras som likvid enligt 
det  europeiska finansmarknadsdirektivets, 
 MiFID, föreskrifter.

Castellum är den aktie vars free  float är 
högst värderad av marknaden, 2,2  miljarder 
euro, före JM (1,9 miljarder euro) och  Fabege 

(1,7 miljarder euro). Free float  definieras 
som de handelsbara aktierna, det vill säga de 
aktier som inte kontrolleras av en eller flera 
 dominerande huvudägare. Som  exempel 
kan nämnas att i  Hufvudstaden A ligger 
 andelen handelsbara aktier på 58  procent. 
Det är de aktier i serien som inte ägs av 
Lundberg AB som kontrollerar 42 procent 
av aktierna i  serien. Lägger man sedan till 
den cirka 1  procent som Fredrik Lundberg 
äger via  andra bolag hamnar free floaten i 
 Hufvudstaden A på 57 procent. Likaså kan 
vi nämna  FastPartner där vd:n  SvenOlof 
 Johansson kontrollerar  huvuddelen av 
 aktierna och  andelen handelsbara aktier 
 ligger på 28,9 procent.

Endast tre av aktierna i indexet har en 
free float på 100 procent, dessa är  Castellum, 
JM och Hemfosa. Den börsnoterade  fastig 
hetsaktie som har lägst free float är föga 
 överraskande Hufvudstaden C, 1,2  procent.

För att kunna definieras som likvid måste 
en aktie uppfylla tre kriterier enligt MiFID. 
Det första är att den måste handlas med 
varje dag, den måste ha free float över 500 
miljoner euro. Dessa två kriterier måste alla 
aktier som ska anses vara likvida uppfylla 
men dessutom ett av de två följande: Det 
genomsnittliga antalet avslut med aktien 
måste överstiga 500 om dagen eller så måste 
den genomsnittliga dagliga omsättningen 
överstiga 2 miljoner euro (18,7 miljoner 
 kronor enligt eurons växelkurs vid halvårs
skiftet). Svenska Finansinspektionen har 

dock tuffare krav än MiFID och kräver att 
båda de sistnämnda kriterierna uppfylls för 
att aktien ska anses vara likvid. n

SVERRIR THÓR

Elva av 27 aktier 
uppfyller kriterium 
om free float

MiFID står för Markets in Financial 
 Instruments Directive. Det är ett  europeiskt 
direktiv som gäller i EU:s samtliga 28 
medlemsstater samt i EFTA-staterna Island, 
Liechtenstein och Norge. 

Direktivet trädde i kraft 30 april 2004 men 
infördes 1 november 2007.

Syftet med MiFID är att stärka   investerar- 
och konsumentskyddet på den finansiella 
 marknaden samt att öka konkurrensen i 
handeln med finansiella instrument.

Tack vare MiFID krävs det endast tillstånd 
i en av de anslutna staterna för att driva 
 värdepappershandel i övriga anslutna stater.

FAKTA: MIFID

 FF (%) FF MV

Atrium Ljungberg 37,3  567 370 900
Balder 62,2  1 304 714 254
Besqab 67,7  127 629 175
Castellum 100  2 174 040 281
Catena 30,7  114 016 177
Corem Property 40,6  92 602 843
D. Carnegie & Co. 62,6  230 964 444
Diös 64,1  285 829 432
Fabege 85,1  1 727 037 697
FastPartner 28,9  186 089 278
Heba Fastighets 78,1  273 085 721
Hemfosa 100  1 204 983 843
Hufvudstaden A 58  1 288 857 124
Hufvudstaden C 1,2  2 048 005
JM 100  1 890 125 953
Klövern A 52,6 35 975 347
Klövern B 54,5  377 297 640
Kungsleden 86,4  959 644 771
NP3 Fastigheter 85,4  158 914 798
Platzer Fastigheter 72,2  202 921 239
Sagax A 27,2  22 666 806
Sagax B 100  842 648 652
Tribona 70,4  142 335 586
Victoria Park A 85,1  68 552 084
Victoria Park B 100  148 133 089
Wallenstam 76,6  1 495 379 959
Wihlborgs 89,9  1 011 979 299

Källor: SIS Ägarservice, Fastighetsnytt Aktieservice

FASTIGHETSAKTIERNAS FREE FLOAT
VID FÖRSTA HALVÅRETS SLUT



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. Som dessutom i grund och botten är ett kooperativt företag
utan kortsiktiga krav på vinstmaximering. 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 helhetsperspektiv.

Hur kan vår kooperativa syn med människan i centrum förbättra dina 
affärer? Svaret kanske du hittar på riksbyggen.se. Vi ses!

Vill du träffa en  
förvaltningspartner 
med oändliga  
möjligheter?

Vi ses på  
Business Arena  

16–17 sept

Riksbyggen_A4_Fastighetsnytt.indd   1 2015-08-13   14:47
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Hyresavtal för handelns  lokaler, 
som tecknades under hög
konjunkturen 20062008, har 
under senare år börjat om

förhandlas. Eftersom avtalen oftast är på 
35 år, så har det varit viss eftersläpning 
på omförhandlingarna. 

Nu är det inte längre dundrande hög
konjunktur och konkurrensen har  hårdnat, 

något som tycks påverka vilka hyror 
 fastighetsägaren kan ta ut. Förhandlingar 
leder sällan till de höjningar som  tidigare 
var normala. Istället tecknas de nya  
avtalen så att de innebär lägre hyres 
kostnad för  handeln. Den bilden för
medlas av  Henrik Eliason vid Svensk Handel 
 Affärsjuridik, som bistår många handels
företag vid  förhandlingarna.

– Fastighetsägarna är medvetna om att 
det är tufft inom handeln. Det har ju inte 
vänt uppåt som man hoppats, de tuffa  tiderna 
har dragit ut på tiden. Lönsamheten har för
sämrats för många under de här åren. Och 
fastighetsägarna är medvetna om att det finns 
många tomma handelslokaler, så det finns 
 alternativ för handeln om hyrorna stiger.

Hyressänkningar är det vanliga idag, 
 enligt Henrik Eliason, men det finns  förstås 
nyanser, då förutsättningarna skiljer 
 beroende på läge och den lokala marknaden.

– Det finns förstås lokaler där man inte 
får ned hyran, men även i bra lägen är oftast 
 fastighetsägarna försiktiga med höjningar. 
Men det finns förstås undantag, tillägger han.

Vi har kontaktat några av de rådgivnings 
och förvaltningsföretag som har inblick 
i  hyresutvecklingen inom retail. Utbred

Inte självklart
med höjda hyror 
inom handeln

DELAR AV DETALJHANDELN HAR DET KÄMPIGT MED 
 LÖNSAMHETEN. DET GÖR DET SVÅRARE FÖR FASTIGHETSÄGARE 
SOM SIKTAR PÅ HYRESHÖJNING. ISTÄLLET HAR SÄNKT HYRA 
BLIVIT VANLIGT, ENLIGT SVENSK HANDEL SOM HAR INSIKT I 
MÅNGA HYRESFÖRHANDLINGAR.

BJÖRN ÅSLUND | redaktionen@fastighetsnytt.se
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ningen och omfattningen av de backande 
 hyrorna tycks var iera. Hur verkligheten be
skrivs  skiljer en del.

SVAGARE OMRÅDEN
Det är inte längre konjunktur som 2006, men 
bilden är tudelad, enligt Gustav  Pokorny vid 
Herde Förvaltning AB.

– I attraktiva lägen går det  fortfarande att 
hyra ut till bra nivåer. Men i  svagare  handels 
områden är det annorlunda, fastighets ägaren 
måste vara flexibel, säger han.

Gustav Pokorny konstaterar att en del 
handelsplatser haft det ganska kämpigt 
under senare år, även om de inte är helt 
 utslagna. Det tvingar ofta fastighetsägaren 
att jobba med kortare flexiblare avtal och 
låga hyror, för att fylla de tomma lokalerna.

Kristian Ericsson är förhandlingschef hos 
Gate 46, som företräder handelns  aktörer 
vid hyreshandlingar. Hans  beskrivning av 
hyresutvecklingen är full av nyanser, som 
 pekar i lite olika riktningar.

Han berättar först om situationen i 
 Malmö där stora handelsetableringar skapat 
tomma lokaler i vissa områden, som Södra 
Förstadsgatan Malmö, men samtidigt finns 
det fastighetsägare som väntar in ”rätt” 
 hyresgäster hellre än att pressa ned hyrorna.

– Vi har även sett detta runt Malmö, 
att man ibland kunnat sänka hyrorna. 
Men när kunderna kommer tillbaka och 
omsätt ningen ökar, då höjer man hyrorna 
 åtminstone i nya etableringar.

Någon generell sänkning av handelns 
 hyror upplever inte Kristian Ericsson, utan 
det handlar om butikslägen och handels
platser som tappat attraktionskraft.

INGEN GENERELL KRIS
Hos den stora fastighetsrådgivaren Newsec 
ser man ingen generell kris för uthyrning av 
handels lokaler. Man blickar framåt:

– Newsec har förväntningar om en fort
satt god utveckling under de närmaste 
åren tack vare kombinationen av en stabil 
 arbetsmarknad och reallöneökningar. Detta 
 kommer att gynna handelsfastigheter i bra 
lägen med sjunkande vakanser som följd 
och möjlighet att höja hyresnivån trots ett 
begränsat inflationstryck, skriver analys
chefen Jakob Pettersson i ett mail.

– Men externhandelsfastigheter med 
 dåliga kommunikationer och en svag  butiks 
mix kan gå en tuff framtid till mötes.

Hur fastighetsbolagen ser på hyres

utvecklingen, beror förstås på var i landet 
handelslokalerna finns. NP3 äger och hyr ut 
i externa handelsområden i Norrland, den 
största etableringen är Lillängen i Ö stersund.

– Överlag står sig hyresnivåerna bra, vis
sa går upp, vissa går ner, men det är absolut 
inte så att allt går ned, det är främst när hy
resgästen kan hitta alternativa lägen och där 
den befintliga lokalen inte är helt effektiv, 
som hyran kan gå ned vid omförhandlingen, 
säger Andreas Nelvig som är vd vid NP3.

Han konstaterar att utvecklingen blivit 
mer sund, sedan handelsboomen kring 2008 
lugnat ner sig.

– Det blir inte bra vid en boom, det är 
många hyresgäster som ska in och det sker 
stora förändringar för snabbt.

TUFFT VISSA SEGMENT
AMF Fastigheter har sina  handelsfastig heter 
i centrala Stockholm och vid centrala knut
punkter. Några hyressänkningar är inte 

aktu ella i dessa områden, berättar ut
hyrningschefen Elisabet Jones. Men  samtidigt 
sänder hon signaler om viss återhållsamhet:

– Våra handelsplatser går uppåt, men 
vissa segment har haft det tufft, som be
klädnad och elektronik. Vi följer utveckling
en noga och är alltid lyhörda i dialogen med 
våra hyresgäster för att se vilka hyresnivåer 
som är realistiska, säger hon.

Eurocommercial Properties Sweden AB 
äger handelslokaler i större städer i landets 
södra delar. Fastighetschefen Martin Bjöörn 
menar att hyresutvecklingen i stora drag har 
följt butikernas ökande försäljning under 
senare år. Men det skiljer, beroende på läge 
och delbransch inom handel:

– Nya konkurrerande handelsplatser kan 
påverka hyrorna. Idag kan vi se det på en del 
ställen i Stockholm och Malmö där hyres
utvecklingen är väldigt bra på vissa platser, 
men dålig på andra platser.

– Vissa tuffa delmarknader gör fastig
hetsägaren försiktig så man skruvar absolut 
ned hyreskraven.

Även hård konkurrens i vissa branscher 
kan skapa tillfälliga obalanser som påverkar 
hyror. Hemelektronik är en sådan som Mar
tin Bjöörn nämner.

Eurocommercial Properties Sweden AB 
delmarknad regionstäder beskriver han som 
ganska lugn.

– Vi ser en svag positiv utveckling av våra 
hyror, men på något ställe har vi behövt 
skruva ned hyrorna lite.

Martin Bjöörn tror dock att det närmsta 
året innebär att hyrorna kan öka lite, han 
hänvisar prognoser om 5 procents ökning av 
sällanköpshandeln, som gjorts av Handelns 
Utredningsinstitut. n

Andreas Nelvig, vd,
NP3 Fastigheter.

FOTO: NP3 FASTIGHETER

FOTO: BJÖRN ÅSLUND

Påljungshage köpcentrum i Nyköping. Bilden togs lördagen den 
27 juni kl 12, men det är ändå glest befolkat. Inte alla lokaler är 
uthyrda, något som kan dämpa hyresnivåerna.

MARKNAD



NYTT SAMARBETE: 
Fyra städer för tillväxt runt Mälaren
 
Mälaren har alltid varit vår gemensamma nämnare. En sjö som ger oss speciella 
möjligheter; sjöfart, dricksvatten och inte minst vackra naturupplevelser. 

Vi har alla ett strategiskt läge i landet, en stor arbetsmarknad och goda kommunikationer. 
Våra städer utvecklas, växer och vi satsar framåt. Nu samarbetar vi för en stark tillväxt 
i en växande region.

Är du nyfiken på att höra mer?  
Kom och lyssna till vår berättelse under Stockholm Business Arenas andra dag, 
torsdagen den 17 september kl. 14.00, fördjupning U eller besök Västerås och Eskilstuna 
i våra montrar.
 

4 Mälarstäder är ett samarbete mellan Västerås, Eskilstuna, Enköping och Strängnäs. 
Förbättrade kommunikationer, att skapa attraktivt boende och ta hand om den gemensamma resursen 
Mälaren, är exempel på frågor som 4 Mälarstäder, i den expansiva regionen Stockholm – Mälardalen, 
samarbetar kring. Här i våra fyra tillväxtkommuner bor det idag cirka 315 000 invånare.
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VÄXER MED NÄRMARE 
400 MEDARBETARE
WSP FÖRVÄRVAR FAVEO, med 160 med
arbetare i Sverige och 230 i Norge.

– Med förvärvet blir vi nu ledande i 
Norden inom projektledning för sam
hällsbyggnadssektorn.  Verksamheterna 
kompletterar varandra väl. Faveo med 
stark kompetens av projektledning 
inom anläggning och energi, och WSP 
med en ledande roll inom hus och 
 anläggning,  säger Magnus Meyer, vd, 
WSP Norden.

WSP avyttrade nyligen sina  aktier i 
Multiconsult A/S, som  börsintroducer  
ades  i slutet av maj. Förvärvet av 
 Faveo blir startpunkten för WSP:s nya 
 tillväxtstrategi för Norden och man  letar 
nu  efter förvärvs kandidater i alla de 
 nordiska länderna.

Vad gäller personalen kommer den 
inte att påverkas av sammanslagningen.

– Utgångspunkten är att vi vill växa ytt
erligare, och ha en tydlig expansionsagen
da i både Sverige och Norge. Vi har ingen 
detaljerad plan vad gäller personalen, utan 
nu måste vi lära känna  varandra på djupet, 

men planen är att både WSP:s och Faveos 
verksamhet ska växa, säger Magnus Meyer.

Han säger till  Fastighetsnytt att varu  
märket kommer att bytas ut över tid, men 
att bolagen under en  övergångsperiod 
kommer att behålla sina respektive namn.

Faveos svenska verksamhet kommer 
att integreras i WSP Sverige under  hösten 
2015 och kommer att ledas av Mickey 
 Johansson, affärsområdeschef WSP   Man 
a gement. För verksamheten i Norge blir 
Knut Jonny Johansen vd och  Magnus 
Meyer blir styrelseordförande.

– På Faveo har vi kontinuerligt utveck
lat verksamheten och arbetat mot höga 
mål. Genom att bli en del av WSP får vi 
internationell och organisatorisk styrka. 
För våra medarbetare innebär det nya 
möjligheter för vidareutveckling, säger 
Knut Jonny Johansen, vd för Faveo AS.

När Fastighetsnytt frågar om priset för 
förvärvet får vi veta att det enligt överens
kommelse inte får offentliggöras. n

MARIA NORDLANDER

NYHETER I KORTHET

Magnus Meyer.

FOTO: WSP

TRANSAKTIONER

Källa: www.fastighetsnytt.se
K = Kontor, B = Bostäder, S = Samhällsfastighet, 
L = Lager, I = Industri, H = Handel/hotell

26/8 B Fastilium förvärvar en fastighets-
portfölj i Storbritannien för ett totalt 
 projektvärde om 1,2 miljarder kronor av 
Valeo Student Accomodation 

24/8 K Kungsleden köper kontorsfastigheten 
Keflavik 1 av Nordika för 750 miljoner kronor.

10/8 K, B Blackstone Group köper en jätte-
portfölj från norska investmentförvaltaren 
Obligo för 23,1 miljarder kronor.

6/8 H Akelius säljer femton  kommersiella 
fastigheter för 577 miljoner kronor i 
 Eskilstuna, Skövde och Östersund.

5/8 H Profi Fastigheter säljer Alviks Terrass i 
Bromma till JM AB för 800 miljoner kronor.

5/8 B Skanska säljer ett bostadsprojekt i 
Köpenhamn till Balder för cirka 1,3 miljarder 
svenska kronor.

1/7 K Niam säljer två kontorsfastigheter i 
centrala Malmö till Wihlborgs för en miljard 
kronor.

24/6 K Skanska säljer kontorsfastigheten 
PARK49 till Balder för 418 miljoner kronor.

18/6 S Hemsö köper en utbildningsfastighet i 
Finland av Citycon för 520 miljoner kronor. 

17/6 K Sveafastigheter Fund III säljer 
 tillsammans med HGR en kontorsfastighet 
i Helsingfors för 43,4 miljoner euro till en 
specialfond som förvaltas av Deka.

12/6 K Älvstranden Utveckling AB säljer tre 
stora kontorsfastigheter på Lindholmen i 
Göteborg till Atrium Ljungberg.

28/5 B, H, K Catena säljer den så kallade 
Bilia-tomten i Haga Norra i Solna till Fabege.

11/5 B Akelius köper sin andra fastighet i 
USA i New York för 1,4 miljarder kronor.

8/5 H AMF köper en del av en större portfölj 
med handelsfastigheter i Finland och Sverige 
till ett värde på 6,1 miljarder kronor av den 
finska detaljhandelskoncernen Kesko.
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UTHYRNINGAR

Källa: www.fastighetsnytt.se
K = Kontor, B = Bostäder, S = Samhällsfastighet, 
L = Lager, I = Industri, H = Handel/hotell

24/8 K Crown Nordic Management och 
 Prevent tecknar avtal om uthyrning om 1 000 
m2 i Fatburen i Stockholm.

17/8 K Stena Fastigheter hyr ut 440 m2 
 kontorsyta i Klarahuset till patentbyrån 
Ehrner & Delmar.

12/8 K Modeföretaget Boozt.com hyr 2 200 
m2 i NCC:s kontorshus eXlent Hyllie i Malmö.

5/8 K Colliers lämnar sina nuvarande 
 lokaler och flyttar sitt Stockholmskontor till 
 Linnégatan 2 där man hyr av Humlegården.

1/7 K Fabege hyr 9 800 m2 till Telenor i 
 Råsunda.

26/6 K Diös hyr ut 2 000 m2 till Tillväxtverket 
i Östersund.

22/6 K Kungsleden hyr ut 2 000 m2 till E3K/
E2N och På i Stockholm.

12/6 K Stenvalvet har förlängt hyresavtalet 
med Trafikverket i fastigheten Vapnet 1 i 
Eskilstuna.

5/6 S Klövern hyr ut 170 rum, 7 300 m2 i Kista 
till StayAt HotelApart.

4/6 K KPMG hyr 8 300 m2 av Vasakronan i 
deras pågående renoveringsobjekt Klara C i 
Stockholm.

3/6 K KPMG har tecknat ett 7-årigt avtal om 
4 400 m2 kontor samt förråd och garage.

18/5 K Hufvudstaden hyr ut 3 000 m2 
i  Brunnsparken, Göteborg till Svenskt 
 Näringsliv, Redarföreningen och Svenska 
ASF-rådet.

FABEGE HAR TECKNAT ett nytt tolvårigt avtal med ICA Gruppen om 23 000 kvadrat
meter kontor  i Arenastaden. Hyresvärdet uppgår till 68 miljoner kronor om året.

Kontoret kommer att byggas på fastigheten Signalen 3, nära Mall of Scandinavia 
och Friends Arena. Projektinvesteringen uppgår till drygt en miljard kronor, och ICA 
 kommer att hyra drygt 80 procent av ytan. Kontraktet innebär en ökad nettouthyrning 
om cirka 23 miljarder kronor.

ICA har idag flera olika kontor i Solna och Sundbyberg, som de nu kommer att lämna 
för att samlas i ett huvudkontor. Bland annat lämnar de Fabeges lokaler i Solna Business 
Park. Preliminär inflyttning är 1 juli 2018. Det nya huset ritas av Reflex Arkitekter. n

REDAKTIONEN

ICA FLYTTAR IN HOS FABEGE

HÖGRE HYROR I STOCKHOLM
KONTORSHYROR I BRA LÄGEN i Stock
holms CBD närmar sig 6 000 kronor per 
kvadratmeter och år. Höga nivåer för
visso men enligt Vasakronans vd Fredrik 
Wirdenius dock inte historiskt höga.

På bolagets kapitalmarknadspresenta
tion i augusti sa han sig tro att under 
innevarande år kommer 6  000kronors 
vallen kommer att spräckas. Det är en 
relativt hög nivå även historiskt men inte 
anmärkningsvärt högt menar han.

– Det är välmotiverat utifrån hur 
 vakans läget ser ut. Det är ganska svårt att 
hitta lokaler centralt i Stockholm.

Denna utveckling blir synnerligen 
intressant med tanke på det stora antal 
kvadratmeter som frigjorts i och med 

att stora aktörer som Swedbank och 
 Försäkringskassan redan har lämnat CBD 
och att SEB avser göra det samma inom 
några år.

Fredrik Wirdenius förklarar att det har 
blivit en förändring av city. Stora aktörer 
flyttar ut men det är ett tryck att flytta 
in också. Ofta handlar det om smärre 
 aktörer som använder mindre yta än 
 tidigare och därför kan motivera en högre 
kvadratmeterhyra, då den totala hyres
kostnaden inte blir högre än tidigare.

– Man ser det som ett värde att finnas 
nära sina kunder och nära kommunika
tioner, säger han. n

SVERRIR THÓR

BILD: REFLEX ARKITEKTER

På Fastighetsnytt.se kan du
se en video intervju med 
Fredrik Wirdenius.



www.ivg.de ASSET MANAGEMENT, BIRGER JARLSGATAN 2, 114 34 STOCKHOLM , PHONE +46 8 550 513 00

IVG SWEDEN

We are passionate asset and
investment managers with 
international expertise.

We have local experience.

We build relationships which
create sustainable value.

Competence on the Scandinavian market

THE SQUAIRE, Frankfurt, Germany. Built by IVG

Sveriges största marknadsplats för lokaler och fastigheter.

Marknadsplatsen för  
fastighetsproffs.

Objektvision.se är Sveriges största webbplats för kommersiella fastigheter och lokaler. 
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Friska arbetsplatser  
– vad är det värt? 

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

Undersökningar visar att rätt ventilation 

och genomtänkt ljusmiljö ökar produk-

tiviteten, samtidigt som sjukfrånvaron 

minskar.* Gröna renoveringar har t o m 

positiva effekter på företags personal-

omsättning. Men hur ska detta värderas?

Sedan mars 2014 är vi, tillsammans 

med andra inter nationella fastighets-

aktörer, med i ett globalt projekt inom 

World Green Building Council. Projek-

tets mål är att definiera enhetliga och 

internationellt gångbara principer, som 

hyresgäster, fastighetsägare, investerare 

och finansiärer kan använda vid värdering 

av gröna lokaler och fastigheter. På så sätt 

hoppas projektet medverka till fler gröna 

åtgärder i världens fastighets bestånd.

Eftersom vi på Skanska har beslutat 

oss för att bli den ledande gröna projekt-

utvecklaren och byggentreprenören, 

ligger det här projektet oss  

extra varmt om hjärtat.

Läs mer  
om projektet på  

skanska.se/gronamatetal

Varje dag arbetar vi med tusentals gröna projekt över hela 

världen. Vi utvecklar nya hållbara fastigheter och vi om vandlar 

äldre kontorsfastigheter till arbetsplatser, där människor mår 

bättre och företag blir mer lönsamma.



FASTIGHETSNYTT 4/2015 | 59

MARKNAD

FASTIGHETSNYTT BÖRS

ANDERS PETTERSSON, STYRELSE-
LEDAMOT I VICTORIA PARK, har via 
sitt bolag Paramax Ltd. köpt 200  000 
Aaktier i det Limhamnbaserade 
 fastighetsbolaget. Aktierna köpte han 
24 augusti. Det framgår av Finans
inpektionens insynsregister. Totalt har 
Pettersson nu köpt 400  000 Aaktier 
i Victoria Park under augusti månad, 
200 000 via Paramax och 200 000 (i sex 
olika transaktioner) via Ninalpha som 
enligt Anders Pettersson är dotterbolag 
till Paramax.

Sammanlagt äger Ninalpha och Para
max nu knappt 4,9 miljoner  Aaktier 
och drygt 7,1 miljoner  Baktier i  Victoria 
Park. Det motsvarar 5,36 procent av 
 kapitalet och 8,34 procent av rösterna 
i bolaget. Därmed är Anders  Pettersson 
Victoria Parks femte största ägare sett 
till kapital men samtidigt är han den 
ägare som kontrollerar näst flest  röster 
i bolaget, efter den exekutiva vice 
styrelse ordföranden Greg Dingizian.

I samtal med Fastighetsnytt för klarar 
Anders Pettersson att hans  senaste affär 
med Victoria Parks  aktie beror på Kina 
frossan. Han köpte  aktierna till  kursen 
9,1 kronor vilket enligt honom är 
väldigt billigt. n

SVERRIR THÓR

TORSDAGEN 20 AUGUSTI noterades RealX
state på First North. Bolaget förvärvade 
 tidigare i år byggbolaget OPP Förvaltnings 
AB, vilket var en förutsättning för börs
noteringen. Den var tidigare planerad till juli, 
men sköts upp då företaget inte hade fått in 
all likvid från sin emission av preferensaktier.

Vd för bolaget är Anders Lidén som 
 tidigare startat Mindhouse AB, ett bolag som 
utvecklar bostadsfastigheter. Resan fram till 
noteringen har varit tuff, säger han.

– Att komma till min bransch, fastighets
branschen, och säga ”vi ska förvärva ett 
byggbolag, vill ni vara med?” det är ett 
big no no, man vill inte ta i byggbolag. Att 
 finansiera fastigheter är något helt annat 
och mycket enklare. Nu har kollegor vaknat 
upp runt mig i branschen, förstått vad vi gör 
och att det är bygg man ska satsa på, säger 
 Anders Lidén.

Affärsmodellen är att dels köpa och  för 
ädla kommersiella fastigheter i  Stockholm 
och Mellansverige, dels utveckla bostads
fastigheter i Storstockholm för att sälja inom 
tre år efter färdigställandet. Verksamheten 

består av tre delar, förädling, förvaltning 
och byggverksamhet. I och med noteringen 
 hoppas man kunna visa att det kan vara 
 ordning och reda i byggbranschen.

– Byggbranschen är känd för att vara en 
ganska smutsig bransch och vi vill verkligen 
visa på att här är det ordning och reda, säger 
Anders Lidén.

Den närmsta tiden kommer det att gå 
fort, tror Lidén.

– Nu har vi nått det här målet som vi 
kämpat för i ett års tid. Bolaget kommer att 
svälla upp med fastigheter och bli ett fastig
hetsutvecklande bolag. Det ska bli väldigt 
spännande, säger han.

I början av september var intresset för 
aktien dock fortfarande iskallt, inget avslut 
hade ännu gjorts. n

MARIA NORDLANDER

REALXSTATE NOTERAS
PÅ FIRST NORTH

FOTO: MARIA NORDLANDER

KÖPT 
400 000
A-AKTIER 
UNDER
AUGUSTI
PUBLICERAD PÅ FASTIGHETSNYTT 
BÖRS 2015-08-28

PUBLICERAD PÅ FASTIGHETSNYTT BÖRS 2015-08-20

På fastighetsnytt.se kan du 
se ett video reportage från 
 RealXstates noterings ceremoni. 

KORTA BÖRSNYHETER



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

fastighetsnytt.se/bors





FRAMGÅNGSRIKA 
FASTIGHETSAFFÄRER 
KRÄVER RISKRÅDGIVNING 
AV EXPERTER.

Marsh är den ledande rådgivaren till fastighetsbranschen i 
risk- och försäkringsfrågor.

Inför ett förvärv eller försäljning bistår våra M&A-experter 
med rådgivning rörande transaktionsförsäkringar, Due 
Diligence och övrig riskhantering. 

Marsh Real Estate Practice tillhandahåller optimala, 
anpassade lösningar för försäkring, risk- och 
skadeförebyggande program. Vår branschkännedom, 
försäkringsexpertis och mångåriga samarbeten med de 
största aktörerna på fastighetsmarknaden är anledningen 
till att våra kunder väljer att samarbeta med oss. 

Besök www.marsh.se för att se hur vi kan hjälpa er.

20150819 Sweden Real Estate AD V1.indd   1 8/20/2015   10:18:08 AM

Redo att
ta ett nytt 

steg i 
 karriären? 

Lär dig det senaste inom  prognosmodeller 
och analyser på Kungliga tekniska 

 högskolan i höst. Kurserna vänder sig 
till dig som är verksam på en högre nivå i 

 fastighetsbranschen.

För information och anmälan, se
www.fastighetsnytt.se/kth

Ett samarbete mellan:



TOLV FASTIGHETSAKTIER 
HAR BLANKATS UNDER 
FÖRSTA KVARTALET

DE SENASTE ÅREN har de svenska 
fastighets aktierna åtnjutit en mycket 
fördelaktig  prisutveckling och även om 
 utvecklingen har varit i det närmaste ver
tikal  sedan slutet på första kvartalet 2015 
har  fastighetsaktierna i regel gett sina äga
re en stabil avkastning över en längre tid. 
Det har till och med funnits  indikationer 
på att aktierna varit övervärderade 
och en sådan indikation är blankning 
av  fastighetsaktier.

Som Fastighetsnytt har kunnat  rap
port era har utländska hedgefonder och 
 kapitalförvaltare fått upp  ögonen för 
 svenska fastighetsaktier i syfte att  blanka 
dem. Det har dock varit i en  ganska 
 begränsad omfattning och  oftast har det 
rört sig om ett eller ett par  bolag åt gången. 
En  sammanställning som  Fastighetsnytt 
har gjort på  siffror från  Finansinspektionen 
avslöjar dock  att antalet i år är betyd
ligt större. Vid halvårsskiftet hade näst
an  hälften av de 25 aktier som ingår i 
Stockholms börsens fastighets index, OMX 
Stockholm Real Estate,  blankats. Störst är 
blankningen i JM, där korta  positioner om 
sammanlagt 2,1 procent av kapitalet hade 
tagits vid halvårsskiftet.

VAD ÄR BLANKNING?
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 mellanskillnaden. Säg 
till  exempel att en aktie i bolag A kostar 
100 kronor och att investerare X är över
tygad om att bolag A är övervärderat 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 stäm
mer kan han när  aktien  fallit köpa till
baka de  aktier han sålt för 95  kronor en 
vecka senare och lämna tillbaka dem till 
investerare Y. Han har då gjort en vinst 
om 5x100=500 kronor.

JM FÖRE KUNGSLEDEN
OCH WIHLBORGS
Alla korta positioner som överskrider 
0,2 procent av kapitalet måste enligt lag 
 inrapporteras till  Finansinspektionen 
som dagligen uppdaterar sitt  offentliga 
 blankningsregister på webben.   Myndig 
heten publicerar dock endast  korta 
positioner överskridande 0,5  procent 
 vilket ger upphov till det  mörkertal som 
nämndes ovan.  Fastighetsnytt har från 
 Finansinspektionen begärt  information 
om alla korta  positioner i de 25 bolag 
som är noterade på Stockholmsbörsens 
huvudlista och ingår i börsens fastighets
index. En  sammanställning av denna 
 information visar att JM,  Kungsleden 
(1,85 procent), och  Wihlborgs (0,98 
 procent) är de bolag som blankats mest 
under kvartalet. Notera att sedan sista 
juni har FI på sin lista över korta  posi 
tioner överstigande 0,5   procent  publi 
cerat ett antal positioner i  Kungsleden 
och Wihlborgs.

Vilka är det då som blankar de 
svenska fastighetsaktierna? Enligt den 
 information Fastighetsnytt har  erhållit 
rör det sig uteslutande om  utländska 
hedgefonder och kapitalförvaltare. Bland 
de mest kända namnen återfinns 
 storbankerna JP Morgan och Macquaries 
kapitalförvaltning. n

SVERRIR THÓR

FASTIGHETSNYTT BÖRS

FORTSÄTTER 
TANKA SWECO
PUBLICERAD PÅ FASTIGHETSNYTT 
BÖRS 2015-08-27

PUBLICERAD PÅ FASTIGHETSNYTT 
BÖRS 2015-08-31

PUBLICERAD PÅ FASTIGHETSNYTT BÖRS 2015-08-10

SKIRNER AB, familjen Nordströms in
vestmentbolag som är största ägare i 
både Sweco och Besqab, fortsätter att öka 
sitt aktieinnehav i det först nämnda av 
de två bolagen. 21 augusti köpte Skirner 
9 978 Baktier i teknikkonsultbolaget.

Transaktionen var Skirners sjunde 
under augustimånad med Swecos  aktier 
och i samtliga fall har man köpt  aktierna. 
 Totalt har man köpt på sig 124  283 
 B aktier under augusti och Skirners 
 innehav uppgår nu till 7 312 080 Baktier.

Det framgår av Finansinspektionens 
insynsregister. n

SVERRIR THÓR

SVANTE PAULSSON 
KÖPER 90 000
AKTIER I DIÖS

Svante Paulsson har den 25 augusti via 
sitt bolag Svantab köpt 90  000 aktier i 
Diös Fastigheter. Hans egna innehav 
i bolaget, där han är styrelseledamot, 
uppgår nu till 103  125 aktier. Svante 
Paulsson representerar Paulssonsfären i 
Diös styrelse där Brinova är näst största 
ägare med 7,8 miljoner aktier, mot
svarande 10,5 procent av kapitalet.

Det framgår av Finansinspektionens 
insynsregister och Diös hemsida. n
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Den smarta staden är en stad där samhällets 
funktioner kommunicerar och samverkar.  
En intelligent, omtänksam stad redo att förse  
morgondagens växande befolkning med  
allt från tänkande hus till talande soptunnor.

Läs mer på sweco.se/smartcities 

Utforska vår 
smarta stad i 
monter 110,  
Business Arena
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FASTIGHETSNYTT BÖRS

EN FÖR OSS ANALYTIKER ganska jobbig 
kon sekvens av det extremt pressade ränte
läget är det faktum att alla fastighetsbolag 
bokslut och rapporter förvrängs rejält. I 
mitt förra inlägg skrev jag om hur  resultaten 
påverkas av de stigande långräntorna men 
räntorna, både de korta och de långa (även 
om de stiger), är alltjämt extremt låga 
och det påverkar rapporter, både i form 
av  förvaltningsresultat, resultat på sista 
 raden och inte minst nyckeltal. Detta är 
lite  vanskligt då det i sin tur även påverkar 
 börskurserna, eller åtminstone borde göra 
det allt annat lika.

Ta till exempel Wallenstams rapport för 
första halvåret som offentliggjordes i början 
av augusti. Jämför man posten finansiella 
kostnader så sjunker bolagets finansiella 
kostnader med 51 miljoner kronor jämfört 
med första halvåret 2014 och det förklaras 
huvudsakligen av den lägre  genomsnittliga 
räntenivån. Därmed stiger bolagets f ör 
valtningsresultat trots att driftnettot, det 
första lönsamhetsnyckeltalet vi tittar på, 
faktiskt sjunker.

Det i sig är ingen större  förvrängning. 
 Nettot av finansiella kostnader eller ränte
netto som vi ofta kallar det är en legitim 
kostnadspost i driften av ett fastighets
bolag. Det vill säga att det inte är någon 
 bokföringsmässig post utan en  verklig post 
och bolagen betalar sina ränte kostnader. 

 Vidare är räntenettot i regel den största 
enskilda kostnadsposten i ett svenskt 
 fastighetsbolag med skuld sättningen enligt 
den svenska normen. Den stora  för 
vrängningen uppstår i stället när vi  kollar 
de bokföringsmässiga posterna, det 
vill säga värdeförändringar, framförallt 
i fastighetsbeståndet.

Under andra kvartalet kunde  Wallenstam, 
tack vare sänkta direktavkastningskrav vid 
värdering, tillgodoräkna sig en  orealiserad 
värdeförändring i sitt bestånd av för valt 
ningsfastigheter om hela 1  537 miljoner 
kronor. Över första halvåret uppvärderades 
fastigheterna om 1  711 miljoner  kronor.  
Detta är en utveckling som enbart beror 
på de sänkta räntenivåerna, när finans
ieringskostnaden sjunker då sänker man 
också avkastningskraven eftersom dessa 
oftast baseras på finansieringskostnaden. 
 Fastighetsvärde i sin enklaste form är en 
direkt funktion av direktavkastningskravet 
enligt följande:

VÄRDE = DRIFTNETTO/AVKASTNINGSKRAV

DÄRMED PÅVERKAS VÄRDET direkt av av 
kastningskravet och eftersom avkast
ningskravet ligger i nämnaren kan vi också 
 direkt se att korrelationen mellan vär
det och  avkastningskravet är negativ, det 
vill säga att när avkastningskravet sänks 

så  stiger värdet och 
vice versa.

Ifjol gjorde 
Wallenstam ett 

orealiserat värdeförändringsresultat om 393 
 miljoner under första halvåret och skillnad
en är därmed drygt 1 300 miljoner kronor, 
 vilket givetvis syns ganska tydligt när man 
sedan summerar ihop allting till resultat 
på sista raden, 1  981 miljoner kronor för 
första halvåret 354 miljoner ifjol (självklart 
stiger skatten också). Tittar man enbart på 
just det nyckeltalet, resultat efter skatt, kan 
man därför få en förvrängd bild av bolagets 
 halvårsresultat.

Ytterligare ett viktigt nyckeltal som 
 påverkas av den låga räntan är belånings
graden. Lånen stiger ju inte bara för att  räntan 
sjunker, om man inte direkt drar  nytta av den 
lägre räntan och ökar sin  belåning, men det 
gör fastighetsvärdena som nämnts ovan. 
 Belåningsgraden i sin enklaste form räk
nar vi fram genom att dela de  räntebärande 
 skulderna på det sammanlagda fastighets
värdet och då fastighets värdet (nämnaren) 
stiger, så sjunker belåningsgraden.

Den bild av bolaget vi får genom 
kvartals rapporterna och de nyckeltal som 
finns i  denna är således förvrängd vilket 
gör att det kan vara lite svårare att göra 
investerings beslut och  bedömningar baserat 
på dessa nyckeltal utan att dyka lite djupare 
under ytan.

Slutligen vill jag bara betona att 
 Wallenstam och de andra bolagen har 
 absolut inte gjort något fel och de försöker 
inte skönmåla sina resultat. Marknads
värdering av tillgångar är helt enkelt ett krav 
som ingår i redovisningsregelverket IFRS 
som alla börsnoterade bolag måste följa och 
bolagen skulle bryta mot reglerna ifall de 
inte gjorde dessa värderingar. n
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På ÅF har vi en passion för

Energi- 
effektivisering
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 
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LULEBOS VD SARI EKBLOM lämnar sitt uppdrag, bara ett år efter att 
hon tillträdde. Detta sker ungefär samtidigt som Lulebo säljer stora 
 delar av sitt bestånd, bland  annat till Rikshem.

Försäljningen har omgärdats av diskuss ion. Bland annat beskriver 
Norrländska  Socialdemokraten hur Ekblom känner sig förd bakom  ljuset 
när det gäller vilka fastigheter som ska säljas, när och till vilket pris.

NSD redogör för mejlkonversationer  mellan Ekblom, kommunchef 
Peter Kieri, styrelse ordförande Emma Engelmark,  konsulten Newsec 
och rådgivaren Catella. I  konversationerna framgår oenigheter  gällande 
försäljningen, där det förekommer olika listor som Ekblom inte känner 
till, avtal som skrivits på utan hennes vetskap, och en bild av att Ekblom 
exkluderats från  arbetet med försäljningen.

På frågan om styrelsen har agerat  bakom ryggen på sin vd, säger 
Engelmark till  Sveriges Radio P4 Norrbotten att det finns en överens
kommelse mellan styrelse och vd om att inte gå in på motiv eller anled
ning till att vd:n slutar.

– Bytet av verkställande direktör har inget med den kommande 
försäljningen att göra, säger Engelmark i ett  press meddelande. Det är 
olyckligt att sakerna sammanfaller, men vi har kommit fram till att 
detta är rätt  beslut för båda parter.

Rekryteringen av ny vd har påbörjats. Tillförordnad vd är Anna Stina 
Nordmark Nilsson. n

REDAKTIONEN

PUBLICERAD PÅ FASTIGHETSNYTT NORR 2015-07-03

LULEBOS VD GÅR
EFTER KONTROVERS

På Fastighetsnytts hemsida har vi valt att följa marknaden i norra Sverige 
på lite närmare håll. Uthyrningsaktiviteten, transaktionsmarknaden och 
inte minst bostadsbyggandet är några av de ämnen vi håller ögonen på, 
både med egna artiklar, det allmänna nyhetsflödet samt vad som skrivs 
i lokalpressen. Under hösten kommer vi växla upp ytterligare med fler 
ortsanalyser, transaktionsdata och reportage. På hemsidan håller vi koll 
på vad som skrivs i lokalpressen samt genomför ortsanalyser.

Du hittar alla nyheter här: fastighetsnytt.se/norr/

PATRIZIA SÄLJER
BESTÅND I UMEÅ
PUBLICERAD PÅ FASTIGHETSNYTT NORR 2015-07-01

DET TYSKA FASTIGHETSBOLAGET Patrizia  Immobilien 
har sålt en portfölj med 630 lägenheter vid Umeå 
 Universitet. Lägenheterna ingår i den portfölj som 
de köpte av Obligo för drygt en månad sedan, då man 
tog över mer än 14 000 hyresbostäder i Tyskland och i 
Umeå. Det är alltså beståndet i Umeå som nu är sålt.

Det är den lokala investeraren Lernstenen Invest 
som köpt portföljen.

– Processen har 
inletts framgångsrikt 
med för sälj ningen av 
Umeåportföljen, och 
kommer att  fortsätta 
att under de närmsta 
12 till 18 månaderna, 
säger CFO Arwed 
Fischer. Priset är inte 
offentliggjort. n

REDAKTIONEN

FO
T

O
: P

AT
R

IZ
IA

 IM
M

O
B

IL
IE

N
 A

G

Arwed Fischer.



Erfarna experter med lusten att planera och projektera
Structor är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag inom samhällsbyggnad, infra-

struktur, miljö och hållbarhet. Vi planerar, projekterar och genomför projekt över hela 
landet – från Malmö i söder till Lycksele i norr.

Vi hjälper våra kunder inom områden som Plan- och tillståndsprocesser, Projekt-
ledning, Miljö, Mark och Konstruktion. Vill du också vara med att se, och skapa, 
nya möjligheter? Läs mer på www.structor.se

Hela Sverige
Över 400
medarbetare

Miljö

RiskhanteringMark

Spets-
kompetens

Träffa oss i Monter 4 på Business Arena 16-17 september. Välkommen!

Projekt-
utveckling

Industri Hållbarhet

Entre-
prenörsanda

Hållbarhetsseminarium, 16/9, 14:00: Klarar våra fastigheter och byggande det 
klimat- och energimål som är på gång? Anders Lood från Structor Miljöbyrån 
diskuterar hur miljö- och installationsteknik kan bidra till hållbart byggande. 
Anmäl dig på www.businessarena.nu

>

Projekt-
ledning

Konstruktion 
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UMEÅ KANSKE KOMMER ATT FÅ ETT HÖGHUS mitt i centrum. Den 
17 juni beslutade byggnadsnämnden att inleda planläggningen.

– Det är ett intressant projekt att gå vidare med eftersom det skulle 
innebära både parkeringar och bostäder i centrala stan, därför är det 
viktigt att vi utreder det här grundligt och i etapper. Det är ett kompli
cerat ärende, men vi är beredda att utreda möjligheterna för det, säger 
Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Tanken är att huset, 52 meter och cirka 13 våningar högt, i huvud
sak ska innehålla bostäder. I markplan ska det finnas plats för handel 
och kontor och under jord ett parkeringshus med cirka 100 pplatser.

I den gällande detaljplanen för kvarteret är fastigheten planlagd 
som parkmark. Det innebär att den inte får bebyggas. Balticgruppen 
anser däremot att byggnaden ligger i linje med översiktplanens vision 
om en tät blandstad och att byggnaden också skulle tillföra det som 
uttrycks i översiktplanen, nämligen högkvalitativ arkitektur som kan 
ge utrymme både för bostäder och attraktiva mötesplatser i centrum. 
Det är något som efterfrågas i översiktsplanen för att centrum ska 
växa till 15 000 invånare.

– Det är en rolig men komplicerat handläggning, men det är viktigt 
att vi får utreda alla dessa frågor så att hanteringen blir rätt och riktig 
från början, säger Tomas Strömberg, planchef på Umeå kommun.

Detaljplanen beräknas vara klar tidigast våren 2017. n

REDAKTIONEN

BALTICGRUPPEN AB och Wallenberg  Found 
ations AB bildar gemensamt bolag för 
 fastighetsförvaltning och utveckling i Umeå.

Det gemensamt ägda  fastighetsbolaget 
etableras för ägande och utveckling av ett 
 antal fastigheter i centrala Umeå, bland 
 annat Konstnärligt Campus. Fastigheterna 
var innan affären helägda av Balticgruppen.

I affären går Balticgruppen AB in med 
 färdigutvecklade fastigheter. Wallenberg 
Foundations AB som administrerar anslags, 

stiftelse och kapitalförvaltningsverksam
heten för samtliga Wallenbergstiftelser för
värvar enligt avtal som ingåtts 1 juli 2015 50 
procent av aktierna i det nybildade bolaget 
Campus X i Umeå AB. Resterande 50 procent 
ägs av Balticgruppen.

– Affären möjliggör för Balticgruppen 
att frigöra kapital för att fortsätta investera 
i Umeå. De senaste fem åren har vi invest
erat cirka 2,5 miljarder kronor i fastigheter 
samt ytterligare 300 miljoner kronor i små 

och medelstora företag i Umeå, säger Baltic
gruppens grundare och huvudägare Krister 
Olsson, i ett pressmeddelande.

Fastigheterna som ingår i det nybildade 
bolaget är Konstnärligt Campus, Språk
skolan, studentbostäder på Tvistevägen i 
Umeå samt kvarteret Brage i centrala Umeå. 
Fastigheterna kommer även fortsättningsvis 
att förvaltas av Balticgruppen AB. n
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HÖGHUS TILL UMEÅ

BILDAR GEMENSAMT BOLAG  I UMEÅ
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AKTIER & RÄNTOR

SAVILLS

KVARTALSVIS TRANSAKTIONSVOLYM (MKR)

TRANSAKTIONSVOLYM HANDELSFASTIGHETER

FSBX PI FRÅN 6 MAJ 2014 MARKNADSRÄNTOR

KVARTALSVIS ANTAL TRANSAKTIONER

KOMMENTAR PETER WIMAN, 
ANALYSCHEF, SAVILLS

Transaktionsvolymen för det första halvåret  till cirka 
66 miljarder, vilket nästan var i nivå med  motsvarande 
halvår föregående år.  Transaktionstakten  fortsatte 
dock att öka, vilket är ett tydligt tecken på att 
vi  fortfarande befinner oss i ett mycket starkt 
 marknadsläge och intresset för fastighets-
investeringar är urstarkt. En återhållande faktor är 
som vanligt att det saknas villiga säljare.  

Ett tdligt trendbrott tycks ha skett avseende intresset 
för handelsfastigheter, som minskade i poplaritet 
hos investerarna efter 2008 års finanskris men som 
nu verkar vara mycket intressant. Under perioden 
 Januari-Juli omsattes handelsfastigheter för hela 
16 miljarder, vilket var lika mycket som helårsvolymen 
2014 och intresset har ej avmattats. 
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FSBX är ett aktieindex framtaget av Fastighetsnytt som inkluderar hela den breda samhällsbyggnadssektorn på börsen. Indexet beräknas av Millistream Market Data.
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PANGEA REAL ESTATE INDEX – LÄNDER

 ANDEL I VOLYM (%)

1. STOCKHOLM 43,1

2. VÄSTRA GÖTALAND 15,3

3. SKÅNE 12,9

4. ÖSTERGÖTLAND 7,2

5. SÖDERMANLAND 4,8

6. JÖNKÖPING 2,9

7. VÄSTERNORRLAND 2,7

8. NORRBOTTEN 2,3

9. UPPSALA 2,1

10. VÄSTERNORRLAND 1,8

>10 SEK (Mdr)

5-10 SEK (Mdr)

1-5 SEK (Mdr)

<1 SEK (Mdr)

>10 SEK (Mdr)

5-10 SEK (Mdr)

1-5 SEK (Mdr)

<1 SEK (Mdr)

PANGEA REAL ESTATE INDEX – SEKTOR

Kontor Handel Industri Bostäder Blandat
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TRANSAKTIONSVOLYM ÖVER EN
TOLVMÅNADERS PERIOD FÖRDELAT
PÅ RIKETS LÄN

PANGEA PROPERTY PARTNERS

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

Det var ovanligt hög aktivitet på den svenska fastighetsmark-
naden under sommarmånaderna. Det som brukar vara årets 
lugnaste period slutade med affärer för hela 18 miljarder i juni 
och 22 miljarder i juli. Det innebär att volymen hittils i år nu 
ligger på knappt 87 miljarder (17% högre än motsvarande period 
förra året). Den största affären hittills är Blackstones förvärv 
från Obligo med ett fastighetsvärde på cirka 23 miljarder totalt, 
varav 9,5 miljarder i Sverige.

På aktiemarknaden har fastighetssektorn varit både upp och ner 
under sommaren. Under juni sjönk PREX Sverige (-6,4%) för att 
sedan återhämta sig starkt i juli (+7,5%). Den höga volatiliteten 
ser också ut att hålla i sig under början av augusti, med hög 
osäkerhet som sprider sig från Kina och de asiatiska börserna.

PANGEA PROPERTY PARTNERS



Vem har Sveriges bästa 
förvaltningskvalitet?

På Business Arena får du svaret

Branschindex Bostäder och Kontor är ett initiativ av AktivBo och Fastighetsnytt som ger 
Sveriges alla bostads- och fastighetsbolag möjlighet att mäta sin förvaltningskvalitet. 

Syftet är att få fastighetsbranschen som helhet att prioritera sin förvaltning och utveckla 
sin kundorientering. Branschindex baseras på hyresgästernas upplevelser av service och 
policy och svaren har samlats in genom en oberoende urvalsundersökning. 

De fastighetsföretag som i årets mätning fått högst betyg av sina kunder presenteras på 
Business Arena, tillsammans med redovisningen av det totala branschresultatet.

Resultaten presenteras kl 17:15 
onsdagen den 16/9 på plan 4.

2014 års vinnare:
Anders Bodin Fastigheter AB      Stockholms Kooperativa Bostadsförening      

www.branschindex.se
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Vi är med och utvecklar branschen

Ersta fastigheter
en del av Ersta diakoni

MELIN
förvaltnings ab

PAKTA AB

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

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

Vi ses på Business Arena 
i Stockholm den 16 – 17/9

Planera in morgonens träningspass 
tillsammans med oss. Anmäl dig till 
BUSINESS RUN 2015 på vår hemsida.

Psst. I vår monter har du möjlighet 

att  vinna en  Watch Sport.

RC_Fastighetsnytt_1508_ORG_Rev2.indd   1 2015-08-25   11:00
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STADSBYGGNAD

Jag har under de senaste åren varit inblandad i ett stort antal 
stadsbyggnadsprojekt runt om i landet. När jag summerar 
 intrycken vore det en överdrift att påstå att kommunerna 
rosar länsstyresens medverkan och inspel i planerings

processen, snarare tvärtom. Men det skulle inte behöva vara så. Om 
vi vänder blicken norrut finns mycket att lära.

Enligt PBL ska länsstyrelsen granska och avge yttrande över 
 planförslag. Uppdraget är bland annat att se till att nationella 
 intressen  beaktats. Kritik som ofta framförs är för det första att 
 länsstyrelsen ofta talar med olika röster. Det är inte ovanligt att 
yttranden  kommer från  olika tjänstemän och olika enheter, och att 

dessa vare sig är koordi nerade eller ens förenliga. För det andra, att 
länsstyrelsens bedömningar kommer in i sena skeden och innebär 
omtag och att planeringsprocessen förlängs.

Dessa problem kan dock undvikas, utan ingrepp i lagar och andra 
regelverk. Istället handlar det om att utveckla nya förhållningssätt. 
Länsstyrelsen i Norrbotten förtjänar lyftas fram som ett exempel 
på nytänkande. I Kiruna har länsstyrelsen i stället för att avvakta 
kommunens planer och sedan göra en granskning, löpande deltagit 

i planeringen. Fördelarna är uppenbara. Ett större stadsbyggnads
projekt rymmer som regel frågor där lokala och nationella intressen 
kan komma i konflikt. Sådana intressekonflikter har länsstyrelsen 
lyft och de har kunnat hanteras i tidiga skeden, för att processen 
inte senare ska hamna i återvändsgränder. Man har också internt 
koordinerat olika nationella intressen innan de kommuniceras 
med kommunen.

EN VIKTIG IAKTTAGELSE är att den nya rollen för  länsstyrelsen 
 bidragit till en förändring av professionella perspektiv. I den 
 traditionella  rollen var uppgiften att i efterhand granska om plan
förslaget  kolliderar med nationella intressen. Rollen var ”regel
bevakarens” med uppgift att identifiera problem. I den nya rollen 
är uppdraget att vara proaktiv, att påtala frågor som skulle kunna 
bli konfliktfyllda. Snarare än att lyfta problemperspektivet får läns
styrelsens en kreativ roll, genom att i tidiga skeden delta i arbetet att 
utveckla lösningar som är förenliga med såväl lokala som nationella 
intressen. Rollen blir möjliggörarens.

Erfarenheterna från Norrbotten är mycket positiva. En förut
sättning för att kunna rekommendera andra länsstyrelser att ta  efter 
Norrbottens exempel är dock 
att de har en stark integri
tet och är glasklara över 
sin roll. Länsstyrelsen i 
Norrbotten har på ett 
på tagligt sätt  bidragit 
till att effektivisera 
 planeringen i Kiruna, 
utan att på något sätt 
ge avkall på sitt ansvar 
att företräda nationella 
 intressen. 

Övriga län i Sverige 
har mycket 
att lära. n

I Kiruna har  länsstyrelsen 
i stället för att  avvakta 
kommunens planer 
och sedan göra en 
 granskning, löpande 
 deltagit i planeringen. 
Fördelarna är uppenbara.

LÄNSSTYRELSEN SOM
SAMHÄLLSBYGGARE

KRÖNIKA | STADSBYGGNAD

GÖRAN CARS
PROFESSOR I SAMHÄLLSPLANERING, KTH



ETT AV VÅR TIDS STORA PROBLEM ÄR BOSTADSBRISTEN. 
MAN VILL FÖRTÄTA STÄDERNA UTAN ATT GÖRA AVKALL PÅ 
 GRÖNOMRÅDEN. ÄR LÖSNINGEN ATT BYGGA PÅ HÖJDEN?

MARIA NORDLANDER | maria.nordlander@fastighetsnytt.se

Höga hus –
dynamik eller 
landmärken?

FOTO: D
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I 
Sverige har det länge funnits ett 
  motstånd till att bygga höga hus. I och 
med mark och bostadsbrist  håller den 
inställningen kanske på att  förändras. 

I alla tre svenska storstäder finns det idag 
långt gånga planer på eller på började höghus. 
I Stockholm pågår bygget av Norra  Tornen, 
där det högsta kommer att bli 125 meter 
högt. I Rosengård i Malmö  planeras Culture 
Casbah och i Göteborg beräknas planarbetet 
för det 266 meter höga  Karlatornet vinna 
laga kraft under 2016.

– 2005 då vi började med det här  projektet 
blev jag närmast utskrattad av kommunens 
tjänstemän och andra i branschen. Nu är det 
en helt annan syn på oss och vårt projekt, 
säger Ola Serneke, koncernchef på Serneke 
som är byggherre för Karlatornet.

Planer på höga hus går ofta i stöpet, 
 kanske för att det sällan visat sig vara en god 
affär. Turning Torso i Malmö  beräknades 
kosta 600 miljoner kronor att bygga, men 
slutsumman landade på 1,6 miljarder. HSB 
Malmö fick sälja delar av sitt fastighets
bestånd för att täcka kostnaderna och 
 bygget blev två år försenat.

– Givetvis så har alla Turning Torso 
färskt i minnet, vilket ger extra krydda på 
 diskussionerna kring byggkostnader och 
 andra utmaningar, säger Ola Serneke.

Han menar dock att de som fortsatt är 
negativa till projektet är motståndare till 
förändring överlag, med en pessimistisk syn 
på det som sticker ut.

– Det kan vara allt från att man tycker att 
det är fult till att det är ett skrytbygge. Jag 
tror att Göteborg har fastnat lite i en rädsla 
för utveckling, som nu håller på att försvinna.

OMSVÄNGNING PÅ GÅNG?
Städernas måste förtätas, heter det. Sam tid 
igt måste man värna om grönområden och 
stadsmiljö. Genom att bygga på höjden får 
man en högre exploatering på en mindre yta.

– Vi har inte en tradition av att bygga 
på höjden, historiskt har vi haft gott om 
mark att expandera på och vi har inte  heller 
haft de höga markpriser som exempelvis 
 driver byggandet av höga hus i Hong Kong. 
 Kanske kan en omsvängning vara på gång 
nu när städernas huvudinriktning är att 
hålla sig inom nuvarande geografier för att 
spara mark,  säger Christer Larsson, stads
byggnadsdirektör i Malmö. Ola Serneke.Christer Larsson.
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Karlatornet kommer med sina 
266 meter inte bara bli Sveriges 
utan även Nordens högsta 
hus. Norra Tornens högsta 
torn kommer att hamna på 
andra plats på listan.

STADSBYGGNAD



Nu har vi satt spaden i jorden för att bygga framtidens Huddinge.  
Efter en period av tillväxt och noggrann planering har vi bytt skissblocken  
mot bygghjälmar. Är du redo att ta ett spadtag med oss?

Möt oss på Business Arena under vår fördjupade session, torsdag den  
17 september kl 14:00-15:00, med rubriken: Huddinge kommun är  
redo att bygga mer! Är marknaden?

Du hittar oss också på monterplats 40 - välkommen!

Vi är redo – är du? 

Läs mer om Huddinges utveckling på huddinge.se/bygger
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Christer Larsson tror dock inte att höga hus är lösningen på bostads
bristen då de enligt honom genererar för många problem kring kostnad, 
utemiljö och mikroklimat.

– En ökad täthet innebär ett nytt prövande av strukturer för att 
möta detta önskemål. Höga hus har en roll i detta men inte som generell 
lösning utan som en markör för något speciellt, säger han. Därmed inte 
sagt att det inte kan vara ett bostadshus som är just det höga huset som 
markerar något, men då ska det ges särskilda egenskaper som inte ryms 
inom ekonomin för ett normalt bostadshus.

VIKTIGT ATT HA EN STRATEGI
Christer Larsson tycker att det viktiga är att man utarbetar en strategi 
när det gäller höga hus, platser och värden.

– Stadsmiljön påverkas mycket av ett högt hus, vind och mikro
klimat, skuggor och husets möte med det offentliga rummet. Att göra ett 
bra höghus är svårt och jag tycker att man ser alldeles för många dåliga 
hus som bara är höga och inte tillför stadsmiljön något värde, säger han.

Jämför man Sveriges höga hus med internationella skyskrapor ser 
man tydliga skillnader. Dels finns det enorma skillnader på höjd och 
utformning, men också i hur de är placerade. I andra länder ser man 
ofta höghus i kluster, i Sverige har vi mer ett högt hus lite här och där. 
Ett motståndsargument mot höga hus är att man inte vill förändra 
 städernas siluett, att kyrktornen fortsatt ska vara markerade. Fyra av 
de tio högsta svenska husen är just kyrkor.

– Grundfrågan är att man ska ha en strategi. Om det sedan blir hus i 
kluster eller enstaka landmärken vid viktiga platser är inte det viktiga. 
Det viktiga är att det finns en idé med hur staden ska möta eventuella 
höghus. Att bara bygga här och där är definitivt ett misslyckande om 
man inte har en idé med sin stad, säger Christer Larsson. n

SVERIGES HÖGSTA HUS
1 TURNING TORSO
Malmö. 190,4 meter och 54 våningar högt.

2 KISTA TORN
Stockholm. 120,7 meter och 35 våningar högt.

3 VICTORIA TOWER
Stockholm. 120 meter och 34 våningar högt.

4 UPPSALA DOMKYRKA
Uppsala. 118,7 meter hög.

5 KISTA SCIENCE TOWER
Stockholm. 117,2 meter högt och 30 våningar högt.

6 KLARA KYRKA
Stockholm. 116 meter hög.

7 CEMENTAS CYKLONTORN
Gotland. 110 meter högt.

8 LINKÖPINGS DOMKYRKA
Linköping. 106 meter hög.

9 STOCKHOLMS STADSHUS
Stockholm. 106 meter högt.

10 SAKT PETRI KYRKA
Malmö. 105 meter hög.

Nu skapar
vi framtiden.  

    humlegarden.se • 08-678 92 00

Bevara, utveckla 
och berika.

Tillsammans med er utvecklar vi staden. En stad 
där vi ska kunna både leva och arbeta.  

God arkitektur och hållbarhet, som ligger oss varmt om 
hjärtat, är en viktig del i det arbetet. Vi söker ständigt efter 
balansen mellan det som varit, det som är och det som 
ska bli – att bevara, utveckla och berika staden med nytt. 

Besök gärna vår monter (nummer 5) på Business Arena 
Stockholm, så berättar vi mer. Välkommen!

Källa: Wikipedia
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STORA PROJEKT | MALMÖ LIVE

Malmö Live är ett nytt konsert 
och kongresscenter som 
 binder samman Malmö 
city med Västra Hamnen. 

Samman lagt omfattar det nya området 
90 000 kvadratmeter.

Kongressalen rymmer 1500 personer, 
konsertsalen upp till 1600 personer och ho
tellet har 444 rum. Malmö Live är 25 våning
ar och 86 meter högt. Inklusive de bostads
hus och kontor som byggs i samma veva, 
kommer hela området att omfatta 90  000 
kvadratmeter.

Det är det danska arkitektkontoret 
Schmidt Hammer Lassen som står för arki
tekturen, och Skanska har stått för bygget. 
Förutom att utveckla och bygga konsert, 
kongress och hotelldelarna ska de bygga 
totalt 90 000 kvadratmeter på Universitets
holmen. Malmö stad har varit byggherre för 
konsertdelen och det kommunala bolaget 

Malmö Live Konserthus AB blir därefter 
hyresgäst. VD blir Jesper Larsson, tidigare 
VD för Malmö stadsteater. Konsert och 
kongressdelarna ägs av AFA Försäkringar, 
men hyrs och drivs av Clarion Hotels. Jens 
Lyckman, närmast från Renaissance Malmö 
Hotell, blir hotelldirektör och vd för Clarion 
Hotel och Congress Malmö Live.

MALMÖ LIVE KOMMER ATT CERTIFIERAS 
av det internationella miljösystemet LEED 
(Leadership in Energy and Environmental 
Design). Man har genom bygget haft miljön 
i åtanke, med gröna tak, solceller och fågel
holkar för pilgrimsfalkar på taken. Dess
utom ligger det nära både Citytunneln och 
Centralstationen, vilket gör det kollektiva 
resandet lättare.

Malmö Live invigdes den 4 juni i år. n

MARIA NORDLANDER

Vad: Clarion Hotel & Congress Malmö Live, 
kongresscenter, hotell och konserthus

Yta: Sammanlagt 90 000 kvadratmeter 

Höjd: Som högst 86 meter, med hotellet på 
25 våningar

Byggstart: Juni 2012

Aktörer: Malmö stad, Skanska, Clarion 
 Hotels, Malmö Symfoniorkester

Arkitekter: 
Malmö Live: danska Schmidt  Hammer Lassen, 
Skanska kontor: Dorte Mandrup arkitekter, 
Skanska Bostäder: Arkitektbyrån  Vandkunsten 
och Johan Celsing arkitektkontor

Invigning: 4 juni 2015 (även om man 
 tjuvstartade med ett par kongresser, bland 
annat Business Arena Malmö 7 maj)

FAKTA: MALMÖ LIVE

Bygget av Malmö Live i augusti 2013.
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LOOKING FOR WAYS 
TO MAKE YOUR
BUSINESS
GROW?GROW?GROW?GROW?GROW?GROW?GROW?GROW?GROW?GROW?GROW?GROW?GROW?GROW?GROW?GROW?

Vi är marknadsledande rådgivare inom kommersiella fastigheter. Vi har 
372 kontor i 44 länder och fl er än 52 000 medarbetare globalt, varav 
drygt 100 i Sverige.

Det här skulle kunna vara helt irrelevant för dig. Om det inte vore för att 
det är just detta som gör att vi kan få din verksamhet att växa. Tack vare 
vår samlade kunskap, erfarenhet och våra globala resurser hjälper vi dig 
att maximera värdet av era fastigheter. Så att ni kan nå er fulla potential.

Välkommen till vår monter på Business Arena, 16 –17 september 
i Stockholm, så berättar vi hur.



Näringslivet och universitetet växer, i regionen investeras 200 miljarder.
Telia och Vattenfall bygger nya kontor i Luleå – de närmaste åren behövs även
5 000 nya bostäder. Vi går från vision till verklighet. På Business Arena
16-17 september får du träffa aktörer som är med och bygger framtiden i Luleå.

Vi bygger
framtidens
Luleå

Träffa
oss i monter 32plan 4

Kuststaden i södra hamn, där den
stora småbåtshamnen ska förvandlas
till ett nytt bostadskvarter på kajkanten.

I Luleå Science Park vid universitetet bygger Vattenfall nytt regionkontor (till vänster)
och i centrala Luleå uppför Telia en ny fastighet för sitt Luleåkontor (till höger).
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business arena
almedalen
E tt säkert sommartecken i det moderna Sverige 

är politikerveckan i Almedalen som dock är så 
mycket mer än en politikervecka. På detta demo
kratins altare kan alla som vill, och har ett budskap 

att framföra, göra sin röst hörd. I Almedalen har Business 

Arena blivit ett viktigt diskussionsforum och en mötesplats 
för samhällsbyggnadssektorn och här diskuterar man såväl 
bostäder som infrastruktur och social hållbarhet. I årets 
 rapportering lägger Fastighetsnytt fokus på utfrågningen av 
de politiska ungdomsförbundens ledare samt Rakt på sak. n

FOTO: SVERRIR THÓR
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Besök oss i lounge 19 på 
plan 5 den 16-17 september 
på Business Arena i Stockholm.

eon.se

Den 16-17 september finns vi på plats på Business Arena i Stockholm för att prata mer om 
olika sätt att använda energi mer effektivt och därmed få lägre energikostnader. Vi vill  
också berätta om fördelarna med solkraft och visa lösningar för just er fastighet. Allt fler vill 
producera egen energi och ser att solceller är en god investering även på våra breddgrader. 

Kom till vår lounge och hör mer om energismarta sätt att öka värdet på er fastighet.

Välkomna!

    Vill du veta mer  
om energismarta   
 fastigheter? Solklart!
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För infrastrukturministern, som  tal 
ade på Business Arena Almedalen, 
är järnvägsunderhåll, bättre punkt
lighet och ökat förtroende för järn

vägen de viktigaste utmaningarna i närtid. 
På lite längre sikt handlar det om utbyggnad 
av ny infrastruktur som ger hållbara och 
 effektiva transportsystem i framtiden.

Infrastruktur är dock en kostsam affär och 
moderator Kristina Alvendal konstaterar att 
infrastrukturområdet alltid ses som under
budgeterat. Det kan Anna Johansson skriva 
under på men poängterar också att det är väl
digt få samhällsfinansierade områden där man 
backar och tycker finansieringen är tillräcklig.

– Skolan, sjukvården, 
infrastrukturen med mera, 
det är en ständig kamp om 
begränsade resurser där 
det gäller att prioritera så 
klokt som möjligt, säger 
Anna Johansson.

Anna Johansson näm
ner 90talskrisen och dess 
följder som upprinnelsen 
till ett eftersatt järnvägs
underhåll, samtidigt har 
det skett en stor ökning 
av trafik på spåren.

– En gammal anlägg
ning, eftersatt underhåll 
och kraftigt ökad trafik 
bidrar naturligtvis till att 
det blir problem i  trafiken.

Uppfattningen Anna 
Johansson får när hon 
 reser runt i landet är att 

oavsett plats är  behovet extra stort just där, 
och pengarna räcker helt enkelt inte till att 
möta alla önskemål. Här pekar Kristina Al
vendal på att flera av våra storstadsområden 
och andra platser växer, vilket inte är fallet 
på alla orter. Hon ställer frågan om det är ett 
politiskt mål att hela Sverige ska leva, infra
strukturmässigt.

– Ja, det är det. Däremot ser behoven 
olika ut. I storstadsområdena handlar det 
om att bygga hållbara kollektivtrafiksystem 
och smarta logistiksystem. I andra delar av 
 landet handlar det om att den basindustri 
som finns kvar har tillgång till spår för att 
få in komponenter och få ut sina varor, vi är 

väldigt  beroende av att vara en framgångsrik 
exportnation och det bygger på att godset 
har en bra framkomlighet. Vi behöver  också 
se till att de orter som har det svårt kan 
ges möjlighet att leva. Allt detta kräver en 
bra infrastruktur.

Anna Johansson tror att det är farligt 
att ställa utvecklingen i olika delar av landet 
mot varandra.

– Vi kan inte säga att vissa delar av landet 
får självdö medan vi satsar på andra. Vi måste 
ha en ambition att göra rätt avvägning och 
se till att alla delar av landet kan leva, utifrån 
sina förutsättningar.

ALTERNATIVA FINANSIERINGSKÄLLOR
Staten har det övergripande ansvaret för 
 statlig infrastruktur poängterar Anna 
 Johansson, och menar att det svajat något 
när det gäller detta under de senaste åren. 
Däremot är behovet stort över hela landet 
medan det är underskott i statens finanser.

– Det innebär att förutsättningarna för 
att finansiera allt vi behöver och vill göra 
med anslagsfinansiering är ganska dåliga. 
Då får man titta på vad det finns mer för 
 finansieringskällor.

Till exempel, menar Anna Johansson, 
kan orter som tillförs ny infrastruktur och 
stationer dra nytta av ökad pendling och 
ökade värden.

– Det skapas värdeökningar till följd av 
infrastrukturinvesteringar och det kanske är 
rimligt att de som drar nytta av investeringen 
också bidrar med finansiering. Man kan reso
nera om det är klokt eller inte men vi behöver 
hitta en mix av olika investeringskällor.

När det gäller alternativ finansiering gäller 
det att värdera risker och fördelar, menar Anna 
Johansson, och nämner bland annat låne
finansiering, OPSlösningar, medfinansiering 
eller möjligheter för de pensionsförvaltande 
myndigheterna att  investera i infrastruktur.

– Det finns många olika system och 
 modeller som man behöver värdera och välja 
rätt modell för rätt typ av objekt. n

”Det är en ständig kamp 
om begränsade resurser”
DET HANDLAR MYCKET OM JÄRNVÄG I REGERINGENS INFRA-
STRUKTURSATSNINGAR. BEHOVET ÄR STORT ÖVER HELA 
 LANDET, KONSTATERAR INFRASTRUKTURMINISTER ANNA 
 JOHANSSON (S). DOCK KOMMER INTE ANSLAGEN ATT RÄCKA 
TILL ALLA INVESTERINGAR SOM KRÄVS.

MATTIAS FRÖJD | mattias.frojd@fastighetsnytt.se

Anna Johansson kommer
även att delta under
Business Arena i Stockholm.

FOTO: SVERRIR THÓR



East Sweden förbereder sig för framtiden med starkt växande 
befolkning och expanderande näringsliv. Flera spännande stads-
omvandlingsprojekt gör regionen än mer intressant att investera i.
 

Expansiva och spännande Linköping
Linköping är idag en av de snabbast växande kommunerna. 
Med den planerade höghastighetsjärnvägen, Ostlänken, mellan 
Linköping och Stockholm öppnas nya möjligheter till utveckling.
Just nu planeras och genomförs fl era nytänkande utvecklings-
projekt inom hållbar stadsbyggnad med fokus på miljö och 
funktionalitet i moderna stadsbyggnadsmiljöer.
 

Inre hamnen först ut i stadsomvandlingen
I Norrköping planeras två nya innerstadsstadsdelar inom bekvämt 
promenadavstånd från det nya resecentrumet som ska byggas med 
anledning av Ostlänken. Först ut är Inre hamnen. Den präglas av 
ett mångfacetterat liv med nyskapande arkitektur och nära kontakt 
med vattnet.

www.eastsweden.se

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

With almost half a million inhabitants and one of 
Sweden’s best logistics locations combined with 
attractive accommodation options, outstanding nature, 
a scintillating student life and rich culture scene, we 
offer unique opportunities for people and companies 
who want to grow and develop.  

www.eastsweden.com

Nytänkande 
stadsomvandlingar 
bygger ut regionen

Kom och besök oss under Business Arena 
i Stockholm 16-17 september i lounge 10!
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S tockholmsbörsen, och den organi
serade aktiemarknaden överlag, 
har en unik möjlighet att demokrat
isera den finansiella marknaden. 

På en organiserad aktiemarknad har alla 
möjligheten att investera i de bolag som 
finns noterade och det är ett alternativ som 
varken riskkapitalmarknaden eller private 
equitymarknaden kan erbjuda.

Det säger Stockholmsbörsens vd Magnus 
Billing, som på tisdagen under Almedals
veckan besökte restaurang Burmeister och 
Business Arena Almedalen under program
punkten Rakt på sak.

Han betonar att börsen har en i  sam 
hället viktig funktion och att man i sin 
 ambition att tjäna pengar inte får glömma 
bort  börsens större roll. Vidare betonar 
han vikten av att börsen jobbar för att 
 säkerställa att de  bolag som tillkommer på 
 marknaden har en bra kvalitet då börsen 
snabbt kan förlora sin trovärdighet om kva
liteten sjunker snabbt.

Börsen är beroende av att de rådgivare 
och säljare som är aktiva på marknaden har 
respekt för denna roll, konstaterar han.

2015 ser ut att bli ett rekordår vad  gäller 
börsintroduktioner och hittills i år har över 
50 bolag tillkommit på de nordiska börser 
som opererar inom Nasdaq. Det är dock 
inte så länge sedan introduktioner var en 
raritet och det var först när fastighets
bolaget  Tribona gjorde börsentré i slutet av 
maj 2013 som proppen gick ur. När Magnus 
Billing ombeds spekulera i vad det var som 
löste proppen så nämner han bland annat 
det låga ränteläget men konstaterar vidare 
att börsen den senaste tiden helt enkelt har 
givit en bättre värdering på bolag än andra 
alternav på den finansiella marknaden.

Han poängterar att en stor del av de  bolag 
som nu har introducerats kommer ifrån 
 private equitysfären som har en cyklisk 
 utveckling. Många av private equitybolagen 
har behövt göra en exit som det heter och då 
har börsen gett en bra värdering. Det är en 
stor del i förklaringen till att proppen har 
gått ur menar Magnus Billing.

GREKLANDSKRISEN EN TRAGEDI
Det är svårt att prata ekonomi och börs i dessa 
tider utan att komma in på Grekland som 
strax innan utfrågningen av Magnus Billing 
inleddes hade indikerat att man inte skulle 
betala av sin skuld till  Internationella valuta
fonden, IMF. Magnus Billing  konstaterar 
att Greklandskrisen är en tragedi för de 
grekiska medborgarna och säger att det 

är enormt tråkigt att man hamnat i denna 
svåra situation. Han frågar sig vad konse
kvensen av detta blir för den europeiska 
ekonomin samtidigt som man behöver ta sig 
an viktiga strukturreformer. Allt detta just 
när det finns tecken på att den europeiska 
ekonomin börjat återhämta sig.

När Magnus Billing får frågan  huruvida ak
tiemarknaden inte borde ha förutsett det som 
nu händer, med tanke på hur länge Greklands
krisen nu har pågått  påpekar han att börsen 
ändå har reagerat  relativt  blygsamt och att 
det tyder på att det finns styrka i marknaden. 
Man är relativt  komfortabel i att det går att 
isolera utvecklingen till Grekland och att den 
inte sprider sig till andra europeiska länder. n

SVERRIR THÓR

Börsen har en viktig
samhällsfunktion

FOTO: MATTIAS FRÖJD

Magnus Billing frågas ut av Kristina Alvendal.
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ÄR STADEN LÖSNINGEN PÅ  FRAMTIDENS 
 UTMANINGAR? TOMAS ERNHAGEN, 
 CHEFEKONOM PÅ FASTIGHETSÄGARNA, 
 INTERVJUADE  UNGDOMSPOLITIKERNA MED 
 AVSTAMP I  URBANISERING OCH BOSTADSBRIST.

MATTIAS FRÖJD | mattias.frojd@fastighetsnytt.se

Morgondagens
beslutsfattare

Ska vi lämna över makten till borgmästarna?
Vi ska åtminstone se till att ha en lokal, stark demokrati. Om allt ska  regleras på 
statlig nivå så slår man undan fötterna lite på de som  kanske har den 
bästa kunskapen. Bostadspolitiken är ett  område som styrs bättre 
lokalt. Men staten behöver sätta de  stora,  långsiktiga målen.

 
Hur ser framtidens städer ut om du får bestämma?
Ett av de största hoten jag ser just nu är ojämlikheten som  breder ut 
sig i våra stora städer och en stor segregation. Det kan skilja 18 år i medel-
livslängd från innerstad till förort, det är en jättestor  ut maning. Min framtida 
stad är mer jämlik och mindre segre gerad. Ett annat problem, kopplat till detta, 
är att vi i allt  mindre  utsträckning möts över sociala gränser, dessa mötes platser 
blir färre. Det behöver bli fler av denna typ av mötesplatser,  kollektivtrafiken ska 
inte bara gå in och ut utan områden måste kopplas samman.

 
Räcker regeringens paket på 3,2 miljarder?
Nej det räcker inte, men det är ett sätt. Jag hade också  önskat en mer  expansiv 
finanspolitik. Vi skulle exempelvis kunna   använda vårt  pensionskapital för att 
investera i bostäder, ett sätt för  generationen som byggt landet att fortsätta 
satsa på den  generation som ska fortsätta bära landet.

 
Bör hyressättningssystemet vara mer marknadsinriktat?
Vi tror inte på marknadshyror som det givna systemet, att  ändra  dagens 
 hyresstruktur tror jag spär på segregationen och låser fast människor 
i  ytterområdena. Det stora problemet är att vi  ligger så långt efter i 
 byggandet. Det kanske är att slå in öppna dörrar men vi  tenderar att fastna 
i frågan om vad vi ska ta för avgift i de  bostäder som redan finns.

ELLINOR ERIKSSON
FÖRBUNDSORDFÖRANDE, SSU

styrs
bättre
lokalt

Vi lever i städernas tidevarv. Vad är stadens roll enligt dig?
Vi har sett en kraftig urbani sering under lång tid och det tror jag inte kommer 
att upphöra. Det  kommer bli ännu tydligare att folk vill bo nära varandra. Den 
största  utmaningen i närtid för stads planeringen är att den nya generationen 
vill bo tätt, med det  kommer också ambitionen att kunna bygga högt för att få 
till en förtätning av städerna.

Ska städerna lösa de stora framtidsfrågorna?
Det finns ingen generallösning när det gäller våra samhälls problem, men 
när människor bor tätt, högt och nära varandra så ökar också toleransen och 
man får en ökad respekt för olikheter. I ett sådant  samhällsklimat föds också 
kreativitet och innovation som lyfter  företagsklimatet. Det finns nog många 
fördelar med att lyssna på dem som ska bo i framtidens städer.

Hur löser vi bostadsbristen?
Man behöver på ett mer kraftfullt sätt ta tag i 
regelförenklingar, både vad gäller att bygga 
på höjden men också hur  lägenheterna 
ska disponeras och vilka krav som 
ställs. Det behövs ett rätt visare 
 hyressättningssystem som ökar 
 mobiliteten och en sänkt flyttskatt så 
att det inte straffar sig att flytta. Det 
behövs också en varierad  standard 
på  bostadsmarknaden, alla 
 efterfrågar inte samma 
 standard. En student lägenhet 
behöver  exempelvis inte 
kräva samma standard 
som för någon som är 
mitt i livet och mitt i 
 karriären. Men det är 
 viktigt att poängtera att 
alla ska ha  möjlighet 
till bostad i Sverige.

LOUISE MEIJER
VICE FÖRBUNDSORDFÖRANDE,  
MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDET

rätt visare
 hyressättnings-

system
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Är staden svaret på de stora utmaningarna?
Absolut, men staden och landsbygden  behöver 
 varandra. Men  människor  flyttar dit man vill bo och 
 majoriteten av  bo städerna måste  byggas i städ erna, 
här har kommun erna ett stort  ansvar.

Regeringen har lagt ett paket på 3,2 miljarder, 
räcker det?
Jag tror inte på subventioner. Detta paket ska riktas 
mot små lägenheter men jag tror att  anledningen 
att man inte bygger dessa lägen heter, trots att det 
uppenbarligen finns en  efterfrågan, handlar om 
hyresmarknaden och att vi har ett  bruksvärdessystem 
som fungerar väldigt dåligt. Vi behöver ha friare 
 hyres sättningssystem, man kan exempelvis börja med 
att ta bort tidsbegränsningen på presumtionshyror 
och sedan över en längre period även fasa in det 
äldre  beståndet. Men att gå över till någon form av 
marknads hyror över en natt vore oansvarigt.

Vad anser du om rörligheten på
bostadsmarknaden?
Det här är faktiskt Alliansens fel. Vi har 
den sämsta av världar med ränteavdrag, 
låg  fastighetsavgift istället för fastighets-
skatt samt en flyttskatt. Vi uppmuntrar en 
högt belånad befolkning att låna mer samtidigt som 
vi  låser in människor i sina boenden. Jag skulle helst 
införa en fastighetsskatt igen och ta bort flyttskatten.

Hur ska vi ta hand om de som saknar resurser?
Vi kommer inte ifrån att vi måste bygga mer men när 
det gäller social housing är det en så känslig fråga. 
Men vi har redan social housing, framför allt i vissa 
delar av miljonprogrammet med hög arbetslöshet, 
hög kriminalitet och otrygghet och som ligger som en 
sattelit utanför staden. Det är social housing av den 
värsta sorten. Jag tycker vi borde ha ett system där 
man avsätter en viss procent av det man bygger till 
sociala ändamål där kommunen går in och sponsrar. 
På så sätt sprider vi ut det i olika områden.

LINDA NORDLUND
ORDFÖRANDE, LIBERALA
UNGDOMSFÖRBUNDET

Är Staden svaret på de stora 
 utmaningarna som fattigdom, klimat 
och fred?
Definitivt, urbaniseringen är i  grund en 
något positivt. Det innebär ökad frihet från 
förtryck i många länder, en  mångfald som 
är svår att uppnå på annat sätt. Det finns 
också en enorm  potential 
i  klimatomställningen då 
ett  tätare samhälle ger 
oss  möjlighet att utnyttja 
 resurserna på ett mer 
 effektivt sätt.

 
Hur får vi värme och el i våra  städer
i framtiden?
Vi har fler passivhus, det är  naturligt med 
solpaneler på taken, alger i  väggarna och 
mer stadsodling. Det är en stad som helt 
enkelt är mer självgående och mer levande. 
Jag tycker att det kan vara lite tråkigt i dag 
där vi  låtit privatbilismen dominera och 
skapat glesa och segre gerade städer. Vi kan 
inte fortsätta lägga resurser på att bygga ett 
bil samhälle, det är förlegat.

Vad anser du om dagens
hyressättningssystem?
Jag tror att läget kommer behöva  spela 
en tydligare roll om man ska rädda 
 hyresrätten. Att avreglera  totalt tror jag 
kommer skapa väldigt stora sociala 
 kostnader men rörlig heten är för låg. Vi 
ska bygga så det knakar och  kommun erna 
måste bli bättre på att säga ja till nya 
 bostäder. Men man kan inte bygga bort all 
brist utan rörlig heten måste också igång, 
här skulle man kunna  sänka flytt skatten 
och införa en   fastighetsskatt.

Håller du med om den positiva bilden av 
stadens roll i framtiden?
Visst finns det en positiv bild men det finns också en 
baksida som är lands- och glesbygd. Det är viktigt att 
se till att urbaniseringen inte utarmar landsbyggden 
utan samhällsservice måste existera även här för att 
kunna bo och arbeta, det måste finnas  möjlighet att 
få bo där man vill. Det saknas satsningar i dag, bland 
annat när det gäller infrastrukturen.

Hur ser staden ut om du får bestämma?
Jag vill ha en blandad stad, utifrån dagens läge 
innebär det att vi måste bygga fler  hyresrätter. 
Det handlar inte om att hyresrätten är bättre utan 
om att det är en bristvara i dag. Det gör att vi får 
en mångfald och fler får möjlighet till boende. 
 Miljon programmet var exempelvis inte bara hyres-
rätter utan även bostadsrätter och radhus, när man 
får ha de här stora visionerna så blir det blandat.

Miljonprogrammen byggde på kraftiga 
subventioner, är det svaret?
Den nya regeringen har redan beslutat om 
detta  vilket är bra, men det är inte bara pengar 
som  saknas utan även den politiska viljan. Det 
måste till rätt  struktur där kommunerna måste 
göra sitt. Jag tycker att det ska regleras så att 
alla kommuner har ett allmännyttigt bostads-
bolag och en  kommunal bostadskö. Systemet 
där de  kommunala  bostadsbolagen ska agera på 
 marknadens villkor borde tas tillbaka.

Vad tycker du om att de kommunala 
 bolagen säljer av för att få råd
att bygga?
Det tycker jag är en dålig lösning. Jag 
tror inte vi behöver fler privata  fastighetsägare 
utan mer gemensamt och  offentligt  ägande. Det är 
kommunernas ansvar, ska alla ha rätt till bostad 
måste det vara en del av  välfärdspolitiken.

HANNA CEDERIN
FÖRBUNDSORDFÖRANDE, UNG VÄNSTER

det är
Kommunernas

ansvar

ta bort
flyttskatten

enorm
potential
i klimat-

omställningen

MAGDA RASMUSSON
SPRÅKRÖR, GRÖN UNGDOM



De flesta ser bara bostadshus. På Lantmäteriet ser 
vi mer. Husen och tomterna de står på är några av 
landets 3,2 miljoner fastigheter. Tillsammans är de 
värderade till ofattbara 7000 miljarder kronor. Vi 
håller koll på dem alla. Vi vet vem som äger husen 
och när de byggdes. Med hjälp av vårt  historiska 
kartarkiv kan vi dessutom se hur området har för
ändrats från slutet av 1600talet och fram till idag. 
Lantmäteriet har en unik överblick över Sverige och 
alla dess fastigheter. Vi kart lägger verkligheten, 

sätter gränserna och håller reda på vem som äger 
vad. Det är viktigt, för den som vill köpa ett hus 
såväl som för samhället och för hela ekonomin. 
Det är en förutsättning för företagande och gör det 
möjligt för människor att bo och bygga tryggt, idag 
och i morgondagens Sverige.

Grunden i Sveriges ekonomi.



#Businessarena almedalen i

sociala medier

STIG-BJÖRN LJUNGGREN
@stikkanlj  
NU börjar det på riktigt! 
 Morgonbön på Burmeister och 
Business Arena!

ALLBRIGHT
@AllBrightSwe
”Om alla 8 personer i 
 ledningsgruppen liknar mig, 
behövs inte de andra sju” 
P.G. Persson, vd Platzer 
 Fastigheter  
@BusinessArenaFN
#almedalen

BRUNNBERG & FORSHED
@BoF_Ark 
#businessarena Gunilla 
Glantz: Vi (Nacka) ska vara 
bäst på det en kommun ska 
vara bäst på. Och låta andra 
göra det de är bäst på.

WALLENSTAM AB
@Wallenstam_AB  
Mathias Aronsson: 
 Byggherrar skulle kunna 
bidra med  mycket mer om vi 
får chansen att komma in i 
tidigt skede. #businessarena 
 #Almedalen2015

RIKSBYGGEN
@riksbyggen
Hitta en flexibilitet i befintliga 
system menar 
@CarolineSzyber Social/
affordable housing är ingen 
långsiktig lösning. #bopol 
#businessarena

ALEXANDRA HAGEN
@Alexandra_Hagen
Socialdemokratin  reflekterar 
mer bakåt än satsar framåt, 
analyserar Stig-Björn 

 Ljunggren #businessarena 
#almedalen 

G SVERRIR THÓR
@G_Sverrir_Thor
Två jaktplan flög över Visby... 
två gånger. Är det  ryssarna 
tro? #businessarena 
 #Almedalen

ELEONORE LUNDKVIST
@ELundkvist
Tydligt på #businessarena 
att regeringens bostads politik 
med investeringsstöd är 
krånglig och ineffektiv.

FREDRIK OLSSON
@fredrikolsson1
#mångfald är inte bara 
 etnicitet. Alla överens om att 
det är bra. Ändå händer inget. 
Nästan. #businessarena 
 #Almedalen

SARA RICHERT
@SaraRichert
”Energieffektivisering måste 
ligga högt på alla  kommuners 
agenda, speciellt efter man 
räknat på det” säger

@bjornsundin på 
 #businessarena

KENNETH HAGSTRÖM
@kennethhagstrom
Sista rycket på #almedalen. 
Strax kör vi paneldebatt på 
#businessarena bra med 
publik även sista dagen

WILLHEM
@willhem_se
Inspirerade att fortsätta 
 utvecklas reser vi nu hemåt. 
Tack #Almedalen för alla 
intressanta seminarier 
och nya bekantskaper! 
 #Businessarena

MARTIN LINDAHL
@lindahli
Nu är min anmälan till 
 #BusinessArena i Stockholm 
inskickad. Ses vi där? 
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Aktivast i Almedalen 2015UNDER ALMEDALSVECKAN  ANALYSERADE 
SVD I SAMARBETE MED OMVÄRLDS-
BEVAKAREN LISSLY  AKTIVITETEN PÅ 
SOCIALA MEDIER, DÄR  BUSINESS ARENA 
KNEP EN  TREDJEPLATS.  UNDER  VECKAN 
 NOTERADES VÅR  AKTIVITET ÄVEN 
PÅ LISTORNA HOS SPRINGTIME SOM 
 TILLSAMMANS MED NOTIFIED  STIFTADE 
 PRISET ”ÅRETS DIGITALA KOMMUNIKATÖR 
I  ALMEDALEN”. HÄR HAR VI SAMLAT ETT 
 URVAL AV DEN AKTIVITET SOM BUSINESS 
ARENA  ALMEDALENS BESÖKARE FÖRDE
PÅ TWITTER.

SUSANNA THULÉ | susanna.thule@fastighetsnytt.se

tweets

@Oresundshuset

@tryggaresverige

@businessarenafn

@gt_rolle

@frokenann

@grantthorntonse

@hcvnyheter

@regionvbtn

@ses1549
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LYCKSÖKARE OMBEDS HÅLLA SIG
UNDAN MILJONPROGRAMSOMRÅDEN
”Finns ett stabilt kassaflöde i miljonprogramsområden. 
 Omsättningen kan vara så låg som 5 procent, vilket lockar 
andra investerare. Jag hoppas att det finns bolag som kan 
inse att det inte bara är kassaflödena man kan jaga, utan 
kunskap om att det finns andra saker man kan förvalta. Jag 
hoppas att lycksökare håller sig ifrån det här området.”

Christel Armstrong Darvik, vd, Stena Fastigheter ger tydliga besked 
under Business Arena Almedalens pass om miljonprogramsområden

”DET ÄR SVÅRT ATT BYGGA 
BORT BOSTADSBRISTEN.”
Bostadspriserna har ökat kraftigt de senaste åren och  marknaden 
vi har i dag innebär att det krävs stora lån för att finansiera 
ett bostadsköp. För att diskutera de rätta instrumenten på 
 bostadsmarknaden träffades en panel. En av dem var Ted Lindqvist, 
vd på Evidens.

SOM LITET LAND MÅSTE 
VI HÅLLA OSS TILL DEN 
 EXPANSIVA PENNING-
POLITIK SOM BEDRIVS I 
VÄRLDEN.”
Riksbanken har gått ut med besked att sänka reporäntan till 
-0,35 procent. Med på plats på Business Arena Almedalen för att 
 kommentera läget fanns Martin Flodén, vice riksbankschef.

”Ofta är jag den enda kvinnan i gubbiga paneler. Då måste 
man försöka lite extra. Kvinnor tackar ofta nej till att 
 medverka i paneler och hänvisar istället till sina manliga 
 kollegor. Det handlar om personligt ansvar. Tänk inte efter, 
säg bara ja och kör! Vad är det värsta som kan hända?”

Emma Jonsteg, vd på Utopia Arkitekter, uppmanar alla kvinnor att ta 
ett större personligt ansvar

”I år är det mycket inhemskt och inhemska utspel i 
A lmedalen, vilket är märkligt med tanke på att det som 
 händer i omvärlden är mer dramtatiskt än 2008.”

Pär Magnusson, chefekonom på RBS Markets



MONTER 24

STOCKHOLM 

BUSINESS ARENA

16 – 17 SEP

INGA TILLSATSER!INGA TILLSATSER!INGA TILLSATSER!

Att vi på Bjerking äger vårt företag själva är inte bara grunden för 
vår egen hållbarhet. Det är också vårt recept för riktigt lyckade 
projekt: Engagerade medarbetare som arbetar tillsammans. Kom 
till vår Hållbar på Stockholm Business Arena så berättar vi mer.
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T ill skillnad från ekonomisk och social hållbarhet är 
 behovet av den miljömässiga absolut. Om jordens medel
temperatur skulle börja skena upp mot 4 grader blir av 
allt att döma ekonomisk och social hållbarhet med dagens 

mått ickefrågor. Det är jobbigt med absoluta förhållanden, som så 
att säga inte bryr sig om vad vi människor tycker, typ det faktum att 
vi är dödliga. I rättvisans namn borde kanske alla få uppleva nöjet 
att ha en egen bil, äta nötkött varje dag eller shoppa loss hämnings
löst en helg. Orättvist nog är jordens resurser begränsade och sätter 
en gräns för de möjligheterna. Även jämförelsevis duktiga svenskars 
ekologiska fotavtryck är alldeles för stora. Enligt  Världsnaturfonden 
inträffade den så kallade Overshoot Day redan 13 augusti i år. 
 Datumet anger när mänskligheten har förbrukat  innevarande 
års ekologiska budget ur ett hållbarhetsperspektiv. Det största 
 problemet i sammanhanget är utsläppen av växthusgasen koldioxid.

UTAN FUNGERANDE EKOSYSTEM är det rejäl uppförsbacke socialt 
och ekonomiskt. Samtidigt är det naturligtvis på det viset att allt – 
miljö/ekonomi/sociala förhållanden – hänger intimt ihop. Business 
Arenabekantingen Bo Pellnäs, som är före detta överste av första 
graden, gör analyser där ekonomi (jakten på råvaror som olja, vatten 
eller land) hänger ihop med geopolitisk säkerhet och konsekvenser 
för miljön. Det är en omtvistad tes, men många bedömare menar att 
en viktig orsak till de protester som ledde till det som kom att kallas 
den arabiska våren var stigande matpriser, det vill säga en ekonomi 
i olag. När människor blir tillräckligt hungriga blir de desperata och 
tar risker de inte skulle göra i vanliga fall. När diktaturer faller upp
står ofta maktvakuum. Ett storskaligt inbördeskrig som det i Syrien 
får naturligtvis förödande effekter även på miljön och  möjligheten 
att bedriva jordbruk och den onda spiralen skruvar sig vidare in i 
framtiden. Enligt en studie från Sida som kom 2008, löpte 2,7 
 miljarder människor i 46 länder hög risk för våldsamma konflikter. 
Ytterligare 1,2 miljarder människor i 56 länder hotades av politisk 
instabilitet som en konsekvens av klimatförändringar. Läget är med 
all sannolikhet betydligt värre idag.

ENORMT ÖDESMÄTTADE FRÅGOR. Oroväckande många ser lik
heter med 1930talet. Dagens politiska och ekonomiska ledare i 
världen skulle behöva lyfta sig upp till helt nya nivåer. Om man ska 
dra en någorlunda sansad slutsats som ligger närmare den svenska 
vardagen så är det just att allt hänger ihop. Det går inte att skapa en 

långsiktigt hållbar miljö utan att de sociala förhållandena utvecklas 
i rätt riktning. För att det ska vara möjligt måste ekonomin fungera 
och företagen ha förutsättningar att göra vinster och våga anställa. 
Unga människor måste se  möjligheter 
i samhället och ha framtidstro. 
När  aktörer i samhällsbyggnads
sektorn  talar om hållbarhet idag 
är det  slående att man allt mer 
gör det i den  holistiska betyd
elsen som  omfattar alla tre 
 aspekterna. Det är hoppfullt. n

Oroväckande många ser 
likheter med 1930- talet. 
Dagens politiska och 
 ekonomiska ledare i 
 världen skulle behöva 
lyfta sig upp till helt
nya nivåer.

ALLT HÄNGER IHOP

KRÖNIKA | HÅLLBARHET

DANIEL BERGSTRAND
CHEFREDAKTÖR, FASTIGHETSNYTT



dlanordic.se

”
VAD LIGGER BAKOM EN LYCKAD AFFÄR?

Vid företagsförvärv är det många personer runt förhandlingsbordet, alla med 
olika personligheter och agendor. Ofta har vi inte mer än ett dygn på oss att 

komma överens. Genom tydliga och tillförlitliga råd till vår klient förloras inte momentum, 
vilket är avgörande för en lyckad affär.”   
Anders Malmström, advokat, Corporate

Affärsjurister som gör det  
lättare att komma överens

DLA_FastNytt_210x297.indd   2 2015-08-28   12:15



FASTIGHETSNYTT 4/2015 | 97

Det finns mycket kvar att göra när 
det gäller biologisk mångfald på 
gröna tak. Även om det inte går 
att exakt återskapa naturmiljöer 

eller ekosystem är det är dock meningsfullt 
att prata om ekologisk kompensation genom 
att anlägga vissa typer av gröna tak. Men 
hur mycket gör vi det och hur säkerställer 
vi att vi gör det kvalitativt? undrar  Jonatan 
 Malmberg på Scandinavian Green Roof 
 Institute, SGRI.

Gröna tak är kort och gott tak med 
 vegetation på. Det finns olika typer, med 
olika grad av skötsel och klimatmässiga 
 fördelar. En av fördelarna med gröna tak 
är att de motarbetar ”Urban Heat Island 
 Effect” – som gör att det blir varmare i 
 urbana  områden. Många hårdgjorda ytor är 
 mörka och lagrar därför värme  istället för 
att  reflektera solljus. De gröna taken  sänker 
 temperaturen genom att öka  takytans  albedo, 
reflektionsförmåga, och genom att vatten 

avdunstar från växterna. Taken  hjälper 
 också till att undvika lokala över svämningar, 
då de minskar och  framförallt för 
dröjer  avrinningen, vilket minskar trycket 
på  avloppssystemet.

Vegeterade ytor kan också minska buller 
då de fungerar som ljudisolering mot eko 
och för platser som ligger nära exempel
vis flygplatser. Dessutom kan växterna 
för bättra luftkvaliteten genom att binda 
 urbana luftpartiklar.

– Gröna tak har också många fördelar 
vad gäller kombinationen med solenergi. 
Man kan använda det gröna taket som 
 ballast för system med solceller, och där
med slippa göra genomskärningar i tät
skiktet.  Dess utom  kyler de gröna taken 
jämfört med vanliga, svarta tak, genom att 
 reducera  uppvärmningen vilket gynnar sol
celler som  förlorar i verkningsgrad när de 

MED EN STÄNDIGT VÄXANDE BEFOLKNING I VÄRLDEN FÅR 
GRÖNOMRÅDEN IBLAND STRYKA PÅ FOTEN. GÅR DET ATT 
 KOMPENSERA GRÖNYTAN PÅ MARKNIVÅ GENOM ATT HÖJA DEN 
TILL SKYARNA?

MARIA NORDLANDER | maria.nordlander@fastighetsnytt.se

Taken når nya höjder
FOTO: DREAMSTIME

Solceller och grönska på taken 
– en allt vanligare syn.

HÅLLBARHET



Investera och väx i Umeå och Örnsköldsvik.
www.umea.se  www.ornskoldsvik.se

Handel, IT, universitet, kultur och besöksnäring – Umeå och Örnsköldsvik 
är en av Sveriges snabbast växande regioner. Det har många upptäckt, men 
med rekordhög befolkningstillväxt skriker bostadsmarknaden fortfarande 
efter mer byggande. På Business Arena i Stockholm den 16–17 september 
berättar vi mer om hur dina affärer kan växa hos oss. I norr.

NORRA
SVERIGES 
STÖRSTA
REGION.

Umeå
Örnsköldsvik
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blir för  varma. Att kombinera gröna tak med 
sol celler är därför att maximera ekosystem
tjänster, säger Jonatan Malmberg.

TYDLIGHETEN SAKNAS
Jämfört med övriga Europa använder 
 Sverige inte särskilt mycket solenergi, även 
om  intresset har vuxit de senaste åren. 
Det är framförallt privata villaägare som 
står för det växande intresset. Även större 
 kontorsfastigheter, som gärna vill ha miljö
certifiering av  olika slag, får poäng genom 

att installera  solenergi.
– Det är svårare 

när det gäller större 
 bostadsfastigheter, 

och det finns flera 
hinder till varför 
det fortfarande går 

så långsamt,  säger 
Jouri Kanters som är 

arkitekt och  doktorand på 
Institutionen för  arkitektur 
på Lunds Tekniska  Högskola 
och som har forskat på 
integrationen av solenergi 

i arkitektur.
Han menar att  byggherrar 

är tveksamma då de äger 
byggnaden under en väldigt 
kort tid. Det gör att de inte 
hinner tjäna in den invest
ering som läggs på solceller, 
och de kan inte sälja på den 
investeringskostnad de lagt.

– Ska man investera i sol
celler behöver man en större 
tydlighet i vad som gäller, för 
att kunna göra en långsiktig 
kalkyl. I  Tyskland har man 
sagt att man de  kommande 
25 åren får så här och så här 
mycket. Det gör att männi
skor vet och kan räkna på 
det. I Sverige kan det gälla 
de närmsta två åren, men 

det kan hela tiden änd
ras, vilket leder till en 
osäkerhet, säger han.

KOMMUNER HAR 
VARKEN MOROT 
ELLER PISKA

I Frankrike antogs 
nyligen en lag om att 

alla nybyggda 

hus för kommersiellt bruk ska ha gröna eller 
solfångarförsedda tak. I  Sverige finns ingen 
liknande lag. Tidigare kunde kommuner 
ställa särskilda krav på energi försörjning, 
men den möjligheten togs bort i samband 
med ändringen av plan och  bygglagen 
 tidigare i år.

– Kommunen har alltså varken morot 
eller piska. Bostadsministern tyckte att det 
skulle leda till dyrare bostäder.  Kommunerna 
vill, men de har inte så mycket makt, säger 
Jouri Kanters.

Efter ändringen får kommunen inte 
 ställa krav annat än sådana  som går i linje 
med  Boverkets byggregler, såvida inte 
 kommunen själva är herre över projektet.

– Nu får bara den som själv är bygg
herre eller fastighetsägare ställa sådana 
krav,  säger Mikael Wärnsby som jobbar med 
miljö,  energi och fastighetsrätt på advokat 
byrån Lindahls.

Bengt Wånggren, vd på Sweden Green 
Building Council, anser dock inte att en lag 
är nödvändig. Lagstiftning är inte rätt sätt 
att öka det gröna byggandet, anser han.

– Vi tror att branschen själva hittar de 
bästa tekniska lösningarna på utmaningar 
och krav. Det är osäkert om till exempel 
 gröna tak är den bästa lösningen på  miljö 
och hållbarhetsproblem, säger han.

KARAKTÄRSDRAG: FLYGER
Josefina Oddsberg är vd på BeeUrban, som 
jobbar med att öka medvetenheten kring 
bins viktiga roll i ekosystemen. Hon ser vissa 
risker med att lägga för stort fokus på taken. 

– För det första trivs inte alla arter 
så högt upp som de nya byggnaderna är. 
Om man förtätar för mycket genom att 
ta bort grönområden i marknivå, går det 
inte att  kompensera genom att ha gröna 
tak. De  gröna taken är dock ett jättebra 
 komplement, inte minst för människorna, 
säger Josefina Oddsberg.

Jonatan Malmberg håller inte med.
– Om det är väldigt vindutsatt kan inte 

bin och humlor komma dit. Men det är inga 
problem för dem att flyga på höjden – de 

Gröna tak är tak med vegetation på. Det 
vanligaste är så kallade sedum-tak, lättskötta 
tak med olika mossor på. Taken kan vara 
mycket mer avancerade, med allt från ängar 
till trädgårdar.

Ett grönt tak fördröjer och minskar 
 avrinningen. Det reflekterar solljuset 
 istället för att värma upp staden,  vilket 
sänker  temperaturen. Det kyler ned taket, 
vilket  förbättrar eventuella solcellers 
 verkningsgrad.

Gröna tak förlänger livslängden på det 
tätskikt som ligger under, vilket är en 
 miljöförbättrande åtgärd i sig.

Exempel på hus med gröna tak: Malmö Live, 
Bergakungen i Göteborg, snart ”Rooftop” på 
Gallerian i Stockholms tak.

Scandinavian Green Roof Institute ägs av 
Scandinavian Green Roof Association.

FAKTA: GRÖNA TAK

ILLUSTRATION: AMF FASTIGHETER

På Galleriankvarterets tak i Stockholm 
kommer verksamheter för kultur, hälsa, 
restaurang och caféer att växa.

HÅLLBARHET
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kan flyga hur högt som helst. Bin flyger, det 
är deras karaktärsdrag. Det beror mindre 
på höjden än typen av vegetation och hur 
 vindutsatt det är, säger han.

Bin är nödvändiga för grönområdens 
fortsatta existens. Bin är en så kallad 
 nyckelart i ekosystemen. Josefina  Oddsberg 
menar att Sverige  skulle kunna vara ett 
föregångs land om vi ville.

– Stockholm är en grön stad, men våra 
grönområden är ganska fattiga. Det är 
 mycket gräsmatta, vilket inte gör så mycket 
för djurlivet. Vi måste ha mer heterogena 
parker och fokusera mer 

på habitat och kvaliteter som gynnar nytto
djuren, säger  Josefina Oddsberg.

GLAPP MELLAN MÄNNISKA OCH NATUR
BeeUrbans arbete handlar om att sudda 
ut gränserna mellan stad och land, både 
för människor och djur. Med en ständig 
 urbanisering ser de en risk för ett kunskaps
glapp där människor tappar sin relation 
till naturen, och kanske också sin affektion 
för den.

– De flesta av oss bor i städer och för
står inte hur naturen fungerar. Om vi inte 

vet hur det fungerar kan vi inte 
fatta beslut som är bra när det 
handlar om att ta hand om de 
 resurser som vi har kvar. Har man 
ingen  upplevelse eller affektion för 
 naturen är det svårt att skärpa sig 
och göra bättre, tror vi. Men om 
vi kan sudda ut gränserna mellan 
stad och land och återintroducera 
naturen i staden så tror jag att vi 
har  kommit ganska långt, säger 
Josefina Oddsberg.

– Enda sättet att motverka kli
matförändringar är att  minska ut
släppen av koldioxid. Men gröna 
tak kan hjälpa till – om vi gör det i 
stor skala. Men de  bidrar framför

allt med en anpassning till ett varmare 
 klimat då grön infrastruktur i stor skala 
bidrar till att sänka genomsnittstempera
turen, säger Jonatan Malmberg. n

FOTO: MARIA NORDLANDER

FOTO: MARIA NORDLANDER

Biskötare tar hand om BeeUrbans kupor.

Josefina Oddsberg, vd och en av 
grundarna av BeeUrban.

HÅLLBARHET
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Nya investeringsmöjligheter
när Haninge skapar stad, 

bara 20 minuter från Stockholm
HANINGETERRASSEN: Vid tågstationen och bussterminalen 
formas den nya stadskärnan. Här samsas handel och bostäder 
med kultur och service i nybyggda 50 000 kvadratmeter. 

VEGA STADSDEL: Här byggs 
bostäder för 10 000 invånare i 
ett naturskönt område. Vega får 
egen pendelstågstation och gott 
om butiker, restauranger och 
övrig service.

ALBYBERG FÖRETAGSPARK: På en yta av 830 000 kvadrat-
meter utvecklar vi länets nya mötesplats för gröna affärer 
– strategiskt placerad mitt emellan huvudstaden och den nya 
storhamnen i Nynäshamn. 

Haninge 
bygger  

framtiden! 

Missa inte vårt inlägg på 
Kommunicate den 17 sep 

kl 12.40. Besök oss i monter 
77 på Business Arena eller 

läs mer på haninge.se



siemens.se/buildingtechnologies

Våra utvecklare  
fick ett uppdrag:  
Att göra det bästa  
ännu bättre.

De reste jorden runt
för att ta reda på vad  
fastighetsägare och  
förvaltare ville ha.

De insåg att varje 
fastighet är unik och 
att varje fastighet är 
en milstolpe.

De utvecklade ett system
som är designat att vara
unikt för varje fastighet.
En standardplattform som 
är en milstolpe i sig själv.

Möt oss på  
Business Arena  
Stockholm  
16-17 september så 
berättar vi mer.
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M iljöbyggnad går mot att bli 
praxis inom många företag. 
När fler företag följer med blir 
det svårare för de få som väljer 

att inte certifiera, säger Marita  Wallhagen, 
som forskar om miljöbedömnings metoder för 
byggnad på Högskolan i Gävle och KTH. Hon 
är även arkitekt på Arkitektgruppen i Gävle.

Siffrorna ser olika ut beroende på vilken 
miljöfaktor man analyserar och i vilket land, 
men enligt Marita Wallhagen är  någonstans 
mellan 35 till 65 procent av koldioxid
utsläpp, energiförbrukning och naturresurs
användning kopplade till den byggda miljön 
oavsett var man tittar.

– Vår byggda miljö är en miljöbov, 
 samtidigt som det finns framtidshopp om 
att den byggda miljön kan hjälpa till att 
minska miljöpåverkan från byggnader och 
från resten av samhället, säger hon. Vi vet 
idag vad som är dåligt för miljön och vi vet 
också hur vi borde bygga för att minska 
 miljöpåverkan, utan att för den sakens skull 
tumma på kvaliteten.

I Sverige byggs det just nu mer än på många 
år. Regeringen har som mål att bygga 250 000 
nya bostäder till 2020, och i  Stockholm ska 
det byggas 140 000 bostäder till 2030.

– I grunden borde det inte finnas  någon 
motsättning mellan ”miljövänligt” och snabbt 

byggande. Men med korta projekt erings 
och byggtider finns det risk att man foku
serar på att vinna tid och  pengar istället för 
att hitta bra lösningar ur miljö synpunkt. 
Samtidigt kan det finnas samordnings
fördelar när man bygger stora projekt 
 samtidigt och på samma plats, säger 
Marita Wallhagen.

Det är dock svårt att bygga helt miljö
vänligt, genom hela kedjan. Vid produktion 
av byggnadsmaterial, vid byggandet och 
även när bygget är klart och är i bruk har det 
stor klimatpåverkan.

– Miljövänligt är ett väldigt svårt be
grepp, eftersom det krävs väldigt mycket för 
att ett hus ska skapa mer positiv miljönytta 
än vad det skapar miljöproblem i form av 
 utsläpp, säger Marita Wallhagen.

I princip innebär det att samma mängd 
koldioxid som släpps ut vid produktionen 
av en byggnad, måste tas upp i ett senare 
skede. För att klara det krävs att man  bygger 
med material som ger låga utsläpp och 
att man på något sätt klimatkompenserar 
 genom  exempelvis plantering av skog där 
det innan inte fanns skog och användning 
av för nyelsebara energikällor.

– I Miljöbyggnads certifiering ingår inte 
utemiljön och de lokala ekologiska  aspekt erna, 
som biologisk mångfald, ekosystemtjänster 
och lokalt omhändertagande av vatten. Om 
man ska bygga en helt miljö anpassad byggnad 
måste man även ta  hänsyn till de aspekterna. 
Då påverkas  arkitekturen och landskaps
arkitekturen mer, säger Marita Wallhagen. n

BYGGNADER OCH INFRASTRUKTUR ÄR DE SEKTORER SOM 
 ANVÄNDER MEST NATURRESURSER OCH  GENERERAR 
MEST  UTSLÄPP. SAMTIDIGT PÅGÅR ARBETET FÖR ATT 
 BEGRÄNSA BRANSCHENS KLIMATPÅVERKAN. UNDER  VÅREN 
2015  CERTIFIERADES DET 500:E SVENSKA HUSET ENLIGT 
 MILJÖBYGGNAD, SWEDEN GREEN BUILDING COUNCILS 
 CERTIFIERINGSSYSTEM. 

MARIA NORDLANDER | maria.nordlander@fastighetsnytt.se

Det svenska Miljöbyggnad är ett svenskt miljöklassningssystem som bygger på svenska förutsättningar 
och krav. Systemet kan användas på både nya och befintliga byggnader.

Miljöaspekter som systemet bedömer är energi, innemiljö, material i kemikalier.

Det finns fyra klasser inom systemet: klassad, brons, silver och guld.

Miljöklassningen genomförs av en eller flera personer beroende på kompetensområden. Branschorga-
nisationen Sweden Green Building Council, en ideell förening med 155 företag och organisationer som 
medlemmar, granskar sedan arbetet.   

ISO 1 4001 är den internationella miljöstandarden för miljöledningssystem som togs fram 1996 efter 
miljökonferensen i Rio de Janeiro 1992.

Den så kallade standardtexten är en lista över alla regler som måste uppfyllas. Den består av fem 
grundelement, 17 element och 55 skallkrav. Skallkraven hänvisar till sådant som skall uppfyllas.

De fem grundelementen är policy, planering, införande och drift, kontroll och korrigerande åtgärder 
samt ledningens genomgång. Detta brukar illustreras med en evighetscirkel då miljöarbetet aldrig tar 
slut. Denna kallas PDCA-cirkeln efter engelskans Plan, Do, Check, Act.

FAKTA: MILJÖCERTIFIERINGSSYSTEM

Den byggda miljön – 
skurk eller hjälte?

Marita Wallhagen.



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

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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Du träffar oss i monter 53 på Business Arena.



Syftet var dels att prova om man 
med befintlig utrustning faktiskt 
kan odla hemma men också att 
titta på om det finns en marknads

potential för det, säger Annika Carlsson 
 Kanyama, projektledare och docent vid 
KTH:s  Centrum för Hälsa och Byggande.

Initiativtagare till studien som pågick 
 under ett år var en grupp forskare från 
KTH. De sökte pengar från Delegationen 
för hållbara städer. Studien genomfördes i 

sam arbete med företaget Greenworks som 
utvecklar växtmöbler.

En visningslägenhet inreddes på KTH 
med en odlingstavla, odlingsvägg, odlings
lampa och en fisk och grönsaksmöbel som 
bestod av ett akvarium som var kopplat till ett 
odlingsskåp där vatten från fiskarna  pumpas 
upp till tomaterna som suger upp näringen, 
för att sen pumpas tillbaka till fisktanken. 
Belysning och plantor  införskaffades, det 
som odlades var främst ätliga växter.

– Slutsatsen blev att det gick lika bra att 
odla ätliga växter till exempel kryddor och 
sallader, som vanliga krukväxter. Vi såg att 
det växte bättre närmare belysningen, så 
rätt ljus är en viktig faktor för att få högre 
 produktion, säger Annika Carlsson  Kanyama.

När man odlar hemma vill man ofta odla på 
höjden för att inte förlora så mycket golvyta.

– Så vi hade till exempel en växtvägg som 
stod på två hjul, där det fick plats med 80 
växter, men det gäller att det är anpassat så 
att man når att skörda.

Mätningar gjordes på hur mycket el och 
vatten som gick åt. De olika växtsystemen 
har varsin pump som pumpar runt vattnet, 
därav behövs det inte fyllas på mer än var 
tionde dag.

– Systemen fungerade bra, det växte, vi 
fyllde på med vatten och det gick inte  särskilt 
mycket el. Tack vare  bevattningssystem och 
foderautomater (till fiskarna som behöver 
mat varje dag) är det också möjligt att lämna 
lägenheten några dagar om man behöver 
resa bort, säger hon.

Odla inomhus
framtidens klimatsmarta alternativ?
STADSODLING HAR UNDER SENARE ÅR VARIT ETT FENOMEN 
SOM SPRIDIT SIG I STORSTÄDERNA. DET ODLAS PÅ INNER-
GÅRDAR, BALKONGER, I PARKER OCH PÅ TUNNELBANETAK. 
MEN I LÄNDER SOM SVERIGE ÄR DET INTE MÅNGA MÅNADER 
SOM ERBJUDER TILLRÄCKLIGT MED SOLSKEN FÖR ODLING. I 
EN STUDIE FRÅN KTH UNDERSÖKS MÖJLIGHETERNA TILL ATT 
ISTÄLLET ODLA INOMHUS. 

MATILDA LANN | redaktionen@fastighetsnytt.se

JAKTEN PÅ
HÅLLBARHET
MED MATILDA LANN

FOTO: DREAMSTIME
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 Sen gjordes ett användartest där 
 allmänheten bjöds in för att utvärdera den 
gröna lägenheten. Intresset för att odla 
grönsaker var mycket stort. Fisk däremot 
var ingen storsäljare.

– Folk tyckte att det var läskigt att slakta 
fisk, så att odla fisk hemma är kanske inte 
något man kan sälja in till gemene man.

SVÅRIGHETER MED ATT ODLA INOMHUS
Det finns mycket att tänka på innan  odling 
av grönsaker kan bli verklighet, först och 
främst rätt belysning och bevattning, 
men skadedjursbekämpning är en annan 
viktig pusselbit.

– Vi hade bladlöss i vår visningslägenhet 
och det gäller att hitta ett bra ekologiskt sätt 
att få bukt med skadedjur. Avtal med någon 
som kan hjälpa till med sådant är nog bra att 
ha, säger Annika Carlsson Kanyama.

En annan aspekt är att det finns få 
 aktörer på marknaden som säljer utrustning 
för inomhusodling för privatpersoner.

– Utrustningen som vi fick låna av Green
works är avsedd för professionellt bruk och 
priserna blir alldeles för höga för konsum
enter, men det finns helt klart ett intresse hos 
konsumenterna för den här typen av odling.

Ett företag som visat intresse för 
inomhus odling är Ikea.

– Några representanter därifrån kom 
och tittade på vårt gröna kök eftersom de 
bestämt att de skulle utveckla sådana prylar 
för att lansera på marknaden.

Ikea har fått frågan om att  kommentera 
trenden med inomhusodling men har 
avböjt medverkan.

”Vi har absolut mer på gång när det gäller 
att odla inomhus/på liten yta, men det ligger 
lite för långt fram i tiden för oss att kunna 
prata om nu” låter Ikea hälsa per mejl via 
en pressekreterare.

BIDRAR TILL BÄTTRE KLIMAT
Hela tanken med att odla inomhus är att 
 förlänga den korta utomhussäsongen och 
på så vis kunna få mer närproducerade 
 grönsaker året om.

– Det blir ett bra komplement till stads
odling och även om det inte är någon 

 avgörande del i livsmedelsförsörjningen så 
är det ändå ett bidrag till att minska miljö
belastningen, det blir färre transporter och 
dessutom kan jag tänka mig att om man blir 
mer intresserad av att odla själv kanske man 
ställer högre krav på annan mat man köper, 
säger Annika Carlsson Kanyama.

Hon menar att det krävs fler studier 
på hur mycket mindre miljöbelastningen 
skulle kunna bli för matkonsumtionen om 
inomhus odling blev mer utbrett.

– När vi har så stora utrymmen inne som 
ändå håller en temperatur som passar de 
flesta växter, då skulle man kunna utnyttja 
det utrymmet på ett smart sätt.

KOMMANDE PROJEKT
Samtalet kommer in på stora köpcenter och 
publika byggnader som är uppvärmda året 
runt där det finns potential för odling. Och 
redan nu är nästa projekt på tema  hållbarhet 
och odling på gång, nämligen gemensam 
 odling under tak i Alby och i Malmö för att 
öka den sociala hållbarheten.

– I Alby ska vi i så fall göra om ett  gammalt 
garage till växthus där folk i  området ska 
 erbjudas odlingslotter bland annat. Det blir 
som en koloniträdgård fast det är under tak 

och man odlar hela året. Vinnova finansierar 
projektet, säger Annika Carlsson Kanyama.

Hur långt bort är det innan vi odlar våra 
egna grönsaker inomhus hemma?
– Jag tror inte att det är så långt bort, jag 
tror att det som saknas är några praktiska 
marknadsbaserade lösningar. Någon måste 
börja sälja odlingstavlor och odlingslampor 
till priser som är konkurrenskraftiga.

Per Berglund, vd och grundare för Green
works, ett företag som designar möbler 
med växtinnehåll tror att inomhusodling 
 kommer att komma mer och mer.

– Vi får väldigt mycket förfrågningar om 
det, främst från företag som vill ha  specifika 
växtlösningar för kanske  reception,  kontor 
eller badrum. Men arkitekterna har  de 
finitivt förstått att man kan göra  mycket 
mer än att bara använda krukväxter, 
säger han.

Förutom att spara på miljön genom att 
närproducera finns andra positiva egen
skaper med mycket grönt hemma.

– Växter har ju uppenbara positiva egen
skapar, de påverkar närmiljön och mikro
klimatet, luften blir bättre och växter har en 
lugnande påverkan, säger Per Berglund. n

Folk tyckte att det var läskigt att 
slakta fisk, så att odla fisk hemma är 
kanske inte något man kan sälja in till 
gemene man.

FOTO: DREAMSTIME
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D rar man streck mellan de tre storstadsregionerna i 
Sverige så bildar det en triangel. Stockholms regionen, 
Öresundsregionen och Västsverige. Motorvägen E4 
bildar ett välfungerande infrastrukturstråk mellan 

Stockholm och Öresund och det har varit mycket stort fokus på 
dessa två regioner medan det industriintensiva Västsverige på 
många sätt har hamnat i skymundan, i alla fall i debatten om 
vilka regioner som är de mest dynamiska och ledande i Sverige. 
Detta trots att Västsverige är Sveriges näst största region sett till 
 folkmängd och för den svenska ekonomin ett oumbärligt industri 
och exportnav.

Med detta i åtanke valde Fastighetsnytts reportrar i juni  månad 
att göra en reportageresa till Västsverige. Vi träffade kommunal
politiker och näringslivet och försökte ta reda på vilka  utmaningar 
regionen har att lösa för att öka sin konkurrenskraft  gentemot 
Stockholm och Öresund? Vilka styrkor och svagheter har man 
och kan det vara så att Göteborgs storlek jämfört med krans
kommunerna och andra städer i regionen utgör ett hinder? n

innehåll

Det som i folkmun kallas Västsverige omfattar Västra Götalands 
län och stora delar av Hallands län. I detta reportage har vi valt att 
 definiera Västsverige som Västra Götalands län och de norra delarna 
av Hallands län, det vill säga Kungsbacka och Varbergs kommuner. 

Västsverige omfattar en yta om 25 493 kvadratkilometer och har en 
folkmängd på närmare 1,8 miljoner invånare vilket gör området till 
Sveriges näst folkrikaste.

Västra Götalands län bildades vid länsreformen 1 januari 1998 då 
Göteborgs, Älvsborgs, Skaraborgs län och Bohuslän slogs ihop. 

Västsverige är Sveriges kommuntätaste region och omfattar 51 
 kommuner (varav 49 i Västra Götalands län).

Västsverige har tre universitet och fyra högskolor (fem om man 
 räknar med Högskolan i Halmstad).

Viktiga näringar i Västsverige är tung verkstadsindustri, textilindustri, 
utbildning, besöksindustri, transport.

Bland kända orter i Västsverige kan utöver de största nämnas: 
Alingsås, Vänersborg, Lidköping, Skara, Strömstad.

FAKTA: VÄSTSVERIGE

Hamnar
västsverige
i skymundan?
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STÖRSTA
KOMMUNER
(FOLKMÄNGD)

Göteborg 544 285
Borås 107 604
Kungsbacka 78 710
Mölndal 63 089
Varberg 60 657
Trollhättan 56 993
Uddevalla 53 864
Skövde 53 309
Kungälv 42 538
Lerum 39 861
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Framtiden ligger på våra skrivbord. Varje dag funderar vi på hur framtidens samhälle  
ska se ut. Hur kommer man vilja ha den här byggnaden, parken, gallerian, vägen, 
spåret, kvarteret, staden, samhället i framtiden?  Det är den viktigaste frågan som vi 
arbetar med dagligen.

Människor måste vilja bo och leva i framtidens städer – se sina barn leka och växa 
upp – och få stimulans, utbildning och jobb. Städer där infrastrukturen planeras efter 
människors behov och för att främja god hälsa och minimera restider.

Vi kallar dem Future Cities – hållbara, attraktiva och konkurrenskraftiga. Det är den 
sortens städer vi på WSP gillar och vill vara med att utveckla.

Vill du veta mer om vad vi gör, eller kanske också vara med och utforma framtidens 
städer? Läs mer på www.wspgroup.se eller besök vår monter på Business Arena.

VINN ”HÖVDING” – AIRBAG FOR CYCLISTS
Vi finns på plats på Business Arena den 16-17 september.
Där kan du träffa några av våra konsulter och vara med  
och tävla om en innovativ cykelhjälm från Hövding.
Kom till monter nummer 70 och tävla!

www.wspgroup.se
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Göteborg är den största staden och 
navet i Västsverige och hela re
gionen gynnas av ett starkt Göte
borg. Samtidigt gynnas ett starkt 

Göteborg av starka  kranskommuner och en 
stark region. Det konstaterar Hans Wallen
stam, vd för Wallenstam, en av  Göteborgs 
största fastighetsägare med anor som sträcker 
sig årtionden tillbaka. Han är kritisk mot det 
regionala samarbetet i Västsverige och anser 
att man kan titta till  Stockholmsregionen för 
en förebild.

– Kranskommunerna har inte så ont av 
Stockholm och Stockholm har inte så ont av 
kranskommunerna utan på något sätt så har 

man samlats kring att Stockholm är huvud
orten och så hjälps vi åt för går det bra för 
Stockholm så går det bra för alla. Där skulle 
man vilja att Göteborg kom lite närmare i 
den synen, säger Hans Wallenstam.

Han vidareutvecklar sitt resonemang och 
säger att han har hört spekuleras i att för
klaringen till att det regionala samarbetet i 
Stockholmsregionen fungerar så mycket bätt
re kan vara att Stockholms stad är ungefär lika 
stor som kranskommunerna tillsammans.

– Det skapar en viss ödmjukhet, man 
 lyssnar på sina grannar och arbetar för att 
 hitta lösningar ihop, menar Hans  Wallenstam, 
och han nämner närvaron på fastighets

mässan Mipim i Cannes som exempel.
– Det må vara en symbolhandling och 

man kan välja att samla regioner men för 
mig blir det tydligt på Mipim där Stockholm 
bjuder in sina kranskommuner och ordnar 
middag för alla. Vi samlas och finansborgar
rådet i Stockholm, oavsett politisk färg, står 
och hyllar samarbetet.

Jämför man det med Business Region 
 Göteborgs närvaro på Mipim så är det bara 
Göteborg, konstaterar Hans Wallenstam.

– Det kan jag tycka är lite fel egentligen för 
man ska verkligen vara mån om att visa att 
detta är vårt samarbetsforum. Ska vi visa hur 
stark regionen är så är det självklart att alla 
kommuner runtomkring samlas kring detta 
och så gör vi det som en region, inte som en 
stad. Det är en reflektion man har gjort.

ETT VARUMÄRKE?
Stockholm har sedan några år tillbaka 
marknads fört sig som Skandinaviens huvud
stad och etablerat varumärket, bland  annat 
på Mipim. Kan det vara så att Göteborg, i 
syfte att etablera att samarbete med sina 
kranskommuner och marknadsföra regionen, 
behöver ett varumärke, utöver Volvo Ocean 
Race och 400årsjubiléet som firas 2021?

– Allt som kan påverka positivt är ju bra. 
Det är jätteroligt om Volvo Ocean Race kan 
bidra till Göteborg, det är jätteroligt med 
alla evenemang, för Göteborg är ju ända 
duktigt på att arrangera evenemang. Det 
kanske är för att man är nummer två som 
man måste jobba hårdare för att saker och 
ting ska hända. Stockholm har väl lite grann 
mer räkmacka till olika grejer för att man 
är Stockholm.

Han poängterar att Göteborg är en stad 
med en stor tradition, bland annat som 
 evenemangsstad men ännu  viktigare som 
en sjöfartsstad och handelsstad. Man har 
starka traditioner som man skulle kunna ta 
tillvara och förstärka.

VÄSTSVERIGE ÄR EN REGION MED STOR POTENTIAL, BLAND 
ANNAT TACK VARE SIN NÄRHET TILL NORGE.  FÖR ATT LEVA UPP 
TILL SIN POTENTIAL ÄR DET VIKTIGT ATT MAN BÖRJA TÄNKA 
MER SOM EN REGION. DET KONSTATERAR HANS  WALLENSTAM 
SOM EFTERLYSER ETT MER INTIMT SAMARBETE MELLAN 
 GÖTEBORG OCH KRANSKOMMUNERNA.

SVERRIR THÓR | sverrir.thor@fastighetsnytt.se

tänka regionalt ett 
framgångsrecept

FOTO: WALLENSTAM

Hans Wallenstam.

hans wallenstam, vd för wallenstam
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– Det ena behöver inte förta det andra 
men jag skulle önska att man på något sätt 
sålde regionen mer än staden. Det är ju 
för att man själv håller på med kommun
politik och man är intresserad av fastigheter 
men gemene man vet ju inte om han bor i 
 Göteborg eller Mölndal. Man struntar i det, 
det är mer en kommungräns för att någon 
kommun politiker har bestämt att det ska 
gå en gräns.

Att jobba i de inskränkta former som 
utgörs av kommungränser anser inte Hans 
 Wallenstam vara tidsenligt. Man bör satsa 
på hela regionen och arbeta utifrån det.

NÄRHETEN TILL NORGE EN STYRKA
I regionen som definieras av Strömstad/
Uddevalla i nordväst till Mariestad/Skövde i 
nordost, Jönköping i sydost och  Halmstad i 
sydväst bor uppskattningsvis cirka 2  miljoner 
invånare, ungefär lika många som i  Stock 
holmsregionen men dock på en betydligt 
 större yta. Det är en stor (både befolknings
mässigt och till ytan) och enligt Hans 
 Wallenstam fantastisk region, men  problemet 
är att man inte arbetar som en region.

– Någon måste ta initiativet och bjuda 
in till samarbete och det ska inte vara vara 
kranskommunernas uppgift. Det måste vara 
den store som uppvisar ödmjukhet mot de 
andra, bjuder in på lika villkor och hittar 
olika samarbetsformer.

Göteborg är navet i denna stora region 
men med tanke på att Öresundsregionen 
och Stockholmsregionen är de svenska 
 regioner som får mest uppmärksamhet och 
som är bäst kopplade infrastruktur mässigt 
kan det finnas en risk att 
Västsverige och 

Göteborg blir offside. Det finns dock en 
 uppenbar styrka i närheten till Norge  menar 
Hans Wallenstam och påpekar att Oslo, 
Skandinaviens tredje största stad med 1,5 
miljoner invånare i sin storstadsregion, 
finns runt hörnet.

– Egentligen hela Norges  transportväg 
går här förbi och på så vis är Göteborg 
 strategiskt väldigt välbelägen mellan de tre 
huvudstäderna. Jag tror att den västsvenska 
regionen är stor nog för att vara viktig för 
den skandinaviska ekonomin och dessutom 
blir ju hela trenden i Sverige  urbanisering. 
Det är Stockholmsregionen, Göteborgs
regionen och Köpenhamnsregionen och 
det gäller att stå på tårna och locka till sig 
företag och få dem som kommer hit för att 
studera att stanna kvar.

Han betonar att det är dagens studenter 
som blir morgondagens skattebetalare och 
vikten av att skapa en attraktiv miljö för dem 
att stanna kvar i är därför enorm. Väst sverige 
lockar studenter och forskare, inte bara från 
Sverige utan hela världen, och det är viktigt 
att dessa stannar kvar istället för att flytta till 
London eller för den delen Stockholm.

 Det är inget man kan ta för givet utan 
man får jobba på det hela tiden för att hålla 
sin attraktions och konkurrenskraft intakt, 
säger Hans Wallenstam.

En viktig faktor för att öka regionens 
 attraktionskraft är givetvis en fungerande bo
stadsförsörjning men den frågan kan vi  nästan 
lämna därhän då den diskuteras dag in och 
dag ut på alla håll. För nu kan vi nöja oss med 
att konstatera att dagens bostads situation i 
Göteborg är otillfredsstållande  enligt Hans 
Wallenstam. Han har många idéer om hur 
man kan lösa problemet lokalt, bland annat 
en av hans käpphästar som är exploatering 

av Heden i centrala  Göteborg. 
Exploatering som 

skulle kunna ge Göteborgs stad miljarder i 
intäkter och räcka till för att täcka kostnaden 
för upprustning av hela innerstaden.

MUTSKANDALEN EN BEGRÄNSNING
En av de faktorer som ligger utvecklingen 
i fatet är de mutskandaler som ägde rum 
i  Göteborg för några år sedan och har gett 
staden öknamnet Muteborg. Då Göteborg i 
kraft att vara största stad och dynamo all
tid kommer att vara en drivande kraft i den 
 regionala utvecklingen så ligger det som 
 ligger Göteborg i fatet även hela regionen 
i fatet. Hans Wallenstam fastslår att mut
skandalen lett till en stor begränsning då 
folk blev livrädda att umgås med varandra.

 Det är ju fortfarande nästan så att man 
inte kan bjuda den andra på en kopp kaffe 
och ingen kommuntjänsteman ville ses 
tillsammans med någon från näringslivet, 
oavsett om man jobbar med fastigheter  eller 
inte. Det får inte bli vi och dem i alla frågor 
och umgås man inte och bara är rädd för 
 varandra så blir det en vägg emellan.

Han beskriver det som att försiktig heten 
fortfarande är väldigt stor vilket är en  hämsko 
för samarbetet men  betonar  sam tidigt det 
positiva i att skandalen  uppdagades och man 
fick den utredd.

– Nu kan vi arbeta för att det blir annor
lunda men man får inte bli rädda för att  träffas. 
Det kommer nog att ge sig allteftersom och då 
kan vi lägga mer kraft i att utveckla Göteborg 
som stad och Västsverige som region. n

Grundades år 1944 som Lennart Wallenstam 
Byggnads AB.

Börsnoterat sedan 1984.

Fastighetsvärde 30/6 2015: 30,3 miljarder kr.

Eget kapital 30/6 2015: 14,5 miljarder kr.

FAKTA: WALLENSTAM AB

FOTO: SVERRIR THÓR
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Enligt Johan Trouvé, vd för Väst
svenska Handelskammaren, ska 
det investeras 200300  miljarder 
fram till 20302035, och man 

 räknar med ett tillskott på 200  000 
 människor. Vad det handlar om, menar han, 
är att konkurrensen om kompetent personal 
blir allt hårdare och Göteborg måste gå från 
att vara en stor småstad till en liten  storstad 
för att locka arbetskraft, och då måste 
 Västlänken till.

Den är oerhört viktig menar Johan 
 Trouvé, då Göteborg har en låg andel in
pendlare från regionen i jämförelse med 
Malmö och Stockholm. Huvudskälet är en 
undermålig infrastruktur.

västlänken tar göteborg 
Från stor småstad till 
liten storstad
EN AV DE STÖRSTA UTMANINGARNA FÖR GÖTEBORG ÄR ATT 
KLARA AV ALLA BYGGNATIONER SOM SKA SKE DÅ  STADEN I DET 
NÄRMASTE KOMMER EXPLODERA VAD GÄLLER  UTVECKLING AV 
BOSTÄDER, FASTIGHETER OCH  INFRASTRUKTUR DE  NÄRMASTE 
ÅREN. I CENTRUM FINNS VÄSTLÄNKEN, EN  FÖRUTSÄTTNING 
FÖR DE FRAMTIDA PLANERNA MEN OCKSÅ EN KÄLLA TILL 
 KONTROVERS I STADEN.

MATTIAS FRÖJD | mattias.frojd@fastighetsnytt.se
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– I dag kan man säga att det finns fem 
ekrar ut från Göteborg där folk  pendlar 
och  historiskt har vi bara haft två av dessa 
 försörjda med pendeltågstrafik, mot 
 Alingsås och Varberg. Nu har vi sedan ett 
par år tillbaka även till Trollhättan. Men det 
finns ingen pendeltågstrafik värt namnet 
mot Udevalla eller Borås till exempel. Det 
finns inte kapacitet i dag men vi ser framför 
oss att flera av dessa är utbyggda om tio år, 
men då är Västlänken en förutsättning för 
att det ska fungera. Framförallt ger  länken 
Göteborg möjligheter att växa på andra 
 ställen än bara runt centralstationen.

”DET BLEV INGEN DEBATT”
Historiskt har Göteborg satsat väldigt  mycket 
på motorvägsubyggnaden och pendel tåg 
har kommit i andra hand. Ett  annat skäl till 
att man halkat efter Malmö och  Stockholm, 
berättar Johan Trouvé, är att man inte 
 varit ense. Själv har han hört historier 
från  tidigare statsråd som berättat att det 
kunde komma en  Göteborgsdelegation ena 
veckan och säga att vi är i behov av det här, 
det är jätteviktigt. Nästa vecka kom en ny 

 delegation som ville ha något annat, och 
 sedan en tredje.

Då är frågan om alla drar åt
samma håll i dag?
– Svaret är både ja och nej. Det historiska 
nu är att så gott som alla partier är överens 
om vad de vill. Men nu har man hamnat i 
 situationen att man inte lyckats förankra 
det hos med borgarna på ett trovärdigt 
och bra sätt. Många tror att det är något 
skumt på gång och vi har en motstånds
rörelse i  Vägvalet som är högljudd, säger 
Johan Trouvé.

De flesta inblandade i Västlänken  pekar 
på kommunikationsbiten som det som gick 
snett och som har lett till att många inte 
riktigt  greppat vad projektet handlar om. 
Stads arkitekt Björn Siesjö menar att det 
finns ett tydligt missnöje hos en liten grupp 
som är missnöjda på riktigt. Sedan finns det 
en stor grupp som vacklar lite och en annan 
liten grupp som tycker det är bra.

– Detta beror mycket på att informa
tionen varit för dålig och att debatten varit 
ganska tyst. Vad som hände var att man 

gick tillsammans, alla de stora partierna, 
i ett  gemensamt paket där alla fick något 
ur gottpåsen. Om vi ska hårddra det fick 
 Moderaterna en motorvägstunnel och så 
fick Miljöpartiet en järnvägstunnel och 
så var alla glada, det blev ingen debatt då 
man var överens. Det var lite så Vägvalet 
uppstod, folk kände sig lurade på samtalet 
runt det hela. Men den yngre generationen 
 förstår inte vad motståndet handlar om, 
 säger Björn Siesjö, stadsarkitekt i Göteborg.

2026 SKA VÄSTLÄNKEN VARA PÅ PLATS
Vad är då Västlänken? Det handlar om en 
åtta kilometer dubbelspårig pendeltågs
förbindelse, varav 6,6 kilometer tunnel  under 
centrala Göteborg, med tre nya  stationer vid 
Korsvägen, Haga och  Göteborgs central. 
 Syftet är att öka kapaciteten för pendel och 
regiontågtrafiken.

– Säckstationen (Göteborgs central) är 
full. Ska man överhuvudtaget ha  möjlighet 
att utveckla spårbunden trafik i västra 
 Sverige så måste man göra något. Då är ju 
idén att man flyttar undan all persontrafik, 

Byggstart: 2017/2018

Trafikstart: 2026

Kostnad: Beräknas till 20 miljarder kronor 
i 2009 års prisnivå. Västlänken ingår i 
 Västsvenska paketet.

Idag trafikeras Göteborgs C med 675 
 ankomster och avgångar per vardagsdygn.

Västlänken och säckbangården  kommer 
 tillsammans att kunna hantera 1125 
 ankomster och avgångar per dygn.

Källa: Trafikverket

FAKTA: VÄSTLÄNKEN

Johan Trouvé.
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pendel och regiontrafik, som kommer gå 
i tunneln. När detta är klart kan man för
dubbla trafiken på säckstationen för fjärrtåg 
och gods, säger Lennart Dage, Fastighets
ansvarig Västlänken, Trafikverket.

Lennart Dage har tidigare arbetat med 
projekt BanaVäg i Väst, ett fyrfälts väg och 
dubbelspår mellan Göteborg och  Trollhättan, 
ett projekt som blev embryot till dagens 
 Trafikverk. När det gäller  Västlänken, som är 
en del av Västsvenska paketet, är  kostnaden 
beräknad till 20 miljarder (i 2009 års  priser) 
och han ser inget i dag som tyder på att det 
inte ska räcka. Lokaliseringen är klar och 
godkänd sedan 2013 och planen är nu ute 
på granskning.

– Vi är ju fortfarande i planprocess så 
 närmast ska vi skicka in järnvägsplanen 
för fastställelse. Vi räknar med att den blir 
överklagad av någon och att det tar kanske 
ett år. Så laga kraft kanske första  kvartalet 
2017 och sedan ska vi få tillstånd från 
 miljödomstol och vattendomstol. Tanken 
är att huvudentreprenaderna ska vara igång 
2018 och 2026 ska hela systemet vara igång, 
i den bästa av världar, säger Lennart Dage

Sträckan för Västlänken är vald delvis 
för att göra så lite intrång som möjligt.

– Vi river ju i princip inte något hus, trots 
att vi går med 8 kilometer järnväg genom 
centrala Göteborg. Det finns två kompli
cerade lägen, över Korsvägen där vi öppnar 
upp rejält samt när vi går under Hagakyrkan 
mot Skatteverket.

Något Lennart Dage ser som en  viktig 
funktion för att hålla ner kostnader är 
 snabba besked och beslut från kommunens 
sida för att kunna möta ett projekt som 

 tickar och går. Det fanns ett tidigt embryo till 
en speglande orga nisation i  kommunen med 
projektchef och före trädare för  förvaltning 
med mera, men det föll, berättar  Lennart 
Dage men  pekar också på att det pågår ett 
arbete i kommunen med om organisation 
mot ett utvecklande  arbetssätt.

– Trafikverket tar inte politiska beslut, 
vi har ett uppdrag. Ett projekt av denna 
 magnitud klarar inte den långa beslutspro
cess som är det normala i en kommun. I 
BanaVäg i Väst träffade vi representanter 
från staden varje vecka i 7 år och disku
terade höjd på kantsten till lite större frågor. 
Det är så man måste jobba och det är stadens 
möjlighet att påverka inifrån. Beslut som 
bygglovsärenden behöver förberedas och de 

olika parterna måste prata med varandra. 
Om vi ställer frågan: ska ni ha lyktstolpar? 
Då håller det inte att säga: Vänta så ska jag 
se. Jag tror att när detta projekt går för full 
kostar det 34 miljoner i timmen, då blir det 
dyrt att vänta, säger Lennart Dage.

SPÅRBUNDEN TRAFIK
DRIVER UTVECKLINGEN
– Här kan du bygga 2  000 bostäder, här 
kan det bli 15 000 bostäder, Backaplan ska 
bli stadsdel, centralenområdet är under 
detalj planering, Gullbergsvass finns det 
långsiktiga planer för, nya Hisingsbron ska 
till med rejäla byggrätter intill för att skapa 
 stadsgator, nya stationerna vid Korsvägen 
och Haga.., säger Björn Siesjö.

En av de nya stationerna 
läggs under Hagakyrkan.
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Lennart Dage.
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Ända sedan starten 2006 har vi haft siktet inställt mot att noteras vid Nasdaq OMX Stockholm. Efter att vi 
nu under flera år varit ett av branschens främsta tillväxtföretag strävar vi efter en notering under 2017. 
 Det är nästa naturliga steg för oss som snabbt växande teknikkonsultkoncern med verksamhet inom 
infrastruktur, arkitektur & byggnader, industri och projektledning. Koncernen består av ett antal dotterbolag 
med stort projektkunnande som i samverkan erbjuder såväl helhetslösningar som specialistkompetenser.

Träffa oss på Business Arena 16/17 september.
Under Business Arena har du ett gyllene tillfälle att träffa oss – oavsett om du vill vara en del av  
Projektengemangs utveckling som person, eller med ditt företag. Eller bara prata lite om vår väg till börsen.
 Besök oss i monter 92, plan 4, på Stockholm Waterfront Congress Centre den 16/17 september 2015, och 
vår pressträff den 17/9 2015 kl 13:40.
 Du är mycket välkommen!

KONSTEN ATT TA SIN EGEN VÄG TILL BÖRSEN

www.projektengagemang.se
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På Stadsbyggnadskontoret i Göteborg går 
Björn Siesjö loss på en modell över  staden och 
man inser fort att det är en plats med utveck
lingspotential. I modellen finns det utmärkt 
cirka 5 miljoner kvadratmeter  planerad ny
byggnation, vilket enligt Björn Siesjö mot
svarar en tredjedel av utbyggnads behovet 
fram till 2035. Göteborg har i dag ganska 
många tunga trafikleder och trafikplatser men 
det finns också stora, tomma ytor i  centrala 
lägen. Centralstationen, där  Jernhusen nu 
utvecklar Region City,  beskriver Björn Siesjö 
som möjligheternas land men även runt Kors
vägen och Haga så kommer Västlänkens nya 
stationslägen  öppna för möjligheter.

– Det finns studier som visar att är det 
mindre än 600 meter till järnvägsstationen 
så väljer man bort bilen i ganska hög ut
sträckning. Och då ska vi bygga mycket inom 
dessa 600 meter.

Inom Västsvenska paketet är det inte 
bara Västlänken som ingår utan även bil
tunnel, ny bro över älven, egna bussfält och 
uppgradering av ett antal stationer.

Björn Siesjö berättar att Göteborg har 
ökat kollektivtrafiken från 24 till 31  procent 

 mellan 20072013 och tror att staden inom en 
tioårsperiod har goda  möjligheter att  komma 
upp över 40 procent. Vad man framförallt 
gör nu är att  komplettera spårvagnsnätet. 
 Exempelvis ser han en  olycklig koncentration 
av kollektivtrafiken i Brunnsparks området, 
vilket proppar till staden och det ska man 
lösa. Andra planer är spårväg till Lindholmen 
och Eriksberg och längre fram spårvagn upp 
till Backa.

– När vi har ett komplett spårvagnsnät 
kan vi fundera på nästa steg. Något man inte 
tänker på är att spårbunden trafik driver 
stadsutvecklingen i sig. Det ger en känsla av 
permanens då man vet att den ligger kvar 
länge, till skillnad mot en busslinje som kan 
dras in, det gör att man vågar investera.

Björn Siesjö är inte överväldigad av allt 
i Göteborg och kanske framförallt inte på 
en del projekt som startats innan han kom 
in i bilden som stadsarkitekt. Dock ser han 
 ingen anledning med att gå in och peta i 
 sådant som redan är på gång.

– Sitter man på tåget i Katrineholm på väg 
mot Stockholm kanske det är dags att sluta 
fundera på om man skulle åkt till  Köpenhamn 

istället. Man får ge sig på de frågor som ligger 
här, när det handlar om långa processer så får 
man låta det som gått långt vara.

Men det finns gott om uppgifter att ta 
tag i, stora planer som kommer att ta många 
år att förverkliga och på frågan om han 
 hinner vara med om allt så skrattar han gott.

– Ja, det får vi hoppas. Men 2035 är 
 horisonten ungefär för oss och då är jag 75 
bast. Men vi är myrorna och myrstacken är 
kvar och växer. Men det är kul att vara här, 
roligt och en stor utmaning. n

BILD: JERNHUSEN

Visionsbild över nya Region City som Jernhusen utvecklar vid Göteborgs Central.
I förgrunden den framtida nya Hisingsbron.

REPORTAGE: VÄSTSVERIGE

Björn Siesjö.
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Vi tar tillgång till rent vatten för givet, men hur säkra 
kan vi vara på det som kommer ur vår kökskran? Klimat-
förändringar, vattenburna parasiter och ökande halter av 
läkemedelsrester och bekämpningsmedel ställer nya krav 
på våra kunskaper. Hur säkrar vi framtidens dricksvatten-
försörjning? Läs om Säkrare dricksvatten och lyssna på 
vår podd #4 på tyrens.se/framtidsvisioner. 

Vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa stort på 
forskning och utveckling. Genom Sven Tyréns Stiftelse 
investerar vi för att hitta framtidens lösningar.

FRAMTIDSVISION #4 

Bara vanligt 
vatten

tyrens.indd   1 2015-08-14   09:50:33



FASTIGHETSNYTT 4/2015 | 123

REPORTAGE: VÄSTSVERIGE

Medan andra städer hade for
donskriser och varvskriser 
drabbades Borås hårt av en 
textilkris. Mellan 1970 och 

1984 försvann tio procent av befolkningen.
– Sista man släckte ljuset. Det fanns 

inget liv på gatorna och det var ingen 
skjuts i  staden, säger Bengt Himmelmann, 
 samhällsplaneringschef på Borås Stad.

Idag ser det annorlunda ut. Varje dag 
slår staden vid Viskan alltime high i antal 
 invånare. Tillsammans med  fastighetsägare 
och köpmän har staden samverkat för en 
 gemensam bild av ett nytt Borås. Målet 
har varit att fler människor ska finnas i city 
 dygnet runt. För den processen blev Borås 
2011 utsedd till årets stadskärna. 

– Så vi har SMguld i det. Och två i  fotboll 
de senaste åren, säger Bengt Himmelmann.

Guldmedaljen utdelades för  arbetet 
som staden gjort sedan 2005 då man 
fattade överenskommelsen med fastighets
ägare och köpmän.

– Vi fick inte guldmedalj för att vi var 
Sveriges bästa stadskärna 2011, för det 
är vi fortfarande inte. Det var resan och 
hur vi förändrat Borås varumärke, som 
 kanske inte alltid varit världsbäst, säger 
Bengt  Himmelmann.

Runt om i staden har flera förändringar 
gjorts. Man har bland annat omvandlat 
Sandwalls plats mitt i staden. Platsen  precis 
vid Viskan var tidigare full av bilar. Nu är 
den präglad av uteserveringar på botten

våningarna, ett stort trädäck precis vid 
vattnet och en gigantisk målning av Alfred 
Nobel på en av fasaderna.

– Tidigare fanns här  hälsokostbutiker, men 
nu säljer man Bvitamin på  halvlitersglas.

Arbetet med att utforma platsen började 
med att man tog fram en bild som invånarna 
fick ta del av och tycka till om.

– Man kan skriva vad man vill. Men det är 
som när man läser en bok som två  personer 
sedan ser på film, så har man inte haft alls 
samma film inom sig. Likadant är det med 
utvecklandet av  staden. Om jag  skriver ”vi 
skapar en plats där  människor kan  mötas” 
får människor helt olika bilder, säger 
Bengt Himmelmann.

När de sedan beskrev platsen använde 
de formuleringar som inte ser insidan 
av  kommunhus särskilt ofta. ”Du sitter i 
 trappan med fötterna i Viskan, äter din 
 första glass och håller vårkärleken i handen”, 
är ett exempel.

– Visst låter det lockande?!, säger Bengt 
Himmelmann entusiastiskt.

fullt blås i borås
DEN GAMLA TEXTILSTADEN BORÅS HAR REST SIG UR TRÅDAR-
NA OCH FÅR VARJE DAG FLER INVÅNARE. MED GATUKONST, EN 
NIO METER HÖG PINOCCHIO OCH GULDMEDALJER FINNS DET 
ÅTERIGEN ”ETT SCHVUNG I STADEN”.

MARIA NORDLANDER | maria.nordlander@fastighetsnytt.se

FOTO: MARIA NORDLANDER
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Konstnär är Boråsbaserade Shai 
 Dahan. Han var en av initiativtagarna 
till gatukonstfestivalen No Limit.

”Ute” av Charlotte Gyllenhammar, 
färdigställdes 2004.
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Runt om i staden pågår också flera 
 stora bostadsprojekt. Bland annat finns en 
 godkänd detaljplan för ett 33 våningar högt 
hus mitt i staden. Staden har ett politiskt 
uppdrag att skapa 100 bostäder om året 
fram till 2025.

Men Boråsdansen har inte bara varit 
en på rosor. Den mest uppmärksammade 
 kritiken mot stadsutvecklingen var när en 
nio meter hög staty av Pinocchio skulle resas 
mitt i staden.

– ”Vad ska den kapitalistiske pojken göra 
i Borås? Han har ju inga rötter här och är 
större än Poseidon!”. Det var mycket mer 
uppståndelse kring en nio meter Pinocchio 
än kring 33 våningar bostäder, berättar 
Bengt Himmelmann.

Borås har också utvecklats till något av 
en kulturstad. Bland annat arrangerades 
förra året gatukonstfestivalen No Limit, 
där ett tiotal konstnärer under några dagar 

smyckade fasader och gator med konst. I år 
kommer festivalen tillbaka.

En av utmaningarna (och möjligheterna) 
för Borås är närheten till Göteborg. Man 
vill inte bara vara en stad där folk bor, och 
 pendlar till Göteborg. Målbilden är som sagt 
en stad där människor rör sig dygnet runt.

Var femte minut går det en dubbel
däckare med 80 platser fram och tillbaka till 
Göteborg. Städerna kommer att närma sig 
varandra ännu mer med den nya Götalands
banan som kommer att ta boråsarna till 
 Göteborg på drygt 30 minuter.

– Man är väldigt sårbar om man är ensam. 
Vi blir allt mer en del av samma region, och 
det vill vi vara, säger Bengt Himmelmann. n

Invånare i kommunen 2013: 105 995 (13:e 
största i Sverige, beräknat på folkmängd)

Ålder: Grundades av kung Gustav II Adolf 1621 
(funnits långt innan dess dock)

Yta: 967,53 km², 

Aktuellt: Anordnar street art-festivalen No 
Limit Borås för andra gången 3-6 september 
2015

USPs: Textilindustri. Graffitti. Konst. Postor-
der. Elfsborg

Slogan: ”Borås - Storstadens utbud och 
småstadens närhet” alternativt ”Fullt blås – 
Borås”

Källa: Wikipedia och SCB.

FAKTA: BORÅS
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”Ophelia” av Natalia Rak.

Väggen som täcks av Alfred Nobel 
är skapad av Kobra och ligger 
precis vid Sandwalls plats. 

Skapad av Isaac Cordal under
No Limit 2014.

Bengt Himmelmann njuter av 
 sommaren och en karta över Borås. 
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Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige, med fokus på  
kommersiella lokaler. Fastigheterna, vars värde uppgår till 39 miljarder kronor, ägs och  
förvaltas av sex dotterbolag med stark förankring i fem tillväxtregioner: Eklandia Fastighets 
AB och Harry Sjögren AB i Storgöteborg, Fastighets AB Briggen i Öresundsområdet,  
Fastighets AB Brostaden i Storstockholm, Aspholmen Fastigheter AB i Mälardalen och  
Fastighets AB Corallen i Östra Götaland.

Vi är ett av Sveriges ledande 
fastighetsbolag. 
Men vi rekommenderar våra 
kunder att skriva kontrakt 
med sex andra.
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Kunskap är
Trollhättans
konkurrensmedel

Med de senaste åren av finans
kris och bilkonkurser är det 
lätt att avskriva Trollhättan 
som en utflyttningsbyggd, 

men faktum är att invånarantalet ökat varje 
år de senaste elva åren. Staden ligger dock 
i topp i landet när det gäller arbetslöshet, 
framförallt när det gäller unga.

– Jobb är alltid viktigt, och att vi får fram 
bostäder. Där känner jag att vi är på väg, vi 
har fått ett antal privata bolag som  bygger. 
Vi har våra problem, jag ska inte sticka 
 under stol med det. Arbetslösheten finns 

BILTILLVERKNINGEN HAR SATT SIN PRÄGEL PÅ TROLLHÄTTAN 
OCH SAAB ÄR ETT FREKVENT INSLAG, BÅDE I SAMTAL OCH PÅ 
STADENS GATOR. KONKURSEN HAR NÅGRA ÅR PÅ NACKEN MEN 
REGIONEN DRAS FORTFARANDE MED HÖG ARBETSLÖSHET. DET 
FINNS ÄNDÅ EN VISS OPTIMISM I LUFTEN, BEFOLKNINGEN 
ÖKAR OCH NYA KONTORSYTOR BYGGSTARTAS. MYCKET STAVAS 
UTBYGGD MOTORVÄG OCH DUBBELSPÅR I EN STAD SOM NU 
SATSAR PÅ UTBILDNING, INNOVATION OCH KANSKE EN OCH 
 ANNAN BIL...

MATTIAS FRÖJD | mattias.frojd@fastighetsnytt.se
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där men vi ser på framtiden med  tillförsikt, 
säger Paul Åkerlund (S), kommunstyrelsens 
 ordförande i Trollhättan.
 
MINDRE KOSTYM FÖR HÖGSKOLAN
Från Trollhättans järnvägsstation  letar sig 
Drottninggatan genom hela  staden. I  början 
på 1900talet var det en  järnvägssträckning 
för leveranser till och från Nohabs  industrier, 
ett företag som spelat en  viktig roll i  stadens 
historia. Följer man gatan bort  passerar 
man bland annat  Högskolan Väst, en  viktig 
kugge i Trollhättans framtids planer  enligt 
 kommunstyrelsens  ordförande. Det  gångna 
året kunde  Högskolan Väst  stoltsera 
med utmärkelsen årets  studentstad. En 
av  framgångsfaktorerna är den gällande 
bostads garantin för studenter. Kerstin 
 Norén, rektor på skolan sedan fyra år, 
 berättar att söktrycket tillhör de högsta 
i landet och att man förmodligen har en 
 nettoinflyttning av studenter till staden.

– Det får man kämpa en del med i dag 
från bostadsbolagen. Det finns en  nationell 
trend som innebär att det är svårt att få 
bostäder i de stora  universitetsorterna 
vilket leder till att många söker sig till 
 närbelägna, mindre universitet. Vi har haft 
högt söktryck men det beror bland annat 
på att vi är en region med hög  arbetslöshet, 
inte minst hos ungdomar. Sedan finns ett 
stort behov av kompetensutveckling och 

 omställningsutveckling så vi har en viktig 
roll, säger Kerstin Norén.

Saabkonkursen har påverkat  högskolan 
på så vis att man fått behålla de  tillfälliga ut
bildningsplatser som dåvarande  utbildnings 
minister Jan Björklund (FP) införde efter 
 finanskrisen. Anslagen kommer dock minska 
och även om det inte läggs ner fler utbildning
ar så får man dra ner på antalet platser.

– Vi har fått ha kvar dessa för att  kunna 
hantera omställning och arbetslöshet i 
 regionen. Det är dock slut från och med i 
sommar så det blir en lite mindre  kostym, 
 eller tillbaka till tidigare storlek kan man 
säga. Det är ett problem så klart när 
 söktrycket är högt, vi får ju också dra ner 
på enstaka kurser som är väldigt viktiga för 
omställning och kompetensutveckling. Det 
är tråkigt att man skär ner från statligt håll 

när vi vill satsa. Politiker i västra Götaland 
vi talat med förstår och ministern är väl 
 medveten om detta men hon har de pengar 
hon har, säger Kerstin Norén.

LOKOMOTIV, PERSONBILAR
OCH INNOVATION
Fortsätter man sedan hela  Drottninggatan 
bort och viker av mot Göta Älv  passerar 
man kontoret för Film Väst, ett bolag 
som  samproducerar nära hälften av all 
svensk långfilm och som gett upphov till 
 smeknamnet Trollywood. Verksamheten 
är belägen i  området där industriföretaget 
Nohab hade sitt säte, ett  verkstadsföretag 
grundat på mitten av 1800talet. Vid  Nohab 
 tillverkades bland annat lantbruksmaskiner, 
lokomotiv, militärmateriel och till och med 
ett antal skruvar till slussarna i Panama

Peab uppför nya bostäder vid Göta Älv.
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Ursaaben på Saabmuséet i Trollhättan.
Prototypen stod klar 1946.
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kanalen. 1937 grundade man, tillsammans 
med ASJA i Linköping, Svenska aeroplan 
 aktiebolaget (Saab).  Nohab  avvecklades 
under 1980 talet. Området har i dag  för 
vandlats till en  innovationshub med stift
elsen  Innovatum som bildades i slutet på 
 90talet av aktörer i  regionen i samarbete 
med  Högskolan Väst och Film Väst.

Innovatum beskrivs som ett  Lindholmen 
Light av Anders Torslid. Han är vd för 
 Trollhättan Tomt AB, helägt kommunalt 
bolag med två uppdrag, att förvalta stadens 
lokaler och att utveckla lokaler för närings

livets behov. Anders Torslid 
berättar att det är högtryck 
i verksamheten och man tog 
 beslut för ett år sedan att bygg
starta 8 000 nya kvadratmeter 
kontor och utvecklingsmiljöer. 
Innovatum omfattar bland 
annat 80talet forskare från 
 Högskolan, inkuba torer och 
brittiska GKN (tidigare Volvo 
aero) bedriver sin  forskning 
här. Totalt handlar det om cirka 
150 företag och 1 500 anställda.

– Det har varit en konvertering under 20 
år då det var en nedlagd industrikyrkogård.  
Staden växer även efter det som hände för 
tre år sedan med biltillverkaren.  Innovatum 
AB är en viktig motor för innovations
verksamheten och vi jobbar för att tillhanda 
lokaler för att skapa rum till intressanta 
möten. Vi har inte haft vakanser utan tar 
 istället emot samtal från företag som vill hit, 
säger Anders Torslid.

HACK I SKIVAN
1949 började de första Saabbilarna till
verkas i Trollhättan. Den svenska bil
tillverkaren höll stången fram till 2012 med 
sin glansperiod i början på 90talet med 
nära 10  000 anställda. De sista åren har 
General Motors och Spyker varit ägare utan 

att få snurr på verksamheten. Nu ska elbils
företaget National Electric Vehicle Sweden, 
Nevs, som 2012 förvärvade tillgångarna i 
konkursboet, få ordning på sakerna är det 
tänkt och man har i dag cirka 400 anställda. 
Saabhistorien kunde ha gått riktigt illa och 
vid konkursen fanns cirka 3  500 arbetare 
kvar, men en stor del av Saabkompetensen 
har varit efterfrågad.

– Visst fanns det en oro när Saab gick 
omkull, att det skulle bli som Detroit, 
men jag ser inte alls de tendenserna. Det 
skedde ju inte över en natt, det har varit 
en nedmontering och effektivisering  under 
många år. Det fanns ju mycket  kompetens 
och  några startade eget, många företag 
har  också  satellitkontor här så ingenjörs
kåren fick jobb ganska snart, även om 
en del som stod på golvet inte fick det, 
säger Anders Torslid.

Invånare: 56 993 (30 juni, 2015). 
Invånarantalet har vuxit elva år i rad.

Landareal: 410 kvadratkilometer

Stadsrättigheter: Inrättades 1916.

Politik: Efter valet den 14 september 2014 
är Socialdemokraterna störst med sina 27 
mandat. Tillsammans med Miljöpartiet 
(4 mandat) och Vänsterpartiet (4 mandat) har 
man en samverkan, vilket ger majoritet med 
35 av totalt 61 mandat.

Namnet: Namnet Trollhättan kommer av 
namnet troll och hätta. Man trodde att det var 
troll i fallen och att det var deras hättor som 
man såg sticka upp som öar. 

Källa: www.trollhattan.se

FAKTA: TROLLHÄTTAN

Anders Torslid framför Saabmuséet
i Innovatum-området.

Gamle Dal och Slussarna.

FOTO: MATTIAS FRÖJD
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På bordet just nu; hyrestvister, entreprenadfrågor och 
fortsatta förhandlingar i Mark- och miljödomstolen. 

Fastighetsägarna Service är en av landets största 
aktörer inom fastighetsjuridik. Vi vågar påstå att 
vi kan bistå dig i allt – förutsatt att det handlar om 
hyreslagen, bostadsrättslagen, avtalslagen, plan-  
och bygglagen eller någon av alla andra lagar och 
förordningar som reglerar ditt fastighetsägande. 

Fastighetsägarna Service är nämligen experter på 
hus. Det har vi vår ägare föreningen Fastighets- 
ägarna Stockholm att tacka för. De ger oss en 
unik insyn i branschen – och en ovärderlig kunskap 
om din vardag. Med över 20 jurister som har 
spetskompetens inom fastighetsjuridikens alla 

områden driver vi processer, prövar juridiken 
och utvecklar de rättsliga villkoren. Ibland på 
uppdrag av stora fastighetsbolag, andra gånger 
små familjeföretag och bostadsrättsföreningar. 
Eller som i fallet med Slussen och Citybanan; 
som ombud för ett stort antal fastighetsägare 
som vill pröva sin sak. 

Tveka inte när du behöver juridisk hjälp. Några 
av Sveriges skickligaste fastighetsjurister står redo 
att hjälpa dig. Läs mer på fastighetsagarna.se/ 
service/juridik eller ring Jeanette Florman,  
chef Affärsområde Juridik, 08-617 75 10.
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Nej, alla fick inte nytt arbete. Konkursen 2012 innebar också att 
den väl utbildade delen av nya  arbetslösa press ade ungdomarna längre 
bak i kön.

– Historiskt sett har Saab varit en väldigt naturlig arbetsplats för 
många ungdomar men den dörren var stängd under många år vilket 
gjorde att vi byggde upp en arbetslöshet den vägen också. Men sakta 
men säkert pressar vi tillbaka den. Men det vore väldigt välbehövligt 
om vi kunde få igång en produktion igen på Nevs. Vi har jobbat hårt 
för att bibehålla en positiv stämning och sälja orten. Det har varit 
trögt det här med Saab, att vända på den historien är inte lätt men 
jag tror att vi är på väg att göra det, säger Paul Åkerlund.

BÄTTRE KOMMUNIKATIONER UNDERLÄTTAR
Högskolan kommer att vara en central del av Trollhättans framtid 
konstaterar Paul Åkerlund. En annan investering som  gynnat orten 
är utbyggnaden av väg och järnväg som kortat restiden till och från 
Göteborg, ett beslut som togs för många år sedan efter  påtryckningar 
från Saab men en  investering som kanske är än viktigare nu när 
Saab inte finns.

– Högskolan i sig lockar studenter och är samtidigt också en 
 arbetsplats för 600 vilket inte är oväsentligt. Goda  kommunika tioner 
har ju också inneburit att Göteborg tillhör vår naturliga arbets
marknad, dels Trollhätte bor som fått jobb, kanske efter Saab, men 
också människor som söker sig hit och vill bo i en lite mindre stad 
men  jobba kvar i  Göteborg.  Järnvägen och vägen till Göteborg har 
 betytt väldigt mycket för oss. På det hela taget, trots de vedermödor 
vi har haft, så råder det en positiv stämning. Folk uttrycker att de 
trivs i staden och bostadsbristen är ett av våra fokusområden som vi 
är på väg att råda bot på säger Paul Åkerlund.

Paul Åkerlund är född och uppväxt i  Trollhättan. Han har jobbat 
i över 30 år på Saab och i 30 år som fritidspolitiker, men på heltid 
sista fem åren. Han har levt med stadens olika  äventyr  under åren och 
 optimismen om  bilverksamhet  lever i allra högsta grad hos kommun
styrelsens ordförande.

– Det är ju som det är och det var tråkigt men vi är väldigt 
 optimistiska att det snart rullar ut produkter igen uppe på  Stallbacka, 
det känns ganska bra med det som Nevs  sätter ihop nu. Det ska 
 för hoppningsvis återigen bli en bilfabrik. Jag tror att det kommer ett 
antal positiva besked under sommaren.

KSO:n kanske får rätt då Nevs och  kinesiska Dongfeng Motor 
Corporation den 17 augusti tecknade ett strategiskt samarbets avtal. 
Dock är det försvars koncernen Saab AB som äger rättigheterna till 
varumärket Saab. Enligt Ekot säger  företaget nej till  användandet 
av namnet i biltillverkningen. Hoppet lever om att det rullar ut nya 
bilar i Trollhättan men  möjligtvis blir det under nytt varumärke... n

      

Med vårt breda kompetensområde 

från affärsutveckling via visualisering 

till färdig arkitektur inomhus och 

utomhus, skapar vi tillsammans 

med våra uppdragsgivare fram-

tidens bostäder, arbetsplatser, 

handelsplatser och infrastruktur.

Välkommen till Archus i Stockholm, 

Uppsala och Västerås

Idé och initiativ i 
samarbete – från 
affärsutveckling 

till färdiga 
samhällen

Archus Arkitektur
www.archus.se

info@archus.se

Brunkebergstorg 5
111 51 Stockholm

08-30 75 00

Kopparbergsvägen 8
722 13 Västerås

021-15 60 00

Vaksalagatan 16
753 20 Uppsala

018-474 83 01

Kv Suttung, Uppsala

The Winery Hotel, Solna

Fastighetsnytt Nr 5 - 2015.indd   2 2015-08-14   15:40:00



Stockholm
Göteborg
Malmö

newton.se/diplom • 08-410 456 00

FORUM FÖR FÖRVALTNING OCH SERVICEAuktorisation: 

FULLT
NÄSTAN

Ladda medarbetarna med rätt kunskap, det ger 
garantarat positivt resultat på sista raden. 
Anmäl er nu.

Snart startar höstens diplomutbildningar,
skräddarsydda för fastighetsbranschen.

Fastighetsförvaltare – 8 september
Projektledare bygg och fastighet – 12 oktober
Fastighetsekonom – 22 september   



VACKERT BELÄGEN I DET NATURSKÖNA BILLINGENS SLUTTNINGAR  LIGGER 
SKÖVDE. TACK VARE ETT VÄL DIVERSIFIERAT NÄRINGSLIV SOM STÅR PÅ 
FLERA BEN OCH EN VÄLDEFINIERAD FRAMTIDSVISION HAR SKÖVDE ALLA 
 MÖJLIGHETER ATT GÅ EN LJUS FRAMTID TILL MÖTES. MEN SOM FÖR ALLA 
ANDRA STÄDER FINNS DET UTMANINGAR ATT LÖSA.

SVERRIR THÓR | sverrir.thor@fastighetsnytt.se

Kraft, mod och
glädje tar Skövde
in i framtiden

FOTO: SVERRIR THÓR
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en levande stad  

Monter 50-51
Business Arena 

Stockholm
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Nya handelscentra, nya bostads
områden och förtätning av 
centrum. Skaraborgs region stad 
Skövde har sedan millennie  

skiftet lyft mot nya höjder och målet är satt 
ännu högre. Enligt en vision för staden har 
man satt siktet på att antalet invånare i 
Skövde kommun ska passera 60 000 år 2025 
och enligt kommunstyrelsens ordförande 
Katarina Jonsson (M) verkar man vara på 
god väg.

– I dagsläget ser det ut som att vi når 
60 000 invånare år 2024, säger hon.

Fastighetsnytt träffar henne på hennes 
arbetsrum i Skövde stadshus tidigt i juni. 
Enligt Katarina Jonsson är det årets första 
riktiga sommardag. Fönstret är öppet och 
strömmen bilar som kör förbi är stadig. 
Stadspulsen slår med andra ord stadigt och 
Katarina Jonsson kan konstatera att stadens 
ekonomi kan stödja sig på allt fler ben vilket 
gör Skövde till en vibrant och livskraftig mel
lanstor stad i Sverige. Järnvägen har varit 
en viktig framgångsfaktor och sedan länge 
har försvaret och Volvo haft en omfattande 
verksamhet i Skövde. Även Skaraborgs sjuk
hus och Högskolan i Skövde har sedan länge 
varit viktiga beståndsdelar i stadsbygget och 
nu på senare år har dataspelsindustrin (som 
härstammar från Högskolan) och besöks

näringen blivit allt viktigare. Man vill dock 
ta nästa steg och enligt Katarina Jonsson är 
Vision Skövde 2025 ett framgångsrecept.

– Det har hänt mycket i Skövde sedan 
 millennieskiftet men man kan säga att det 
var först 2010 som man satte ner foten och 
bestämde vilket färdriktning man vill ta. Vi 
tog fram Vision Skövde 2025 i samarbete 
med näringsliv, föreningsliv, grannkommun
er och andra organisationer. Det var alltså 
inte enbart kommunledningen som tog fram 
 visionen utan Skövde bestämde sig. Vi gör 
det tillsammans, säger hon.

Vidare förklarar hon att det rör sig om en 
väl genomarbetad vision på många punkter. 

– Det är inte en floskel på bara en  mening. 
Vem som helst kan ta fram en vision men vi 
måste se till att den förverkligas. Det finns 
en blocköverskridande politisk överens
kommelse om att vi vill bygga upp lokal 
stolthet och nationell kännedom med kraft, 
mod och glädje.

VITALT ATT FÖRBLI ATTRAKTIV
De som har suttit i en båt med många åror 
där alla vill ro åt sitt håll vet att det inte 
lär sluta på något annat sätt än att båten i 
bästa fall går i cirklar. Det är viktigt att alla 
ror åt samma håll och det är något Katarina 
 Jonsson betonar.

– Det är viktigt att jobba gemensamt 
och fånga styrkan i Skövdes näringsliv och 
 föreningsliv. Visionen innebär att vi nu har 
stakat ut den färdriktning vi gemensamt 
vill gå och budskapet är att Skövde nu har 
bestämt sig. Vi ska verkligen ta ledartröjan i 
Skaraborg, vi måste växa och vi får se till att 
kommunen förblir attraktiv, säger hon.

Som nämnts ovan har försvaret tillsam
mans med Volvo och Skaraborgs sjukhus, 
 eller KSS (Kärnsjukhuset Skaraborg) som 
det heter i folkmun, länge varit viktiga  pelare 
för Skövdes ekonomi och arbetsliv. När 
 Högskolan i Skövde tillkom och  började växa 
tillkom en för kommunen viktig  tillväxt 

Antal invånare: 53 309.

Nuvarande Skövde kommun bildades vid 
kommunreformen 1971.

Största arbetsgivare: Volvo Powertrain, Volvo 
Cars, Skaraborgs sjukhus, Försvarsmakten, 
Högskolan i Skövde, Skövde kommun.

År 2009 tilldelades Skövde kommun 
 entreprenörskapspriset European 
Entreprise Award.

Högskolan i Skövde grundades 1977.

Källa: Wikipedia

FAKTA: SKÖVDE

Caféer lyfts fram som en viktig faktor för att skapa 
en attraktiv livsmiljö. På bilden Rådhuscaféet i 

Centrala Skövde.

FOTO: SVERRIR THÓR FOTO: SVERRIR THÓR
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Högskolans Campus i Skövde är beläget
på en gammal försvarsanläggning.

Besöksnäringen har blivit en allt
större industri i Skaraborg.
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faktor. På många sätt kan man säga att 
 högskolan och kommunen lever i en 
 symbios där Högskolan bidrar till kommun
ens tillväxt och vice versa. För rektor Sigbritt 
 Karlsson är just en attraktiv kommun en 
viktig  tillväxtfaktor.

– Det är viktigt att staden inser att man 
är en studentstad vilket sätter bostads
försörjningsfrågan på sin spets. I konkurrens
en om studenter så är bostadsförsörjningen 
en viktig faktor då lärosätets attraktivitet 
ökar nästan per automatik om utbudet på 
bostäder finns, säger Sigbritt Karlsson.

BOSTADSBRISTEN KAN VARA
EN MÖJLIGHET
Hon förklarar att Högskolan och kommunen 
för en kontinuerlig dialog om bostadsfrågan 
och att man nu kan konstatera att det råder 
brist på boende för studenter, en relativt ny 
situation för Högskolan som för drygt tio år 
sedan kunde garantera blivande studenter 
en bostad.

– Vi har ingen bostadsgaranti längre men 
jämfört med storstäderna och de stora 
 universitetsstäderna är det fortfarande 
 förhållandevis enkelt att skaffa bostad i 
Skövde, i synnerhet om man kan tänka sig att 

bo i  någon av grannkommunerna,  exempelvis 
Tibro eller Skara.

Skövde kommun har satt som mål att 
300 nya bostäder ska byggas årligen för 
att man ska kunna förverkliga sitt mål om 
60  000  invånare år 2025. Det är dock inte 
till räckligt enligt Dan Sandén, vd på allmän
nyttiga bostadsbolaget Skövdebostäder, 
som säger att han under sina 30 år i  bolaget 
aldrig har upplevt ett liknande tryck på 
 bostadsmarknaden i Skövde.

– Dagligen får vi in folk som behöver hjälp 
med sin bostadsförsörjning och det är allt 
ifrån pensionärer som av olika skäl  behöver 

ny bostad till ungdomar som vill flytta hem
ifrån. Vi har studenter som har läst  färdigt 
och tvingas flytta från Skövde för att de inte 
kan ha sina studentlägenheter  längre, vi har 
folk som har fått jobb i Skövde men ingen
stans att bo. Vi har nyanlända, vi har mili
tärer och så vidare, säger Dan Sandén.

Han säger att Skövdebostäder i sin bo
stadskö har 22 400 sökande. Inte alla är i akut 
behov av bostäder men 13 000 har varit aktiva 
de senaste tre månaderna.

– En ort som Skövde har en väldig möjlig
het att ta marknadsandelar om man  vänder 
på problematiken. Se till att alla de här 

Katarina Jonsson, kommunstyrelsens
ordförande i Skövde.
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Vi är byrån som stödjer byggherren i alla skeden – från tidiga strategiska  
frågeställningar till färdigställande. Sedan 1947 har vår drivkraft varit att  

förverkliga våra kunders idéer. Idag väljer allt fler Hifab, som nationell partner  
eller som ansvarig för hela projektorganisationer.

VÅRA MEDARBETARE ÄR VÅRA STJÄRNOR – TRÄFFA OSS PÅ BUSINESS ARENA STHLM.



Frigör kapitalet i  
din fastighet  och  
fokusera på din  
kärnverksamhet.

Skandrenting erbjuder skräddarsydda hyreslösningar för 
 befintliga fastigheter och vid nyproduktion. 

Våra kunder finns över hela landet i den offentliga och 
privata sektorn.

Skandrenting är det enda svenska fastighetsföretaget 
med renting som specialitet. Välkommen att höra av dig 
så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just er. 

skandrenting.se · 08-406 75 80
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 människorna får bostad. Jobba stenhårt 
med att bygga nytt för det är det enda lång
siktiga sättet att hantera frågeställningen, 
säger Dan Sandén.

KULTUR EN TILLVÄXTBÄRARE
Det är emellertid inte enbart bostäder som 
krävs för att göra städer attraktiva. Sigbritt 
Karlsson påpekar att studenter även tarvar 
socialt liv och fritidsattraktiviteter, man vill 
kunna gå på kafé eller restaurang utan att 
det känns enformigt. Även Katarina  Jonsson 
betonar vikten av kultur och fritid som en 
viktig tillväxtbärare och  poängterar att dessa 
har prioriterats. Ett exempel är Arena  Skövde 
där kommunen har satsat  stora belopp på 
bland annat ett äventyrsbad. Ett annat är 
att Göteborgsoperan har sin andra scen i 
Skövde, och man har renoverat den gamla 
badplatsen i Boulognerskogen mitt i stan 
där 50 000 besökare badade år 2014.

– Hela satsningen på fritid och kultur 
skulle jag säga är en viktig del i vart Skövde 
har tagit vägen 2010. Det är livsviktigt för 
en stad som vill vara livskraftig att skapa bra 
livsmiljöer, säger Katarina Jonsson.

Liksom alla andra städer har Skövde sina 
utmaningar. Bostadsförsörjningen är en av 

dessa och bibehållen attraktivitet en  annan. 
Ytterligare en stor utmaning är stadens till
gänglighet. Det som skiljer Skövde från många 
andra tillväxtorter är det faktum att staden 
inte är belägen nära en motorväg. E20  mellan 
Göteborg och Stockholm går genom Skara 
och Mariestad som är 25 kilometer väster om 
 respektive 50 kilometer norr om Skövde.

Det som historiskt givit Skövde ett för
språng över dessa två städer är det faktum 
att man när Västra stambanan lades på 
1850 talet via regalt beslut valde att lägga 

banan genom Skövde och förbi Skara och 
Mariestad. Det tar cirka en timme att ta sig 
från Skövde till Göteborg och två  timmar 
till Stockholm vilket i praktiken innebär att 
Skövde är på pendlingsavstånd från Sveriges 
två största städer. Järnvägen har  således varit 
nyckeln till Skövdes konkurrens kraft och en 
starkt bidragande faktor till att  Högskolan i 
Skövde varit så populär. Det har även bidragit 
till Gothia Science Parks framgång. Företags 
inkubatorn, som är  anknuten till Högskolan, 
har bland annat varit livs viktig för den allt 
mer blommande spel utvecklingsindustrin 
i Skövde. För att kunna locka studenter, 
 forskare och företag till Skövde krävs det allt
så att staden förblir lättillgänglig. Där i ligger 
en framtida utmaning då planerade höghas
tighetståg med största sannolikhet kommer 
att gå mellan Stockholm och  Göteborg via 
Jönköping, alltså förbi Skaraborg.

Västra stambanan kommer givetvis att 
finnas kvar och Katarina Jonsson lägger 
stor vikt vid att man redan nu måste börja 
 analysera det förväntade framtida läget och 
förbereda sig för att Skövdes konkurrens
kraft inte ska urholkas. Staden är helt  enkelt 
väldigt beroende av infrastrukturen och 
kommer så att förbli. n

FOTO: THOMAS HARRYSSON

Sigbritt  Karlsson, rektor,
Högskolan i Skövde.
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Bockstensmannen, surfare, Lunar
storm, sommar och sol. Saker 
som de flesta svenskar förknippar 
med den västsvenska lilla staden. 

Men för de som bor här väntar stora för
ändringar. Järnvägen ska byggas ned i en 
tunnel, hamnen ska flyttas och ett 500 000 
kvadratmeter stort område ska bebyggas, 
vilket förväntas fördubbla antalet bostäder 
i innerstaden. Det är stora ord när de in
blandande pratar om projektet.

– Vi vill förenkla människors vardag och 
hjälpa dem uppnå sina drömmar. Vi ska 
vara Västkustens kreativa mittpunkt 2025. 
 Visionen kan jämföras med en ledstjärna 
som hjälper oss att gå åt samma håll,  be 
skriver Helena Arnesten, stadsbyggnadschef  
tillika beställarombud för stadsutvecklings
projektet vid Varbergs kommun.

Projektet har funnits i planerna länge. 

Redan på 80talet började man prata om 
att flytta järnvägen och ta ned den under 
jord. Utredningar, Hallandsåsar och återigen 
 utredningar har gjort att kommunen först 
2012 fick grönt ljus från regeringen. Ett 
så kallat tillåtlighetsbeslut fattades, vilket 
innebar att man kunde börja jobba på allvar. 

MAN GÅR OCH GÅR OCH GÅR
I och med nedgrävningen av järnvägen fri
görs stora ytor mark där rälsen går idag. För 
er som aldrig varit i Varberg: järnvägen går 
precis vid havskanten och stationen ligger 
mitt i staden. Bara en sak är emellan den och 
vattnet: den stora industrihamnen. I och 
med regeringens beslut kunde man fullfölja 
planer på att flytta på hela hamnen. Plötsligt 
öppnade sig nästan en halv miljon kvadrat
meter tom yta, precis vid havskanten och en 
stenkast från centrum. Här kommer således 

VÄSTKUSTENS PÄRLA SKA BLI DUBBELT SÅ STOR. I VARBERG 
PÅGÅR JUST NU DET STÖRSTA STADSUTVECKLINGSPROJEKTET 
NÅGONSIN I STADENS NÄSTAN TUSENÅRIGA HISTORIA. 

MARIA NORDLANDER | maria.nordlander@fastighetsnytt.se

Varbergstunneln – järnvägsspåren läggs 
ned i en tunnel under staden. Regeringen 
meddelade 2013 tillåtlighetsbeslutet för 
 Varbergstunneln, som innebär att järnvägen 
leds ned i en tunnel som en del av Västkust-
banans utbyggnad till dubbelspår.

Farehamnen – industrihamnen flyttas mot 
nordväst, ska bli modern, effektiv och grön. 
Måste tas hänsyn till både hamnen och dess 
verksamheter, och till staden och dess behov.

Västerport – ny stadsdel på den frigjorda 
marken. När den nuvarande bangården och 
Industrihamnen flyttas frigörs stora ytor 
mark. Mellan den befintliga staden och havet, 
där det fram till nu varit inhägnat industri-
område, ska den nya stadsdelen växa fram 
nära vattnet, centrum, campus och stationen. 
Området kommer att ramas in av en förlängd 
strandpromenad.

DE TRE DELARNA I STADS-
UTVECKLINGSPROJEKTET

kusten är klar för 
ett växande varberg

REPORTAGE: VÄSTSVERIGE
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BILD: HÅKAN CULLBERG

Ett framtida Västerport?
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den nya stadsdelen Västerport växa fram.
– Det är ett väldigt stort område. Det är 

respektingivande. När man går här så går 
man och går, men man kommer ingen vart, 
så stort är det, beskriver Håkan Cullberg, 
kreativ ledare för stadsutvecklingsprojektet. 

Stadsutvecklingen är alltså uppdelad på 
tre; Varbergstunneln (järnvägstunneln), Fare
hamnen (den nya hamnen dit den gamla ska 
flytta) och den nya stadsdelen Västerport.

– Vi behöver jobba med dem parallellt 
över tid så att vi inte står med ett enormt 
markområde mitt i staden när vi är klara 
med de andra delarna. Vi vill att det ska gå i 
takt, säger Helena Arnesten.

Järnvägsprojektet har kommit längst, 
och förväntas vara klart 2025. Tidigast 2019 
tror man att hamnprojektet kan dra igång, 
medan den nya stadsdelen är minst spikad.

KOPPLING TILL REGIONEN STÄRKS
Varberg har ungefär lika mycket in som 
 utpendling, något som är ganska ovanligt för 
en stad i dess storlek. Den nya dubbelspåriga 
järnvägen kommer att öka turtätheten till 
både Göteborg och Öresundsregionen.

– Då blir samverkan mellan Varberg, 
Göteborgsregionen och Öresundsregionen 
mycket starkare än vad den redan är idag, 
säger Håkan Cullberg.

En viktig del i utvecklingen av staden har 
varit att, som Håkan Cullberg uttrycker det, 
”hitta Varbergs DNA”. Det har man bland 
 annat gjort genom att tillsammans med 
Sweco under sommaren 2014 genomföra 
en omfattande medborgardialog. Denna har 
 sedan mynnat ut i olika värden och identi
teter, förhoppningar och orosmoment. 
Håkan Cullberg och Sten Hedelin, stads
byggnadsarkitekt, har också vandrat runt i 
staden, gjort studiebesök i andra städer och 
pratat med folk på stan. En av inspirations
källorna i projektet har varit utvecklingen 
i Malmös västra hamn. Bland annat har 
man därför bjudit in Ilmar Reepalu, tidigare 
 kommunalråd där.

– Det är inte det att vi ska bli ett nytt 
Malmö, men hans sätt att jobba och vad de 
har åstadkommit är väldigt inspirerande, 
 säger Håkan Cullberg. Det är även viktigt att 
vi hittar Varbergs eget DNA så att det finns 
en hög igenkänningsfaktor när allt är klart.

Varberg, precis som de flesta svenska 
städer, lider av bostadsbrist. I forum på 
 Facebook dyker det dagligen upp desperata 
människor, ofta unga, som söker med ljus 
och lykta efter någonstans att bo. I det nya 
området kommer det visserligen att byggas 
många nya bostäder men frågan är vem som 
kommer att ha råd att bo i dem.

– Vårt mål är att få till en social bland
ning där inte bara rika utan även de med 
mindre plånbok ska kunna bo. Det ska vi 
hitta  lösningar för. Ännu har vi dock inga 
lösningar framme, säger Håkan Cullberg.

Har ni någon uppfattning om när allt kan 
vara klart?
– Det beror på många faktorer som marknad 
och konjunktur, konstaterar Helena Arnesten.

– Men kanske tjugo till trettio år, tror 
 Håkan Cullberg. n

Invånare i kommunen 2013: 59 936. 2030 tror 
man att det kommer att ha stigit till 80 000.

Tillväxt: Staden växer med i genomsnitt 650 
personer netto per år.

Ålder: Äldsta beläggen för staden är ett brev 
från 1343. Platsen är däremot omnämnd 
redan 1062, i samband med slaget vid 
Nissan. Varbergs fästnings anlades i slutet av 
1200-talet.

Storlek: 909,65 km² - 37:e största i Sverige, 
sett till folkmängd.

USP:s: Havet. Kallbadhuset. Campingen. 
Vindsurfing. Kusthotellet. Varbergs fästning. 
Bockstensmannen. Kanske kulan som dödade 
Karl XII (dock omtvistat: det DNA man jämfört 
med från hans kläder delas av ungefär en av 
hundra svenskar, dessutom finns det DNA från 
två eller fler personer på kulan).

Slogan: Omtvistat. Senaste budet: ”Varberg – 
Kusten är klar”.

Källa: Wikipedia, SCB

FAKTA: VARBERG
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Kallbadhuset ligger precis nedanför fästningen och 
Barnens badstrand och är ett landmärke för staden.

Helena Arnesten och
Håkan Cullberg. 

Delar av hamnen som den 
ser ut idag. Ungefär vid 
parkeringen kan den nya 
stadsdelen breda ut sig.

FOTO: MARIA NORDLANDER
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stakar ut ny kurs
GÖTEBORGS HAMN HAR I 400 ÅR VARIT EN 
DEL AV STADSBILDEN. MEN GÖTEBORG ÄR 
EN STAD I FÖRÄNDRING. DET SISTA  VARVET 
HAR LAGTS NED OCH NYA STADSDELAR 
VÄXER FRAM. TROTS DET ÄR HAMNEN 
FORTFARANDE INRISTAD I FOLKSJÄLEN.

MARIA NORDLANDER | maria.nordlander@fastighetsnytt.se

Göteborgarna är stolta över sin hamn, de stöttar den 
utveckling som vi gör här. Stödet känner vi i allting 
vi ska göra. Intresset för hamnen är jättestort, även 
om vi flyttat långt bort och allt blivit mer inhägnat, 

berättar Magnus Kårestedt som stått vid rodret på Göteborgs 
Hamn i 12 år. 

Jag träffar honom på hans kontor i Amerikaskjulet på 
 Stigbergskajen. Här började resan för många av de 1,5 miljoner 
svenskar som för mer än ett sekel sedan  utvandrade till  Amerika.

Idag är hamnen något helt annat. Den är Sveriges största, 
med ungefär en tredjedel av svensk export. Sett ur ett euro
peiskt perspektiv ligger hamnen på plats 15/16  storleksmässigt. 

– Vi måste vara så stora för att få hit direktbåtarna. 
 Skandinavien ligger ju ganska långt upp, åtminstone om man 
ser med kinesiska ögon. Vi måste hela tiden påvisa att det är 
värt för dem att ta ”omvägen” hit, säger Magnus Kårestedt.

Totalt finns det 52 hamnar i Sverige. I närheten av Göteborg 
ligger bland annat Varbergs och Uddevallas hamn. 

– Andra hamnar är både konkurrenter och partners. Vi har 
ju specialiserat oss på att ha väldigt mycket containeriserat 
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Magnus kårestedt, vd för göteborgs hamn

REPORTAGE: VÄSTSVERIGE

FASTIGHETSNYTT 4/2015 | 143



gods samt olja och bilar. I regionen kan man 
tillgodose alla typer av behov, och jag tror 
att det behövs samarbete mellan  hamnar 
i Sverige. Dock finns det egentligen lite för 
många, sett till statlig infrastruktur. Jag 
tror att det kommer att bli någon form av 
 konsolidering där, vilket jag tror är av godo.

ALLT VIKTIGARE MED LOGISTIK
Något som har vuxit de senaste åren är 
behovet av hamnnära logistikfastigheter. 
Kommer du in med en full container vill du 
så fort som möjligt lasta av den i ett import
lager, för att snabbt skicka den vidare till 
ett exportlager, fylla den med saker, ned till 
 båten och skicka iväg den till Asien.

– Det är ganska unikt att ett land har 
lika mycket export som import. Det har vi 
i  Göteborg. Det gör att vi kan bygga stora 
logistiksatsningar, säger Magnus Kårestedt. 

Bland annat beräknas en ny logistikpark 

på cirka en miljon kvadratmeter vara klar 
2025. Fem företag är fastighetsägare i  parken 
som förväntas generera cirka 2 000 nya jobb. 

VÄGEN VIA NORDPOLEN
En fråga som varit högt uppe på agendan i 
och med att Arktis smälter, är den nya sjö

vägen till Asien via Arktis. Skulle trafiken 
via Ishavet och Arktis öka borde Göteborgs 
hamn ligga bra till. Det är då den närmsta 
europeiska hamn som klarar stora volymer. 

– Man kör ju redan idag under ett par 
sommarmånader viss trafik med oljetrafik 
denna väg. Vi följer frågan noga. För visst 
är det så att Sverige och Göteborg blir först 
istället för sist på en linje mellan Asien och 
Europa, vilket är intressant. Hur lång tid 
det tar till isen smälter, vilket i sig är en 
 katastrof, är forskarna inte ense om. Men 
vi följer frågan noga med Japanerna, säger 
Magnus Kårestedt.

FLERA UTMANINGAR
Hamnen i Göteborg har förändrats myck
et under sin livstid. Från att ha haft en 
starkt dominerande varvsverksamhet 
som låg inne i staden, till läget utanför 
staden med  dagens fokus. 2009 beslutade 

Sveriges största hamn med cirka en tredjedel 
av svensk export. 

Göteborgs hamn är ett kommunalt bolag, där 
tidigare infrastrukturminister Ulrica Messing 
är styrelseordförande. 

All mark och infrastruktur ägs av Göteborgs 
Hamn, men terminaldriften sköts av olika 
internationella hamnoperatörer.

Hamnen har funnits i 400 år. 

Magnus Kårestedt är vd sedan 12 år tillbaka.  

Källa: www.goteborgshamn.se

FAKTA: GÖTEBORGS HAMN
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Magnus  Kårestedt på 
Amerikaskjulets tak.

FOTO: MARIA NORDLANDER
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 kommunen att  privatisera terminaldriften, 
något som väckte starka reaktioner hos 
facket.  Bolaget APM Terminals, som dri
ver container terminalen i Skandiahamnen, 
har senare fått kritik från både hamn
ledningen och åkerier för bland annat alltför 
långa kötider.

Andra utmaningar för hamnen ligger 
bland annat i den statliga infrastrukturen, 
som är en viktig del för att hamn verksam
heten ska fungera.

– Vi har ett bra järnvägssystem i Sverige, 
men den måste underhållas och den måste 
byggas ut. Vi måste ha en politik som stödjer 
detta så att vi får de rätta förutsättningarna, 
säger Magnus Kårestedt.

Magnus Kårestedt menar att den 
stora nöten att knäcka är att få en ökad 
 verksamhet i hamnen, med fler båtar som 
går direkt till Europa, men också till Asien 
och  Nordamerika.

– Först när man har ett bra linjenät med 

en hög frekvens kan industrin få ned axlarna 
lite och känna sig komfortabla med att få ut 
och in sina produkter, säger han.

Även de ständigt växande miljökraven är 
något man måste jobba med.

– Kraven och ambitionerna ökar hela 
 tiden för att se till att det inte är några ut
släpp till vatten och luft. Då hamnen trots allt 
 ligger ganska nära centrum måste vi ha en ren 
verksamhet, annars får vi inte  göteborgarnas 
hjärta med oss i utvecklingen. n

FOTO: SVERRIR THÓR
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Därför investerar du 
 strategiskt i Position Väst

Bengtsfors • Dals-Ed • Essunga • Färgelanda • Grästorp • Lilla Edet • Lysekil • Mellerud • Munkedal • Orust 
 Sotenäs • Strömstad • Tanum • Trollhättan • Uddevalla • Vara • Vänersborg • Åmål

Investeringarna fortsätter att öka i tillväxtzonen  mellan 
 Göteborg och Oslo. Inte minst bland norska  intressenter.  
Nu presenterar vi mycket intressant statistik och berättar 
mer om de senaste satsningarna. 

Du får också veta hur 18 samverkande kommuner  möjlig - 
gör effektiva investerings- och etablerings processer i  
zonen där logistik, innovation och  kompetens samspelar.

Torsdag 17 september kl 15:10
Kommunicate 2015, Plan 5
Business Arena Stockholm

Oslo

Göteborg

Stockholm

Besök även vår monter! Plan: 4 Plats: 97

Vår gemensamma etableringsservice underlättar din process! Läs mer på positionvast.se
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västsverige i blickfånget
FOTON: MARIA NORDLANDER, MATTIAS FRÖJD, SVERRIR THÓR
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Prisutdelningar

onsdag16 september

Ett viktigt och framträdande inslag på Business Arena Stockholm är de olika prisutdelningar och 
 nomineringar där branschorganisationer och företag i fastighetsbranschen tar tillfället i akt
och  uppmärksammar de som utmärkt sig.

VILKA BLIR ÅRETS VINNARE?

13.15 nyhet! Kasper Salin-priset 2015
En nyhet på årets Business Arena Stockholm är att 2015 års 
 nomineringar till det prestigefulla arkitekturpriset Kasper 
Salin 2015 tillkännages på Business Arena. Varje år delar 
Sveriges Arkitekter ut priset till ett svenskt byggnadsverk 
eller grupp av byggnader av hög arkitektonisk klass. 
2014 års vinnare var Kulturhuset Väven i Umeå. 
Priset instiftades år 1962.

15.15 Framtidsindex
En undersökning som får fler att välja 
fastighetsbranschen

Många indikationer talar för att fastighetsbranschen 
 kommer att ha problem med att rekrytera personal 
inom några år.  Därför är det viktigt att företagen som 
berörs i god tid arbetar fram  lösningar. Framtidsin-
dex som  genomförs av Fastigo, syftar till att ta reda på 
hur många unga  människor som får plats på företag i 
 fastighetsbranschen som  praktikant, trainee, lärling eller 
 sommarjobbare 2014 års vinnare var Bostads AB Poseidon 
och Rikshem AB. Vem vinner 2015?

17.15 Branschindex bostäder och kontor
Branschindex Bostäder är ett initiativ av AktivBo och 
 Fastighetsnytt som syftar till att ge Sveriges  alla 
 bostads- och  fastighetsbolag  möjlighet till att mäta 
sin  förvaltningskvalitet. Vinnare 2014 var  Anders Bodin 
 Fastigheter AB, Stockholms Kooperativa  Bostadsförening. 
Vilka blir årets vinnare av Branschindex?

Fo
to

: Å
ke

 E
:s

on
 L

in
dm

an



#businessarena

och utmärkelser

17.15 Årets lounge
Somliga partnerföretag har valt att bygga upp en lounge 
för att möta potentiella kunder. För att uppmärksamma 
engagemanget utser vi ”Årets lounge” på Business Arena 
Stockholm. I fjol vann Datscha.
Vilken blir Årets Lounge 2015?

17.20 Årets monter
Många partnerföretag arbetar hårt och visar stor 
 kreativitet med sina utställningsmontrar. För att 
 uppmärksamma engagemanget utser vi ”Årets monter” på 
Business Arena Stockholm”. I fjol vann Norrtälje hamn. 
Vilken blir Årets Monter 2015?

torsdag17 september

Kriterierna som används vid bedömningen av 
Årets Lounge och Årets Monter är:

• Bemötande av besökare
• Funktion
• Intresseväckare
• Budskap
• Estetiska kvaliteter

Vinnarna får varsin pokal och ett diplom

Priserna och

utmärkelserna delas

ut på scenen i

Vasakronantorget

på plan 4



Kontakta gärna mig för information och platsannonsbokning:
Tara Crump | 076-555 96 81 | tara.crump@fastighetsnytt.se

Ska ni
rekrytera
i höst?
Din platsannons når ut till över 30 000 besökare varje 
 månad som letar jobb i just vår bransch.
Se till att de hittar även er platsannons!

Kom förbi Fastighetsjobbs brevlåda på Business Arena Stockholm 
(plan 2 vid receptionen) och tävla om en platsannons på
fastighetsjobb.se (värde 8 000 kr).

Vinn
en plats-
annons!
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SAMHÄLLE

Något som blev väldigt tydligt för mig, när jag som 
 tidigare infrastrukturminister reste runt i landet 
och träffade kommunalråd och medborgare var hur 
infra struktur berör. Alla har en relation till den. Den 

 möjliggör, upprör eller förgör beroende av vem du pratar med.
Samtidigt fascinerades jag över hur starkt drivet varit över tid 

att förbättra och utveckla infrastruktur och trafikslag. Från att ta 
sig fram allt längre, allt snabbare till att göra den mer säker och 
 miljömässigt bättre. Alla är vi beroende av infrastruktur varje dag 
i vårt liv. Direkt och indirekt för att få vardagsliv, arbetsliv och 
 näringsliv att fungera.

Att möta glädjen hos tusentals människor den dag som till 
 exempel Motalabron invigdes var känslosamt. Det var en annan 
målgång än den årliga Vätternrunt tävlingen. Kommunen hade 
väntat i 72 år. Mark hade reserverats under tiden. Irritation och 
motstånd har kantat vägen till färdigställande. Men väl i mål stod 
stolthet överst på prispallen.

Just tidsperspektivet, tiden det tar att både ekonomiskt och 
 fysiskt få till infrastruktur är en utmaning i sig. Nästan alla jag mött 
har en uppfattning om en väg eller järnväg som redan borde ha varit 
byggd  på listan. Därför är det intressant att historiskt se hur just 
dessa trafikslag svängt som favoriter över åren likt klädmodets 
 kjollängd, om än med längre tidsutdräkt.

Järnvägen var modern när den 
byggdes för 150 år sedan, blev 

omodern och gav bil och lastbil 
företräde, för att idag återigen 
anses supermodernt. Cykel 
och buss i staden trängdes 
ut i 70talets moderna stads
planering men krävs idag för 
en modern stad. Att göra rätt 

kan uppenbarligen skifta 
över tid. Ändå är det just 

långsiktighet som de fles

ta argumenterar för, samtidigt som det måste ske nu. En balansgång 
jag lärde mig förstå.

När jag 2013 hade remissrunda för de historiska (ja vi  kallade 
dem så då det var en rejäl ökning) 522 miljarder kronorna till 
 transportplanen 20142025 och stämde av hur resurserna bäst 
 skulle användas var engagemanget stort. När alla hade prioriterat 
efter konstens alla regler blev den sammanlagda listan motsvarande 
1400 miljarder. Prioriterade objekt. Det var tydligt, önskemål och 
behov kommer alltid att vara högre än vad som medges i anslag. 
Även om hela statsbudgeten användes.

Jag tycker ändå att det på senare år har kommit till en större 
 samsyn att tänka mer gränsöverskridande. Det är viktigt. Det som 
byggs i en del av landet är även till fördel för en annan. Tydligaste 
objektet jag stötte på var Hamnbanan till Göteborgs Hamn. Dagens 
flaskhals påverkar godstransport och näringsliv även i norr.

Västsvenska paketet har varit önskat i många år. Det är inte 
 enbart ett paket för Göteborg. Det möjliggör ett modernare Sverige. 
Förhoppningsvis för 100 år framåt. n

Att göra rätt kan 
 uppenbarligen skifta 
över tid. Ändå är det just 
 långsiktighet som de 
 flesta argumenterar för, 
även då det måste ske nu. 
En balansgång jag lärde 
mig förstå.

INFRASTRUKTUR BERÖR ALLA

KRÖNIKA | SAMHÄLLE

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD
TIDIGARE INFRASTRUKTURMINISTER



15 miljarder
uppkopplade saker
kan inte ha fel
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Författarna identifierar tre  faktorer 
som tillsammans orsakar fenomen
et. Enkelt uttryckt rör det sig om 
en utvecklad och mer kraftfull 

data behandling, tillgången till enorma 
mängder digital information och så  kallade 
rekombina toriska innovationer. En viktig 
anledning till de utökade datamängderna 
är att så många människor idag har till
gång till intelligenta mobiltelefoner med 
stor datakraft. I boken berättas att det 
uppskattningsvis tas fler fotografier på två 
minuter idag än vad det gjordes under hela 
1900 talet. Med rekombinatorik  menas 
att många innovationer i själva verket är 
nya kombinationer av redan existerande 
 produkter och tjänster. När information blir 
tillgänglig så snabbt som den blir i vår digi
tala era ökar helt  enkelt möjligheterna för 
fler individer att se olika kreativa samband.

ÄVEN HÖGUTBILDADE JOBB I FAROZONEN
Det som gör ”Den andra maskinåldern” 
extra intressant är att det inte är någon 
 ensidig  hyllning till teknikens  möjligheter. 
För fattarna tar upp ökade ekonomiska 
 klyftor som en effekt av den förestående 
 utvecklingen, och risken för att  människor 
blir av med sina  arbeten när datorer och 
 robotar snart kan ta över. Det  handlar inte 
bara om att  mekaniska armar kan lägga upp 
chokladbitar i kartonger vid ett  löpande band 

 istället för människor. Det finns  experter 
som  menar att tillämpningar av  artificiell 
 intelligens kommer att kunna  utföra många 
av de arbetsuppgifter som idag utförs av till 
exempel yrken som aktie analytiker och olika 
typer av ingenjörer. Även  banktjänstemän 
och revisorer kan inom en relativt snar 
 framtid få konkurrens av datorer som 
 automatiserar olika arbetsmoment.

I rapporten ”Vartannat jobb automat
iseras inom 20 år – utmaningar för  Sverige” 
som Stiftelsen för strategisk forskning, 
SFF, gav ut 2014 kunde man visa att 
 automatisering av arbete i Sverige pågick i 
hög takt  redan mellan 2006 och 2011. Om 
den  takten  upprätthålls skulle  mellan 30 
och 60  procent av de svenska jobben som 
idag  utförs av människor försvinna på 20 
år. För  ekonomer beräknas till  exempel 
sannolikheten att  arbetsuppgifterna kan 
tas över av datorer till ungefär 50  procent. 
Konsekvens erna av en sådan utveckling kan 
bli stora. Mer  specifikt skulle ett minskat 
 antal  tjänstemannajobb kunna få effekter för 
den som hyr ut  kontorslokaler.

– Automatisering minskar allt annat, 
lika så efterfrågan på  kontorsfastigheter. 
Mot det står dock urbanisering och  in 
 flyttning till städer. I växande centrum 
är det därför inget problem. Men se upp i 
avflyttnings områden. Ett exempel är IBM:s 
gamla huvudkontor utanför Eskilstuna som 
stod tomt länge, och nu delvis är flykting

förläggning, säger  rapportens författare 
Stefan Fölster som är nationalekonom och 
vd för Reforminstitutet.

SVERIGE HAR KLARAT
OMSTÄLLNINGEN HITTILLS
Av en annan rapport från SFF, ”De nya  jobben 
i automatiseringens tidevarv”, som kom 
2015, framgår att det inte rör sig om någon 
 enkelriktad utveckling.  Digitali seringen  
 skapar även nya jobb, inte minst för  special 
ister inom dataområdet. Generellt sett har 
Sverige klarat av den  hittillsvarande auto
matiseringen tämligen väl.

– Sverige har klarat sig bra under  några 
år därför att automatiseringseffekterna har 
 kompenserats med arbetsmarknads  reform

I SAMBAND MED DIFFERENTIALKALKYLER TALAR MAN OM EN INFLEXIONSPUNKT NÄR KURVAN 
BÖRJAR BÖJA SIG KRAFTIGT OCH GÅR ÖVER FRÅN ATT VARA KONKAV TILL ATT BLI KONVEX. I SIN 
BOK ”DEN ANDRA MASKINÅLDERN” MENAR ERIK BRYNJOLFSSON OCH ANDREW MCAFEE ATT VI 
BEFINNER OSS VID EN SÅDAN PUNKT I SAMHÄLLSUTVECKLINGEN. ORSAKEN ÄR DEN NYA VÅGEN 
AV DIGITALISERING SOM SKÖLJER ÖVER VÄRLDEN. NU GÄLLER DET FÖR FÖRETAGSLEDNINGAR I 
ALLA BRANSCHER ATT FÖRSTÅ VAD DET INNEBÄR FÖR DEN EGNA AFFÄREN.

DANIEL BERGSTRAND | daniel.bergstrand@fastighetsnytt.se

Stefan Fölster.

SAMHÄLLE
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er och en ganska stor  skattesänkning på 
arbete, mest under perioden  20062010. 
Dessa  reformer ger fortfarande ett visst 
 momentum, men det klingar gradvis av. 
Utan fler löpande reformer får Sverige 
 ökande problem under kommande år,  säger 
Stefan Fölster.

ÖVERRASKANDE SNABB UTVECKLING
Christer Norström är vd för forsknings
institutet SICS Swedish ICT och adjungerad 
professor i datavetenskap vid skolan för 
 datavetenskap och kommunikation på KTH. 
Trots att han på alla sätt måste betecknas 
som en expert är han också förvånad över 
att utvecklingen har gått så fort.

– Det är faktiskt anmärkningsvärt att 
Google har kommit så långt med sina själv
körande bilar. Så sent som för tio år sedan 
ansåg experter på mitt område att det aldrig 
kommer att gå. Förklaringen är att det finns 
så enormt mycket datakraft idag som kan 
utföra beräkningar vi inte trodde var möjliga 
på den tiden.  

Själv är han inriktad på det som på  svenska 
kallas ”sakernas internet” och på engelska 
går under beteckningen  ”Internet of things”. 
Ett område som snabbt ökar i  betydelse och 
 praktisk omfattning. Idag  uppskattas så myck
et som 15 miljarder  saker ha egna  IPadresser, 
det vill säga den adress som  behövs för att 
 kommunicera på  internet.   Samtidigt menar 
Christer  Norström att den kanske viktigaste 
 förändringen för hans egen del som expert 
gäller dem han träffar på sina möten idag.

– För bara några år sedan pratade jag och 
mina kollegor med  utvecklingschefer och 
produktägare. Idag är det också koncern
ledning och vd vi träffar. Gör ett företag 
fel idag kan man dribbla bort sig helt. Det 
 handlar inte bara om teknik idag, utan om hur 
 tekniken påverkar företagens  affärsmodeller.

BLIR ENKLARE ATT KÖPA
OCH SÄLJA FASTIGHETER
Digitaliseringen kommer även att  påverka 
fastighetsbranschens  affärsmodeller. Det 
menar Hannu Rantanen. Han är  verksam 
i Helsingfors och Stockholm, har  skrivit 
om digital utveckling i Mipim Worlds 
blogg och arbetar med visualisering 
och  effektivare   utnyttjande av  data på 
 fastighetsområdet sedan många år, nu i det 
egna bolaget Assetti.pro.

– Fastighetsbranschen har länge  präglats 
av icke transparent data, system med usel 

 användbarhet, höga transaktions kostnader 
när det gäller information och  ”organisatoriska 
silos”. Nu kommer den  typen av informations
processer att  förbättras kraftigt, exempelvis 
moment som att hyra ut eller söka en lokal, 
köpa in service till en fastighet, köpa eller sälja 
kommers iella fastigheter och att skaffa låne
finansiering till ett projekt. Hittills har sådana 
processer varit manuella, processintensiva, 
utdragna och kostat mycket. Digitaliseringen 
 kommer att förändra allt detta, inte över en 
natt, men på sikt, säger Hannu Rantanen.

Fastigheter kommer att styras med 
hjälp av de nya möjligheterna att hantera 
 riktigt  stora datamängder, det som  kallas 
”big data”. Hannu Rantanen menar även 
att fastighetsbolag kommer att kunna dra 
nytta av mer öppen data från myndigheter 
i  framtiden och styra sina portföljer bättre 
med bättre hantering av intern data.

– Sedan kommer vi att få se fler nya 
 företag som arbetar med  fastighetsrelaterad 
data. Dessa utmanare med ”disruptiva 
 affärsmodeller”, utgör en tydlig och  kraftig 
trend i USA och Storbritannien. I större 
skala och på längre sikt kan digitalisering
en orsaka en omfattande förändring i hela 
 samhällssystemet, från 3Dprinting till 
ett trafiksystem som baserar sig på Uber 
modellen, säger Hannu Rantanen.

HUR SKULLE DU ÄTA UPP DIN AFFÄR?
Enligt Hannu Rantanen är nyckeln till 
 framgång för ledningarna i fastighets

bolagen att de kan utnyttja data och effektiv
isera  verksamheten.

– De som vinner är de som kan basera 
sina beslut på data i stället för att göra som 
alla andra eller gå på intuition. Det gäller att 
tänka utanför boxen, analysera sin värde
kedja och fundera på hur du själv skulle ”äta 
upp” din egen affär om du var en utmanare. 
Jag skulle fråga mig vad det skulle innebära 
om alla transaktioner Uberfieras? Eller hur 
AirBnBmodellen för kommersiella lokaler 
ser ut och vad den skulle det betyda för mina 
tillgångar? Eller hur 3Dskrivare påverkar 
fastighetstillgångar och om det innebär 
att tillverkning flyttar tillbaka till Europa, 
med påföljande konsekvenser för logistik 
och handel? n

TERMER
Uber 
Amerikanskt företag som erbjuder taxiresor 
och samåkning via en app.

AirBnB 
En marknadsplats på webben för uthyrning 
och bokning av privat boende.

3D-skrivare 
En skrivare som utifrån tredimensionella 
datafiler kan skriva ut tredimensionella 
objekt.

Disruptiva affärsmodeller 
Efter engelskans disruptive (splittrande, 
upplösande). Syftar på i första hand digitala 
affärsmodeller som bryter mot sedvanliga 
mönster. 

FOTO: DREAMSTIME
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En god a�ärsjuridisk 
relation är oumbärlig 
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Kontakta gärna mig för information och platsannonsbokning
Tara Crump

076-555 96 81 | tara.crump@fastighetsnytt.se

”Drivande, affärsmässig 
och ansvarstagande samt 
självklart kompetens
och erfarenhet var
ledorden under hela
rekryteringsprocessen.
Tack Fastighetsjobb!”

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. I 
praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, 
bostadsrätters som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, 
skolor, idrottsarenor mm. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans.

Originalet sedan 2005

Nina Ekman, Marknadschef, Concent AB



För ett  
hållbart  
boende.
Bygg nytt. Bygg om. Gör rätt.

Vi på SBAB finansierar bostäder. Tillsammans med 
ansvarsfulla fastighetsägare och byggbolag vill vi bidra  
till ett bättre boende i Sverige. 

Prata med oss om finansiering!

0771–45 30 30

sbab.se/foretag

Företag & Brf



Hela Sveriges ledande  
fastighetskonsult i 20 år

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

NAI Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom värdering, 
analys, samhällsbyggnad, fastighetsutveckling, transaktioner & uthyrning, fastig-
hetsinformation och skog & lantbruk. Bland våra uppdragsgivare finns allt från 
stora fastighetsbolag, investerare, byggbolag och banker till mindre lokala fastig- 
hetsaktörer och offentlig sektor som alla uppskattar vår kombination av fastig-
hetskompetens och affärsintelligens. Med närvaro i hela landet, medlemskap i det 
internationella nätverket NAI Global och tillgång till egenutvecklade, marknads- 
ledande informationssystem baseras vår rådgivning på en omfattande kännedom 
om fastighetsmarknaden – lokalt, regionalt och globalt.

Fastighetsnytt_aug2015.indd   1 2015-06-24   15:35



FASTIGHETSNYTT 4/2015 | 159

E tt sätt att närma sig frågan från 
ett annat håll är att ta ett större 
socialt ansvar. De senaste åren har 
flera fastighetsägare tagit ett nytt 

grepp just när det gäller det sociala,  med 
förhoppningen om att få en positiv effekt på 
tryggheten i flera områden.

Det kan handla om allt från förbättrad 
miljö i garage, trappuppgångar och källare 
till ökad belysning. En annan metod är att 
involvera de boende mer i själva fastighets
förvaltningen, för att överbrygga känslan av 
ett vi och ett dom.

Ett av företagen som jobbar så är  Victoria 

Park. I Tensta utanför Stockholm har 25 
 personer fått jobb hos fastighetsägaren.

Företagets affärsidé gick tidigare ut på att 
äga lyxiga fastigheter i helt andra  områden. 
Idag har man hakat på trenden att köpa 
 allmännyttiga bestånd i miljonprograms
områden. Affären görs genom att man 
 renoverar efter hand som människor själva 
väljer att flytta ut, varefter hyran höjs.  Genom 
att anställa lokalt hoppas man på ökad trygg
het, mindre skadegörelse och  därmed en 
minskad driftkostnad. En ökad trygghet ger 
dessutom området ett bättre rykte, vilket i 
sig höjer värdet på  fastigheterna.

BRYTA KÄNSLAN AV VI OCH DOM
Arben Latifi är bosocial chef på bolaget. Han 
tror att den positiva trenden i deras  fastigheter 
beror på att man lyckats bryta  vi och dom
känslan mellan boende och fastighetsägare.

SEDAN ALLMÄNNYTTANS UTFÖRSÄLJNING TOG FART FINNS 
MÅNGA EXEMPEL PÅ FASTIGHETSBOLAG SOM KÖPER UPP 
BESTÅND, RENOVERAR, HÖJER HYRAN OCH SÄLJER VIDARE. 
STORA RENOVERINGSBEHOV I MÅNGA MILJONPROGRAMS-
OMRÅDEN, I KOMBINATION MED ATT LÅNGT IFRÅN ALLA 
 BOENDE KLARAR EN HYRESHÖJNING SKAPAR EN SVÅR 
 SITUATION FÖR MÅNGA.

MARIA NORDLANDER | maria.nordlander@fastighetsnytt.se

Vilket socialt ansvar 
har fastighetsägaren?

Miljonprogramsbostäder i Tensta utanför Stockholm.

FOTO: MARIA NORDLANDER
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– Många unga hamnar i utanförskap  direkt 
efter gymnasiet och går ut i arbetslöshet. 
Det skapar en vi och domkänsla  gentemot 
 förvaltningen. När det är någon från området 
som jobbar bryts den känslan, tror han.

Jobben handlar om  projektanställningar 
på 18 månader som miljövärdar och bo
coacher, berättar Peter Strand, vd på  Victoria 
Park. Därefter jobbar man med att slussa 
 personerna vidare, så att man får in nytt folk 
till jobben. Företagets tanke är att de som 
 jobbar ska bli förebilder för andra, ofta ung
domar. I avtalen med olika företag när det 
 gäller exempelvis städning har man lagt in 
sociala klausuler som tvingar även dem att 
 anställa människor på plats.

Men det är alltså inte enbart det sociala 
ansvaret som är drivkraften i arbetet. Peter 
Strand menar att driftkostnaderna minskar i 
takt med att skadegörelsen. Dessutom får man 
från Arbetsförmedlingen stöd när det gäller 
den här typen av anställningar, vilket gör att 
man kan anställa fler för samma b udget.

– Totalt sett, med de arbetsmarknads
politiska stöd som finns, kopplat till den 
besparing vi gör på driften, så känner vi att 
det här även är en god ekonomisk satsning, 
säger Peter Strand.

”BRÄNDERNA HAR MINSKAT”
Karin Wanngård, finansborgarråd i  Stock 
holm, säger att hon är positiv till  fastig 
hetsägare som jobbar med socialt  ansvar i 
sina områden.

– Vi är positiva till fastighetsägare som tar 
ansvar för ett Stockholm som håller  samman. 
Det ska sprida sig till vår egen  allmännytta 
som också jobbar på ett socialt hållbart sätt, 
och andra fastighetsägare som jobbar aktivt 
med bostadsbeståndet, och inte bara äga ett 
kort tag och sedan sälja, säger hon.

Victoria Park arbetar efter samma modell 
även i andra städer. Det har dock inte varit lika 
smärtfritt som i Tensta på andra  ställen. Bland 
annat sprängdes bomber utanför  Victoria 
Parks kontor i Rosengård i slutet av förra året.

– Men i Tensta har det hittills gått bra. 
 Bränderna har minskat sedan vi kom hit,  
 säger Peter Strand.

TIDSKRÄVANDE ARBETE
Ahmed Jassim har jobbat som miljövärd i 
tio månader. Han upplever att det har blivit 
 lugnare de senaste åren.

– Ja, det här hänt mindre dåliga saker 
de senaste åren. Jag tror att det har blivit 
bättre, säger han.

Flest anmälningar för skadegörelsebrott 
i Tensta under 2000talet gjordes 2009, då 
1432 anmälningar gjordes. 2014 anmäldes 
1083 brott i samma kategori. Detta visar 
 statistik från Brottsförebyggande rådet. 
Nedgången de senaste åren är knappast 
spikrak, och vad den beror på är svårt att 
säga, men kanske börjar de olika fastighets
värdarnas arbete att synas i statistiken.

– Ett sådant här arbete tar tid. Det 
 handlar om att människor måste ändra sin 

egen bild av området, och inte bara  för knippa 
det med hur det var för tio år sedan, säger 
Azra  Durakovic, regionchef på Victoria Park.

Det totala antalet anmälda brott ligger 
relativt konstant de senaste fem åren, även 
om tendensen pekar nedåt.

– Om vi gör en förändring, måste även 
kommunen och polisen dra sitt strå till 
stacken, säger Arben Latifi. n

Ahmed Jassim (t.h.) 
och hans kollega jobbar 
som miljövärdar hos 
Victoria Park.

FOTO: MARIA NORDLANDER

ANMÄLDA SKADEGÖRELSE-
BROTT I SPÅNGA – TENSTA 
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På fastighetsnytt.se kan du 
se intervjuer med Karin 
 Wanngård och Peter Strand.

SAMHÄLLE



Tillsammans 
håller 
vi värmen
Stockholms fjärrvärme produceras bland annat ur spillvärme från 
avlopps vatten, kontor och datorhallar, stockholmarnas hushålls avfall, 
solenergi eller skogsrester. Vi cirkulerar energi som redan fi nns 
i samhället, och vi hämtar förnybar energi från naturen. På så sätt 
skapar Fortum Värme ett kretslopp av energi som bidrar till att 
Stockholm blir en mer hållbar stad. Läs om hur du är med och 
bidrar till kretsloppet på fortum.se/fortumvarme
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ARKITEKTUR

Det ligger guldklimpar därute på våra gator och torg! 
Allt  fler fastighetsägare och stadsutvecklare inser den  
 affärsmässiga potentialen i tillfällig arkitektur,  samtidigt 
som invånarna applåderar de lyckade satsningarna.

Förra hösten skrev jag här om hur byggnader kan återanvändas 
i ett samhälle som förändras i snabb takt. Denna recycling kan med 
framgång appliceras på rummen mellan husen.

Världens mest berömda exempel på arkitektonisk  recycling 
är   förmodligen the High Line på Manhattan. Några kvarter 
 därifrån finns Bryant  Park, en oas bland höghus. På 1970talet 
skulle det  aldrig falla  turistbyrån in att  rekommendera ett besök. 
Idag   strömmar besökare dit från  hela världen.  Bryant Park i ny 
 tappning skapades av  fastighetsägarna i de omgivande kvarteren 
och drivs som ett privat, icke  vinstdrivande bolag. Ökad energi 
och livskvalitet har ökat fastighetsvärdena i hela området.

Men det behöver inte kosta miljarder att skapa nya älskade stads
rum. Även blygsamma och tillfälliga förändringar kan leda till 
 långsiktig utväxling. Jag vet av egen erfarenhet att smart arkitektur 
och ett gäng lastpallar räcker långt.

ETT EXEMPEL ÄR PALLIS i korsningen GötgatanÅsögatan i 
 Stockholm. Denna pop uppark växte fram på initiativ av  kring boende 
eldsjälar, med stöd av bl.a. White och  Fastighetsägarna. Med lounge
bänkar, grönska och egen sandstrand  blev  Pallis vårens succé på 
 Södermalm. Tillfällig arkitektur är snabb och  direkt utan utdragna 
processer, och när alla parter samspelar kan vi skapa urban magi!

Utställningen  Reprogramming  the City  på  Arkitektur & 
 Designcentrum i  Stockholm visar 

hur man kan ”hacka”  stadens   
utformning och  funktioner. White 
 medverkar  med en  pocket park 
som visar hur vi kan höja 
livs kvaliteten i en tät stad 
och   producera  ekosystem 
tjänster som renar luft och 
 vatten,  minskar buller och 
får oss att må bättre.

Se också på  Vasa kronans 
initiativ att öppna  Sergel 

terrasserna mot Sveavägen för  allmänheten,  liksom  Diligentias fina 
taklandskap på Skandias gamla kontor på  Sveavägen 44.  Befintliga 
miljöer ges nytt innehåll. Det är tydligt att fastighets ägarna börjat 
vidga sina vyer, lyssna på gräsrötterna  och  vågar  investera i enkla 
lösningar med långsiktig potential. Att  demokratisera mellan
rummen är varumärkesbyggande.

Samma sak har jag sett i Göteborg i flera år. Förnyelsen av   
Magasinsgatan är det mest kända exemplet, en veritabel  succé som 
numera ingår i  stadens turistmarknadsföring. På Tredje  Långgatan 
har den gamla auktionshallen omvandlats till ett  attraktivt matmecka 
 samtidigt som trafikkontoret gett klartecken för gågata ”på försök” med 
växter och uteliv. Och häromveckan befann jag mig i Östra  Nordstan 
och upptäckte hur den gråtrista stumpen av  Spannmålsgatan plötsligt 
kokade av glatt folkliv.

RECEPTET: några enkla formgjutna soffor, bord och fåtöljer  samt 
två foodtrucks. Svårare än så behöver det inte vara. Tänk hur mycket 
dold potential som finns i våra städer! n

Det är tydligt att 
 fastighetsägarna börjat 
vidga sina vyer, lyssna 
på  gräsrötterna och 
 vågar  investera i 
enkla  lösningar med 
 långsiktig potential. 
Att  demokratisera 
 mellanrummen är 
 varumärkesbyggande.

RECEPT FÖR EN LEVANDE STAD

KRÖNIKA | ARKITEKTUR

ULLA BERGSTRÖM
KONTORSCHEF STOCKHOLM, WHITE ARKITEKTER
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FORSKNING

FORSKNINGSÖVERSIKT

ETT TVÄRVETENSKAPLIGT projekt på SLU  
 (Sveriges Lantbruksuniversitet) tittar när
mare på hinder och möjligheter att skapa en 
 fungerande grön infrastruktur i skogen, på 
landsbygden och i staden. Hur tar sam hället 
hand om skog, landsbygd och stad så att 
biologisk mångfald bevaras och ekosystem
tjänster  inklusive folkhälsa levereras?

Arbete med gröna infrastrukturer  handlar 
om att planera för att säkerställa befintliga 
natur och kulturvärden, utnyttja potent ialen 
för att öka värdena och att förvalta  områdena 
för framtiden. För att nå en  helhetssyn 
 behövs en landskapsansats. Detta  betyder att 
både ekologiska och sociala  system  inkluderas 
vid förvaltning och skötsel.

Arbetet fokuserar på både diagnos och 
 behandling av landskap för att skapa funk 
tion ella gröna infrastrukturer. På  samma 
sätt som vägar och elledningar  måste 
bilda nätverk som sitter ihop för att vara 
 funktionsdugliga för användaren, så måste 
biotoperna vara av tillräcklig kvalitet, vara 
tillräckligt stora och ligga tillräckligt nära 
varandra i skog, landsbygd och stad.

Ungefär 85 procent av svenskarna bor i 

städer och tätorter. Grön infrastruktur som 
parker och trädgårdar är viktiga för hälsa, 
välbefinnande, och rehabilitering av sjuka. 
För att må bra måste människors grund
läggande biologiska behov tillgodoses, vilket 
innefattar vistelse i natur. Man söker skyd
dade platser med överblick, och möten med 
andra människor. Samtidigt är förtätning av 
städer en strategi för framtida utveckling. 
Hur löser man denna uppenbara konflikt?

Att skapa en fungerande grön infra
struktur i skogen, på landsbygden och i  staden 

förutsätter samverkan mellan markägare, 
myndigheter och intressenter. Detta kräver 
kunskaper och lärande om mål, tillstånd och 
trender rörande arter, biotoper, och ekolog
iska processer, vad grön infrastruktur betyder 
för ekosystem och människa, samt verktyg för 
analys av komplexa system, kommunikation 
och samverkan.

Forskningsidén är att se ett landskap som 
en patient som har behov av diagnos och 
 behandling. Man har valt en  internationell 
svit av landskap i skog, landsbygd och stad 
för att utveckla: 1. Diagnos av de gröna 
infra strukturernas funktionalitet, och att 
under söka vilka kunskaper om  ekologiska 
och sociala system som krävs för en 
 samordnad planering, skötsel och förvalt
ning av  fungerande gröna infrastrukturer för 
 människa och natur. 2. Behandling i form av 
att  producera kunskap om vad funktionella 
gröna infrastrukturer kräver, socialt lärande 
liksom  analys och visualiseringsverktyg som 
underlag för integrerad planering av aktörer 
på flera nivåer inom olika samhällssektorer. n
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KONKURRENSEN och  oförutsägbarheten 
har på senare år intensifierats inom handels
sektorn. Studien försöker  identifiera de 
 faktorer som gör att en handelsplats är 
 framgångsrik och hur dessa kan utveck
las för att möta konsumenternas nya 
 behov. Vidare diskuterades möjligheten att 
 implementera samverkan som en potentiell 
framgångs faktor på de handelsplatser där 
ägarstrukturen är spridd. Utgångspunkten 
var en fallstudie i Marieberg i samarbete 
med IKEA Centres Nordic.

Syftet med studien var att definiera 
de framgångsfaktorer som är aktuella för 
 externa handelsplatser som verkar i en 
 konkurrensutsatt miljö. Avsikten var att 
identifiera och utveckla faktorerna för att 
kunna lyfta en handelsplats konkurrens
styrka. Allt större del av handeln sker 
 numera på en centraliserad plats utanför 
den urbana miljön då det har varit tämligen 
enkelt att etablera externa handelsplatser.

Visionen har varit att rationalisera 
 kundernas köpprocess genom att samla 
alla behov på ett och samma ställe. Många 
av dessa handelsområden har dessutom 
successivt växt upp från gamla industri
områden  vilket ofta har skapat en ologisk 
fördelning av butiker och flöden där en 

spridd  ägarstruktur ofta är ett faktum. 
 Fastighetsägarna måste därför inse  vikten 
av att samarbeta för att området ska 
 upplevas mer som en enhet  genom att ut
veckla  området i linje med en tydligt upp
arbetad strategi. Ytterligare ett steg för 
 konsumenten i rationaliseringsprocessen är 
att köpet idag sker tidigare. Individen är mer 
påläst kring köpet då prisjämförelser och 
identifiering av substitutprodukter  redan 
genomförts före kunden når den fysiska 
 butiken. Därmed blir digitaliseringen ett 
nödvändigt verktyg att implementera.

Digitaliseringen har också gjort att den 
internationella marknaden är enklare att 
nå för konsumenten, vilket gör det  svårare 
för handeln att ta ut högre priser. Om
sättningen och servicenivån kan bli lidande 
och som fastighetsägare gäller det därmed 
att ge hyresgästerna rätt förutsättningar att 
verka på handelsplatsen.

För att kunna identifiera relevanta 
 framgångsfaktorer och strategier behandlar 
de teoretiska kapitlen först  konsumenternas 
bakomliggande motiv till handel och 
 där efter följer teorier kring konkurrens, till
växt och marknadsföringsstrategier.  Vidare 
har en kartläggning av marknads läget 
i  Örebro genomförts för att möjliggöra 

en applicering av studiens resultat på 
 Mariebergs  handelsplats.

Examensarbetet har avgränsats genom 
att enbart fokusera på externa handels
platser. Den berörda teorin behandlar dock 
ämnet handel på ett generellt plan för att 
sedan tillsammans med branschens syn och 
egna tankar applicera resultatet med hjälp 
av en fallstudie.

ARBETSPROCESS
Ämnet som studien behandlar valdes i 
 samråd med IKEA Centres Nordic och Lunds 
Tekniska Högskola hösten 2014. Examens
arbetet består av tidigare nämnd teori och 
empiri framtagen från intervjuer, en enkät
studie och databasinsamling från Swedish 
Shopping Centre Directory och Lantmäteriet.

Intervjuerna riktades mot de sex  största 
fastighetsbolagen som är verksamma inom 
volymhandel och enkätstudien mot  opera 
tiva centrumchefer i Sverige för att på så 
vis differentiera informationsunderlaget 
och fånga en bred syn av marknadsläget. 
 Databasundersökningen bekräftade miss
tanken om att den generella handelsplatsen 
har en spridd ägarstruktur och att sam verkan 
inte är särskilt utbredd i branschen. Empirin 
knyts därefter ihop med teorin från litteratur
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studien för att kunna analysera utvecklings
möjligheter för dagens handelsplatser.

SLUTSATS
Den allt mer intensifierande konkurrens
situationen på marknaden kräver att 
fastighets ägarna måste vara beredda på 
att hitta nya sätt att utveckla sin 
 konkurrenskraft. För att fastighetsbolagen 
inte ska  riskera att deras handelsplatser blir 
 inaktuella måste omvärldsanalyser kontinu
erligt göras för att identifiera nya trender 
och kunna konstatera hur investeringar opti
malt ska allokeras. Även om en handelsplats 
till synes idag är effektiv och genererar den 
 avkastning som uppfyller företagets mål, 
 måste fokus ligga på att möta  konsumenternas 
behov innan de uppstår. Genom att ständigt 
anpassa framgångsfaktorerna efter marknad
ens efterfrågan minskar risken att området 
stagnerar och tappar konkurrenskraft.

De recept som har skapat framgång fram 
till idag kan komma att förändras över tiden 
och därmed behöver branschen vara öppen 
och flexibel inför nya koncept och element. 
För att en handelsplats ska nå framgång är 
lokaliseringen en central del då ett flöde 
måste finnas i anslutning till platsen. När 
konsumenten väl ändrar inställning gäller 
det att vara förberedd och kunna erbjuda ett 
utbud som stimulerar det nya  köpbeteendet. 
Det handlar om att paketera en tydlig 
 enhet för att underlätta rationaliseringen 
hos  konsumenten. Handelsplatsens utbud 
 behöver därmed inte vara perfekt men det 
krävs en precision som uppfyller den breda 
massans behov inom upptagningsområdet.

Fastighetsägarna behöver förutom ett 
basutbud addera nischbutiker så att en unik 
 position på marknaden kan intas. Det finns 
 incitament att förbättra  tillgängligheten 
både ur ett säkerhetsperspektiv och ur 
 miljösynpunkt men även för att höja 
 attraktiviteten och upplevelsen på området. 
Tillsammans med service & nöjen kan en 
trivsam miljö skapas som gör att konsum
enten vill spendera tid på handelsplatsen. För 

att kunna möta konsumentens köpprocess 
i ett tidigt skede krävs att handelsplatsen är 
 digitaliserad. Saknas digital närvaro föreligger 
det en stor risk att potentiella kunder tappas.

Ett av studiens underliggande mål har varit 
att ge läsaren en förståelse för att  helheten är 
oerhört väsentlig.  Fastighetsägaren verkar ett 
led längre ifrån konsumenten än vad hyres
gästerna gör och om en nära relation till hyres
gästerna utvecklas kan framgångsfaktorerna 
förändras mer i enlighet med efterfrågan.

De handelsplatser som har en spridd ägar
struktur har mycket att vinna på att samverka. 
När utveckling av framgångs faktorerna har 
stagnerat kan en möjlighet vara att ta hjälp av 
varandra för att få igång utvecklingen av han
delsplatsen. Allt fler måste förstå innebörden 
av hur viktigt det är att samarbeta, då sanno
likheten för att implementera någonting nytt 
och därmed skapa ett högre kundvärde ökar. 
Tradition ella  företagsgränser bör suddas ut 
för att  premiera värdeskapande nätverk. Det 
 handlar inte om att avslöja varandras företags

hemligheter utan om att inse att det är lättare 
att vara konkurrenskraftiga mot andra han
delsplatser genom att samarbeta. Problemet 
verkar dock vara att de allra flesta inte vill eller 
förmår att se helheten. Gamla strukturer mås
te därmed ifrågasättas och raseras om utveck
lingen ska kunna fortsätta framåt.

När en samverkansgrupp ska bildas är 
det lämpligt att följa en struktur så att inga 
 viktiga bitar faller bort. I det första steget 
måste områdets ägarstruktur kartläggas för 
att bedöma behovet av en strukturerad sam
verkan. Om fler fastighetsägare är  inblandade 
är det fördelaktigt att upprätta en lämplig 
företagsform så att den interna kommunika
tionen kan underlättas. Ett alternativ är att 
antingen bilda en ekonomisk förening  eller 
ett handelsbolag för att kunna  tillvarata var
andras ekonomiska intressen. Tredje  steget 
är att tillsätta en styrelse som verkar i för
eningens intresse och har  mandat att ta be
slut rörande handelsområdets  utveckling. 
Representanter från fastighetsägarna,  hyres 
gästerna och kommunen måste finnas 
för att tillsammans kunna arbeta fram en 
 lämplig strategi för handelsplatsen. På detta 
vis tillgodo görs allas perspektiv och bättre 
 beslut kan fattas. Med en blandad kompott 
av aktörer skapas en diversifiering av tankar 
och idéer. Tillsammans kan mål och visioner 
 upprättas för att utveckla området på ett 
strukturerat och kvantitativt vis. Det är också 
viktigt att följa upp arbetet för att utvärdera 
och se resultat. Med denna  struktur av sam
verkan kan hyresgästernas innovativa idéer 
konkretiseras och värderas ur fastighets
ägarnas mer konservativa långsiktiga per
spektiv. Kommunens incitament i det hela är 
att se till att skapa arbetstillfällen och hålla 
handeln levande i regionen. När de stora ram
arna är satta och det finns vilja och underlag 
är en centrumledning nödvändigt att tillsätta.

På en konkurrensutsatt marknad är det 
därför viktigt att inse, att de som går emot 
strömmen ibland är de riktiga vinnarna. n
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I samarbete med den webbaserade platsannonstjänsten Fastighetsjobb.se  presenterar Fastighetsnytt
avdelningen På nya poster med information om människor i branschen och deras senaste karriärsteg.

Linda Eriksson, finanschef, Hemfosa
Therese Malk, rekryteringschef Öst, Fasticon
Pia Grönquist, chefsjurist, Fastighetsägarna GFR
Sandra Plavinskis, kommunikationschef, Tyréns
Bodil Markusson, ekonomichef, HSB Riksförbund
Zdravko Markovski, vd, Svevia 
Sophia Heurlin, Affärschef uthyrning, Colliers

ÅSA ÖTTENIUS

FASTIGHETSDIREKTÖR,
FASTIGHETSKONTORET STOCKHOLM

PATRIK EMANUELSSON

VD, LOCUM
Patrik Emanuelsson är ny vd på Locum, som ägs av Stockholms 
läns landsting. Han kommer närmast från Micasa där han varit 
sedan 2013. Han har även varit vice vd och fastighetschef på 
Svenska Bostäder. Han efterträder Nathalie Boulas Nilsson som 
lämnade bolaget i början av mars. 

FREDRIK KOLTERJAHN

REGINA KEVIUS

ANALYSCHEF, JLL

CHEF EXPLOATERINGSENHETEN, SUNDBYBERG

Fredrik Kolterjahn tillträder som analyschef för JLL. Han kommer 
närmast från en roll som försäljningschef på HUI Research.
Han tillträder i mitten av september och efterträder därmed 
Norbert Adamek.

Regina Kevius, chef för exploateringsenheten i Sundbybergs stad
Regina Kevius blir chef för exploateringsenheten i Sundbybergs 
stad. Hon har tidigare bland annat varit stadsbyggnads- och 
idrottsborgarråd i Stockholms stad. Regina Kevius tillträdde 
tjänsten den 13 augusti. 

SARA HAASMARK

VD, SAMHÄLLSBYGGARNA
Sara Haasmark är ny vd på Samhällsbyggarna. Hon kommer 
närmast från jobbet som hållbarhetschef för Fastighetsägarna 
Stockholm. Haasmark tillträdde sin nya tjänst 10 augusti. 

THOMAS STOLL

PLANCHEF, STOCKHOLMS STAD
Thomas Stoll blir är från och med 1 september ny planchef på 
Stockholms stad. Han kommer närmast från jobbet som hållbar-
hetschef och delägare på Tengbom. Han har tidigare varit bland 
annat konceptutvecklingschef på Skanska och samhällsplanerare 
på stadsbyggnadskontoret.

FLER REKRYTERINGAR

Åsa Öttenius är ny fastighetsdirektör och chef över 
Fastighetskontoret i Stockholm. Hon tillträdde tjänsten 
22 juni.

– Det är med blandade känslor som jag går vidare. 
Det är ett nytt spännande uppdrag samtidigt som jag har 
haft en fantastisk tid på SISAB, säger Åsa Öttenius.

Öttenius kommer närmast från SISAB, där hon jobbat 
de senaste 20 åren och varit vd de senaste fyra åren.

– Behovet av nya förskole- och skollokaler har ökat 
enormt inom Stockholm stad de senaste åren. Det är ett 
stort ansvar för alla som arbetar på SISAB, en uppgift 
som jag är övertygad om att personalen kommer klara 
av, säger Åsa Öttenius.

Hon tillträdde som fastighetsdirektör 22 juni. Fram 
till det att en ny vd för SISAB har utsetts så kliver vice vd 
Carl Bodsten in som tillförordnad vd.
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Vi vet att man tjänar på att ha 

nöjda kunder. Det gäller för 

företag i alla branscher. Det 

gäller också om man förvaltar bostä-

der eller lokaler, har vakanser eller 

allt uthyrt, ska bygga om eller bygga 

nytt. Så hur får man nöjda kunder? 

Givetvis är det många faktorer som 

spelar in, men en bra början är att 

fråga dem och agera utifrån svaren.       

Kunddriven fastighetsförvaltning 

handlar om att använda hyresgäster-

nas synpunkter till att ta fram tydliga 

mål och konkreta handlingsplaner för 

att åstadkomma förbättringar. En 

framgångsrik kunddialog i kombina-

tion med förvaltningens kompetens 

leder till rätt åtgärder på rätt plats. 

Ett arbetssätt som ger nöjdare kunder 

och sparar både tid och pengar.  

AktivBo har sedan starten 1991  

arbetat med att stödja fastighetsbolag 

i deras arbete att bli mer kunddrivna. 

Genom återkommande kundenkäter 

samlas hyresgästernas synpunkter 

in och används vid företagens verk-

samhetsstyrning. För närvarande 

samarbetar vi med över 250 bostads- 

och fastighetsbolag som tillsammans 

har närmare 900 000 hyresgäster. 

Med en kunddriven fastighetsförvaltning blir alla vinnare.

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

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

Hyresgäster.
Medarbetare.

Ägare.
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Debatten om hushållens skuldsättning har 
pågått länge och som sig bör finns det många 
olika synpunkter. Vissa anser att hushållen 
är för skuldsatta och att det på sikt riskerar 
den finansiella stabiliteten i Sverige medan 
andra anser att skulderna absolut inte är för 
höga och att det genomsnittliga hushållet 
har råd med sina skulder. I sammanhanget 
är amorteringskrav ett annat intressant 
 fenomen men det är en annan historia. En 
viktig fråga när det gäller hushållens skuld
sättning är hur det fenomenet definieras. 
Det kan i vissa sammanhang nämligen vara 
en definitionsfråga om skuldsättningen 
 utgör någon fara för ekonomin.

Vad gäller själva hushållen så kan man 
säga att det finns två huvudsakliga sätt att 
beräkna skuldsättningen. Det ena är  skulder 
som andel av tillgångar, alltså hushållets 
skulder/hushållets tillgångar. Där tar man 
hushållets totala skulder och delar upp dem 
på hushållets totala tillgångar, såväl reala 
(bostäder) som finansiella (aktier, fonder, 
pensioner). Det andra sättet är att beräkna 
skulderna som andel av hushållets årliga 
 disponibla inkomst, det vill säga skulder/
disponibel inkomst.

Det är självfallet så att det inte är bra 
om skuldkvoten är för stor i förhållande till 
vare sig tillgångar eller inkomst men frågan 

är vilken av de två måttstockarna man ska 
använda, de kan nämligen ge tämligen olika 
bilder. Det finns en stor nackdel med att 
jämföra skuldsättningen med tillgångar då 
tillgångspriserna kan vara väldigt volatila. 
Det samma gäller förhoppningsvis inte om 
inkomsten och det är primärt den mått
stock man bör använda, särskilt i Sverige där 
amorteringskulturen inte är så stark.

Ett tredje sätt, som främst är i samhälls
ekonomiska kalkyler eller debatter, är att 
mäta skuldsättningen som andel av BNP, det 
vill säga hushållens totala skulder/BNP. n

SVERRIR THÓR

FIKONSPRÅKET
HUSHÅLLENS SKULDSÄTTNING
– HUR DEFINIERAS DEN?

 Det bästa finns i mitten.
En knutpunkt för affärer. För logistik. För människor. Mitt emellan Sveriges 
tre storstadsområden. Hit bär alla vägar, och snart alla spår. Många har 

redan insett att läget, expansionen, näringslivet och framtidssatsningarna 
ger dem de bästa förutsättningarna att växa. Och i mitten är det nära  

till allt. Även till dina mål. Välkommen till Jönköping.

www.jonkoping.se

ETABLERING. Där E4:an och Riks-
väg 40 möts skapas allt mer plats för 
nyetableringar. Torsvik, Stigamo och 
Hedenstorp växer och många stor- 
företag finns här redan. Inget konstigt 
med det: Jönköping har Sveriges 
troligtvis bästa logistiska läge.

EXPANSION. Där det förr låg små- 
industrier får nu människor nya bo- 
städer, arbetsplatser och samlings-
punkter. Bebyggelsen av Södra 
Munksjön är en av Sveriges största 
centrumsatsningar.

KOMMUNIKATIONER. Med de kom-
mande höghastighetsbanorna blir staden 
ännu mer tillgänglig och attraktiv för 
såväl boende som arbete. Jönköping 
hamnar i centrum av södra Sverige och 
de nya kommunikationerna ger pend-
lingsavstånd till och från storstäderna 
såväl som närliggande kommuner.

Besök oss i monter 9 på 
Business Arena i Stockholm den 

16–17 september och upptäck hur 
Jönköping kommer närmare.

Jönköpings kommun – Business Arena stående_190x130.indd   1 2015-08-19   17:10
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Det pratas om...

Hotellbolaget Nordic Choices ägare Petter A. 
Stordalen höll ett minst sagt inspirerat tal när 
företagets nyaste flaggskepp, Malmö Live 
formellt invigdes tidigt i juni. I sitt tal  pratade 
han mycket om den omvandling Malmö som 
stad har genomgått de  senaste åren, en 
omvandling som inte bör ha undgått någon 
som regelbundet besöker staden.

Stordalen nämnde bland annat sitt 
 första intryck av staden när han kom dit på 
 bilsemester med sin familj år 1976. Abbas 
glada hitlåt Dancing Queen löd i radion men det 
var långtifrån en glad stad de kom till. Istället var 
det en trist, smutsig och generellt deprimerande stad 

som välkomnade familjen.
”Då var Malmö 

 verkligen Sveriges 
ändstation. Nu är 
staden Sveriges 
port till vääärlden,” 

sa en inspirerad 
 Stordalen med 
kraftig  betoning 

på världen. Han 
 passade även på 

att  hylla den politiska 
 samverkan som möjliggjort 
denna omvandling.

En av den ekonomiska teorins grundpelare är principen om begränsade resurser. Alla 
resurser är begränsade och därigenom vet vi också att alla ekonomiska beslut vi tar 
medför en alternativkostnad. Alternativkostnaden för att använda en resurs för ett 
visst ändamål definieras bland annat som det värde som resursen skulle kunna ge 
i den bästa alternativa användningen. ”There ain’t no such thing as a free lunch,” sa 
den amerikanska ekonomigurun Milton Friedman och syftade på att även om vi inte 
behöver betala någonting för lunchen så kan vi inte använda tiden som det tar att äta 
till något annat, exempelvis träning. I det fallet skulle alltså träningen vara 
alternativkostnaden.

Även om det kan verka obegripligt ibland är även pengar en begränsad resurs 
och alternativkostnaden för att använda pengar till ett ändamål är just det man inte 
kan använda samma pengar till. Ta som exempel den otursamma fastighetsägare i 
 Helsingborg som tidningen Hem & Hyra uppmärksammade under sommaren. Han 
hade en påse pengar och valde att använda denna begränsade resurs till att bygga 
 balkonger till sina hyresgäster. En fin gest av fastighetsägaren och med tanke på 
bruksvärdesprincipen något som eventuellt skulle kunna leda till en liten höjning 
av hyran. Det fanns bara ett problem: alternativkostnaden. Då hyresvärden använde 
pengarna till att bygga balkonger fanns ingenting kvar att göra balkongdörrar för. 
Istället fick hyresgästerna klättra ut genom köksfönstret och när kommunen fick reda 
på det beordrade man fastighetsägaren att stänga fönstren då det fanns en uppenbar 
säkerhetsrisk med att klättra ut på balkongen.

Spektakulär
möteslokal
När Sveriges politiker, näringsliv och egentligen 
alla som anser sig ha något att bidra med intar 
Visby under Almedalsveckan blir trycket på 
 möteslokaler i staden stort. Så stort att man ibland 
får hitta på  innovativa lösningar för att få plats med 
 ytterligare ett möte eller seminarium. Ett av de 
 bolag som  gjorde så under årets Almedalsvecka var 
 Castellum som tillsammans med sina dotterbolag 
höll ett lunchseminarium i det som måste vara en av 
 Sveriges mest spektakulära möteslokaler.

Castellum höll till i S:t Trinitatis kyrkoruin ett 
 stenkast från Stora Torget, allmänt känd som  Drotten. 
Då ruinen saknar tak hade man installerat ett 
 festtält med högtalarsystem och mysbelysning där 
 besökarna bjöds på plockmat och seminarium.

Porten till världen

There ain’t no such
thing as a free lunch
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LADDA DITT FASTIGHETSVÄRDE
Möt kortet som ökar värdet på din fastighet. Den nya transport-revolutionen är  

redan här och vi har lösningarna som låter dig skapa en fungerande laddinfrastruktur. 

Kom och träffa oss på Business Arena så berättar vi mer om hur du laddar ditt  

fastighetsvärde. Är du och dina fastigheter redo? Vi ses på Stockholm Waterfront!

www.vattenfall.se

Träffa oss  
på Business 
Arena 16-17 
september! 
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Kontroller är min grej  
Gillar du kontroll? Det gör jag med. Mina kunder 
vet att de analyser och värderingar som vi gör 
skapar värde. Därför kommer de tillbaka gång 
på gång. Jag känner mig som en vinnare, även 
på jobbet.   
Sofia Törnqvist 
Orienterare och fastighetsvärderare

PARTNER TILL BUSINESS ARENA  
STOCKHOLM  16-17 september 2015

Stockholm Waterfront Congress Centre

MONTER 
Nr 1

“ Connecting  
people and  
property ”  


