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Stressa mindre, 
spring på  
kundmötet!

”Göra människor hälsosammare och gladare.” Så låter hälsokedjan 
SATS inspirerande vision. Därför var det ingen slump att de snabbt var 
lika förtjusta som vi över idén att låta taket på Torsplan 2 i Stockholm 
rymma både ett utegym och en 120 meter lång löparbana. Så kunder 
och medarbetare kan hålla möten i medeldistanstempo, få ett enklare 
livspussel och visionen blir långt mer levande än på en aldrig så fin 
 PowerPoint. Välkommen in på ncc.se om du vill veta mer om kontor 
som bygger varumärken, medarbetare och bättre affärer. 
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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. 
Vill du veta hur, kontakta Niklas Nordström, Kommunalråd i Luleå.

Vi bygger
framtidens Luleå

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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DEBATT

L ivet går sin gilla gång. Du går upp på 
morgonen, skickar barnen till skola  eller 
dagis, åker till arbetet, handlar mat på 
vägen hem och går till sängs för att orka 

med nästa arbetsdag. I den mån du  hinner och 
orkar tar du in det som händer ute i stora  världen. 
Så, plötsligt, vaknar du till en  morgon och inser 
att stora världen är här.  Flyktingar tas emot på 
Stockholms centralstation varje dag,  polisen 
kontrollerar pass några meter från  Emporia i 
Malmö och en misstänkt terrorist grips i Boliden 
(som sedan släpptes efter avskrivna misstankar). 
Sverige stiftar nya asyllagar.

Den i de svenska storstäderna så omtalade 
bostadsbristen får plötsligt en ny och enormt 
konkret betydelse. Det handlar inte längre om 
att analysera hur många i Stockholms bostadskö 
som redan har fasta hyreskontrakt, utan om att 
människor som har sökt sin tillflykt till Sverige 
för att komma undan öppna strider ska ha tak 
över huvudet.

I förra numret av Fastighetsnytt skrev vår 
samhällskrönikör Annika Wallenskog om hur 
skickliga svenska kommuner och landsting är 
på att hantera akuta utmaningar. Ett system 

som är utformat för att ta emot 800 ensam
kommande flyktingbarn per år har under en 
period klarat av att ta emot mer än 800 barn i 
veckan. Hon menar också att staten måste ge 
kommuner och landsting förutsättningar att 
själva kunna ta ansvar istället för att staten 
ska ge sig in i detaljstyrning. I det avseendet 
gav hon oss journalister en känga, som så ofta 
 vänder oss till rikspolitiker med frågor om skola 
och sjukvård, när det handlar om områden där 
 kommuner och landsting har ansvaret.

Det är en extraordinär situation som   kräver 
en medmänsklighet utöver det  vanliga,  vilket 
är lätt att säga men svårare att leva upp till 
i  praktiken, och som kommer att leda till  betyd 
ande ekonomiska påfrestningar.  Samtidigt, 
mitt i den akuta krisen, är det  viktigt att inte 
släppa det långsiktiga perspektivet. Samhället i 
form av städer och landsbygd måste byggas och 
utvecklas ännu bättre för att dagens  problem 
ska kunna lösas på lång sikt. Något som för 
övrigt i högsta grad även gäller klimatet. När 
det här skrivs står COP21 i Paris för dörren. En 
chans för världens ledare att förebygga flykting
katastrofer i ännu större skala. n

TRYCK
Rolf Tryckeri AB

OMSLAGSFOTO
Dreamstime

WEBBREDAKTÖR 
Mattias Fröjd
Tel: 08-652 89 86
Mobil: 070-425 45 83

JOURNALIST
Maria Nordlander
Mobil: 073-746 46 67

REDAKTIONSCHEF
Sverrir Thór
Mobil: 076-250 77 45

ART DIRECTOR
Petter Furå
Mobil: 072-251 45 55

ANSVARIG UTGIVARE OCH VD 
Johan Zetterstedt
Mobil: 070-733 41 80

SENIOR REDAKTÖR 
OCH VICE VD
Daniel Bergstrand
Tel: 08-652 89 87
Mobil: 070-773 96 00

FASTIGHETSNYTT FÖRLAGS AB
Wallingatan 37
111 24 Stockholm
Tel: 08-652 89 80 Fax: 08-652 89 81
E-post: info@fastighetsnytt.se
Organisationsnr: 556326-8837
ISSN: 01104-8913

För signerade artiklars korrekthet 
och innehåll svarar författaren.

AFFÄRSUTVECKLARE
Henrik Zetterstedt
Mobil: 070-735 22 12

KEY ACCOUNT MANAGER
Jonas Hedqvist
Mobil: 070-288 40 95

KEY ACCOUNT MANAGER
Jonas Ekstrand
Mobil: 070-737 96 37

KEY ACCOUNT MANAGER
Kristian Wallgren
Mobil: 070-488 86 04

PROJEKTLEDARE
Linda Lagerdahl
Mobil: 070-996 66 98

PROJEKTLEDARE
Johanna Johansson
Mobil: 070-201 58 81

PROJEKTLEDARE
Mia Räikkönen (föräldraledig)
Mobil: 076-196 86 76

PROJEKTLEDARE
Tara Crump
Mobil: 076-555 96 51

PROJEKTLEDARE
Anette Udd
Mobil: 070-248 68 01

PROJEKTLEDARE
Erica Gustavsson
Mobil: 070-460 62 52

PROJEKTLEDARE
Linda Workinn
Mobil: 070-031 39 90

PROJEKTLEDARE
Anna Magnusson (föräldraledig)
Mobil: 073-314 04 82

CONTROLLER
Cecilia Zetterstedt
Mobil: 070-090 02 26

INFORMATÖR 
Susanna Thulé
Mobil: 073-080 90 40

ADMINISTRATION & EKONOMI 
Sandra Kennlöv
Mobil: 070-783 39 44

E-POST:
förnamn.efternamn@fastighetsnytt.se

LEDARE | FASTIGHETSNYTT

REDAKTIONEN

DEN STORA VÄRLDEN ÄR HÄR



Vi jobbar bara 
med en bransch
Vi jobbar bara 

 en bransch
Vi jobbar bara 

 en bransch
Vi jobbar bara 
med en bransch
Vi jobbar bara 
med

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

Västsvenska handelskammarens verkställande direktör, 
Johan Trouvé, försöker i Fastighetsnytt (30/9)  förklara 
varför majoriteten av Göteborgs invånare är emot 
 byggandet av Västlänken, pendeltågstunneln som är 

planerad att gå i leran rakt under stadens äldsta delar. Samtidigt 
berättar Trafikverkets egna opinionsundersökningar att ju större 
kunskap invånarna får om Västlänken, desto mer ökar motståndet. 
Så nog måste det vara något skumt på gång?

Västlänken framställs allt som oftast som den gordiska knut som 
kommer att lösa precis alla Göteborgs problem. Med pendeltågs
tunneln på plats det kommer skapa oanade utvecklings möjligheter. 
”En pulsåder för det moderna Göteborg”, som Göteborgs stads 
 annonskampanj heter och kostar skattebetalarna miljontals kronor. 
Tydligen är det nämligen så att göteborgarna inte riktigt förstår 
sitt eget bästa och att staden därför måste köpa annonsplats och 
med kommersiella verktyg försöka övertyga invånarna pendeltågs
tunnelns förträfflighet. Det går sådär.

De enda oberoende opinionsundersökningarna om Västlänken 
har genomförts av SOMinstitutet. De har följt projektet under flera 
år och trenden är tydlig: motståndet mot Västlänken ökar kraftigt i 
alla kategorier, man eller kvinna, gammal som ung, oberoende var i 
Göteborg man bor. Numera är en majoritet av göteborgarna  negativt 
inställda till projektet. En förklaring kan vi finna i Trafikverkets 
egna opinionsundersökningar, de visar att motståndet ökar i takt 
med att invånarnas kunskap om Västlänken blir allt större. Ju 
mer  göteborgaren alltså känner till om Västlänken, desto mindre 
 acceptans för projektet.

I artikeln berättas syftet med Västlänken, att öka kapaciteten 
för pendel och regiontågstrafiken eftersom trycket på  Centralen 
är stort. Idag inkommer pendel och regiontåg från  Bohusbanan, 
 Vänernbanan, Västra stambanan och Västkustbanan. Det är vid hög 

trafik sammanlagt 12 tåg per timma i respektive riktning,  vilket 
 exempelvis ger en avgång från Kungsbacka var 15:e  minut. 
 Trafikverkets Basprognos 2030 anger hur en tänkt  planerad  trafikering 
kan se ut år 2030 givet befintlig och planerad  infrastruktur, det vill 
säga inklusive Västlänken som de planerar ska vara i drift år 2026 
(”i den bästa av världar”, som Trafikverkets  representant  uttryckte sig 
i artikeln). Prognosen berättar att vid högtrafik blir det sammanlagt 
antalet pendel och regiontåg 12 tåg per timma i respektive  riktning. 
Alltså exakt samma som idag. Med andra ord ger Västlänken krans
kommunerna ingen utökad turtäthet. Trots alla ofantliga miljarder 
som har grävts ner i leran i Göteborg.

Vän av ordning hojtar kanske då till och pekar på den  planerade 
Götalandsbanan, den som väntas gå från Borås via Landvetter till 
Göteborg. Basprognosen har även räknat in den och adderar in två 
tåg per timma, vilket ger oss totalen 14 tåg per timma via  Västlänken. 
De här två extra tågen per timma går dock att bereda plats för på 
Centralen. Det blir tajt, men inte omöjligt.

VI KAN ALLTSÅ KONSTATERA att när Västlänken har varit i drift  under 
ett antal år har ingen kapacitetsökning skapats för  inpendlarna. 
Främsta förutsättningen är den bristande  kapaciteten finns ute i de så 
kallade ekrarna, det behövs nämligen mer spår  mellan  Göteborg och 
kranskommunerna för att fler tåg per  timma ska kunna  ankomma 
och på så sätt ge pendlarna fler avgångar att  välja  mellan. Det här 
är en ännu ofinansierad investering om  närmare 3040  miljarder 
 kronor, vilket har fått Riksrevisionsverket att kritisera Västlänks
projektet. Men för att skapa en verklig regionförstoring behövs 
 sannerligen dessa investeringar. Låt oss därför i teorin utgå från att 
de kommer, skulle Västlänken då öka kapaciteten?

SIKA (Statens institut för kommunikationsanalys, numera 
 Trafa) skrev i sitt remissutlåtande att de ansåg Västlänken vara 

OPINION | FASTIGHETSNYTT.SE

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

 ”obsolet”. Det vill säga omodern. Det är lätt att 
förstå. Om Västlänken invigs år 2026 skriver 
 Järnvägsplanen att den kommer att trafikeras 
med 1214 tåg i timmen, med andra ord som 
idag. Givet att ekrarnas kapacitet ökas och fler 
tåg kan ankomma visar det sig att Västlänken 
har ett övre kapacitetstak. Och den är på 16 
tåg i timmen. Sedan är det fullt. Rent  praktiskt 
handlar det om att man bibehåller samma 
 antal tåg från kranskommunerna och tågen 
från  Götalandsbanan kan köra var 15:e minut. 
 Därefter går det inte köra fler tåg i tunneln.

Det är när sådan här fakta kommer fram 
till göteborgaren som denne undrar vad det är 
för ”skumt” som pågår. Om man nu säger sig 
bygga för ökad kapacitet, varför förblir den då 
 densamma 20 miljarder kronor senare?

KAPACITETSTAKET ÄR KÄNT för  Trafikverket. 
Det finns därför ett scenario att bredda 
station erna i Haga och Korsvägen från 2 till 
4spår, men det hjälper föga. Fortfarande är 
flaskhalsen sträckan mellan stationerna, den 
som är endast ett spår i vardera riktning. De 
begränsar hur många tåg som kan köras per 
timma och ur ett säkerhetsperspektiv  kommer 
det aldrig att bli fler än 16. Om man nu inte 
väljer att köra tågen betydligt långsammare 
än vad som är planerat, teoretiskt skulle då 
två tåg per riktning kunna vara i tunnelröret 
 samtidigt. Fast det skulle vara på bekostnad 
av en i sammanhanget betydligt ökad restid, 
den som enligt  Järnvägsutredningen redan 
för  pendelresenärerna via Västlänken har ökat 
med ett par minuter. Ett annat förslag är att 
låta en del av kranskommunernas  avgångar 
gå via Västlänken och andra som idag till 
säck stationen, eftersom den underjordiska 
 stationen vid Centralen frigör en del plats vid 
perrongerna. Men en sådan blandning är inte 
modern. Båda förslagen är ”obsoleta”.

Johan Trouvé säger i artikeln att Göteborg 
fram till år 2035 kommer att vara 200  000 
fler än vad vi är idag. Det saknas helt belägg 
för ett sådant påstående. Det vi vet är att 
 under de  senaste 10 åren har Göteborg haft 
en  ökning mellan 5 0007 000 invånare per år. 
Om vi  skulle nå ytterligare 200 000 om 20 år 
behövs från och med nästa år en ökning om 
10  000 per år. Å andra sidan har Västlänken 

MATS WERNER 2015-10-27
I Göteborg har vi en centralstationen som 
redan idag är kraftigt underdimensionerad 
med följd att tåg för köa för att få plats och 
spårvägar som är så långsamma att man 
lika gärna kan gå från Haga till centralen 
och att det går fortare att cykla från Majorna 
än att ta en spårvagn till Stampen. Nog är 
transportapparaten underdimensionerad och 
långsam och har så varit i decennier. 

Att förlägga en ny station i Haga eller 
utöka säckstationen centralen med fler spår 
ger inte möjlighet till att ha genomgående 
tåg eller löser problematiken att ta sig 
snabbt igenom centrala Göteborg. Åtskilliga 
 utredningar kommer till samma resultat att 
de av kritikerna föreslagna lösningarna inte 
löser trafikproblemen i centrala Göteborg.

Tågtunneln under Malmö har starkt 
bidragit till att Malmö har blivit en attraktiv 
stad. Den har gjort det möjligt att nå 
Köpenhamn utan byten från Göteborg och 
många andra  destinationer och att ta sig 
snabbt från  Malmös norra delar till de 
södra.  Västlänken ger liknande fördelar t 
ex tåg från  Vänersborg direkt till Varberg 
med stopp i Haga och på Korsvägen. En 
 komplettering med tunnelbana  mellan 
 Länsmansgården och Askim skulle 
 revolutionera  transporterna i Göteborg. 
Även om  Västlänken kanske inte löser alla 
problem så finns det inga andra förslag som 
erbjuder bättre lösning på trafikproblemen 
i Göteborg.

MIKAEL BIGERT 2015-10-26
Ja, mycket av den ”information” som sprids 
ut är egentligen ”säljmaterial” utan faktakoll 
och inte sällan med överdrifter och försåtliga 
sliranden på sanningen…:)
Det jag saknar är info om vilka Konkreta 
fördelar som Västlänken ger:
– Tätare avgångar mellan pendeltågen 
 (frekvens 10 min istället för 15 minuter)
– Direktresor för pendeltågsresor till  Kors- 
vägen, Haga samt en del genomgående resor
– Cirka 7 extra godståg per dygn kan 
gå söderut
– Kortare restider till Västra och Södra 
Centrum (i de flesta fall)
Man borde fokusera på dessa och tona ned 
propagandan om ”nära, expansiv och grön 
storstad och utveckling av regionen etc” :)

JOACHIM WALLMARK 2015-10-26
Inklusive kranskommunerna växer 
 ”Göteborg” redan nu med betydligt mer än 
10 000 invånare per år och tendensen är 
att ökningstakten ökar. Så att räkna med 
att ”Göteborg” har 200 000 fler  invånare år 
2035 är snarast en för låg siffra.  Problemet 
med Västlänken är inte att den är  onödig. 
 Problemet är att det är en alldeles  otillräcklig 

satsning. Exenpelvis borde  tunneln utvidgas 
så att vi även får en station på Hisingssidan. 
Detta skulle lösa en del av problemen med 
kommunikationerna över älven. Sedan skulle 
vi även behöva bygga 10 lågbroar.

KARIN SJÖGREN 2015-10-23
Tack för bra artikel. Kan ingen stoppa detta 
vansinne. Det är otroligt att staden Göteborg 
för våra skattepengar finansierar detta.

JOHAN 2015-10-24
Vad skribenten missar är att Brunns-
parkskaoset minskas markant genom 
att sprida ut inkommande resenärer över 
staden  varifrån de kan resa vidare till nästa 
destination. I dagsläget kan man sitta i 
evigheter på buss och spårvagn bara för att 
köa sig igenom brunnsparken. Men visst 
kan man förstå att skribenten gör motstånd 
med näbbar och klor, vem vill bo nära en 
byggarbetsplats?

För oss som inte drabbas personligen 
av bullret är detta en efterlängtad lösning. 
För övrigt kommer man väldigt långt i Västra 
 Götaland på en timme, trots att skribenten 
säger annat. Släpp det här nu, tåget har 
redan gått. Ta sikte på framtiden istället. Ska 
man få till utveckling kråvs förändring och det 
kommer alltid drabba enskilda negativt. För 
den stora massan blir det ett lyft. Kolla bara i 
Sthlm där det bråkades högljutt från folk som 
hade svårt att lyfta blicken från hur de själva 
påverkades  personligen. Ingen  klagar idag 
när man börjar inse den syundamde nyttan. 
Gulligt med lite  sagoreferenser men det gör 
inte argumenten tyngre för det. Själv tycker 
jag Nej-nätverket för tankarna till Prinsessan 
på ärten men med den lilla skillnaden att det 
är mycket inbillade ärtor.

ANTS L 2015-10-29
Använd pengarna för Västlänken till att 
bygga en kanal från Uddevalla till Vänern. 
Förutom att hjälpa Vänerkommunerna med 
ett sätt att hantera översvämningar, att göra 
Göta Älvdalen stabilare  (mark mässigt) så 
kan vi bygga lågbroar över älven i Göteborg. 
Nya Hisingsbron går väl inte att stoppa 
nu. Men tänk en bro från Stenpiren över 
till gamla Götaverken. För spårvagnar och 
cyklar. Några  minuter från centrala Göteborg 
till Lindholmen och Karlavagnstornet med 
omgivande ny bebyggelse. Avlastar Brunns-
parken. Samt helt nya sätt att ta sig mellan 
södra och norra sidan av älven. Allra bäst 
vore om bron gick innanför Hamnkanalen. 
Öppnar för ett helt nytt sätt att använda 
den kanalen (typ Köpenhamn). Finns plats 
för några lågbroar till. Hörde jag linbana? 
 Gårdaalternativet är på sikt det mest 
 realistiska. Pengarna till Västlänken kan 
användas bättre, mycket bättre.

KOMMENTARER VÄSTLÄNKEN

OPINION | FASTIGHETSNYTT.SE



Vi är nyfikna på morgondagens 
mötesplatser. Är du?

Brostaden är ett företag som skapar funktionella och hållbara arbetsplatser där människor trivs 
och mår bra. Nära relationer till kunderna och stor förståelse för deras verksamheter är viktigt 
för oss. Man kan säga att vi förvaltar både fastigheter och kundrelationer. Våra styrkor är vår 
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mötesplatser som får människor att lyckas.
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inget med befolkningstillväxten att göra, trots 
det används gärna stadens inre expansion som 
 argument för tunneln. Västlänken är ju inte 
 avsedd för  göteborgarna utan för de som väntas 
pendla in. Enligt Trafa är Göteborg nämligen en 
extrem inpendlingsort där upp emot 90 procent 
av all tågpendling är från kranskommunerna och 
 endast 10 procent är göteborgare som  pendlar ut. 
Att då stadsarkitekten Björn Siesjö säger att de 
som bor 600 meter från en tågstation  kommer 
att välja bort bilen blir enbart  obegripligt. 
Det  göteborgarna efterfrågar är bättre lokal 
 kollektivtrafik. Det är först då bilen kommer 
att väljas bort.  Oavsett ifall staden år 2035 har 
200 000 fler  invånare eller inte.

I samma andetag som Västlänken  presenteras 
framhävs även, som Trouvé uttrycker det, 
 ”möjlighet att växa på andra håll än bara runt 
Centralen”. Som om att Västlänken på något 
sätt har med den stadsutveckling som pågår på 
 Hisingen, Södra Älvstranden eller Masthugget 
att göra. Det har den inte. Lika lite som den har med det som är 
planerat runt Centralen – Region City och Gullbergsvass. Området 
runt Centralen är helt frikopplat från tunneln och kan i princip börja 
bebyggas nu. Eller till och med redan igår. Att det inte görs beror 
faktiskt på att Västlänksbygget kräver en hel del av ytorna för sitt 
schakt och arbetsområde. Det är alltså Västlänken som bromsar upp 
stadens utveckling med minst 10 år. Inte tvärtom.

Någon stadsutveckling runt de andra planerade stationerna, 
Haga och Korsvägen, baserat på Västlänken finns inte. Det är  gamla 
kvarter och några byggytor saknas helt. Därför används gärna 
 perifera områden som argument, som Hisingen, Södra Älvstranden 
eller Masthugget: ”det är ju nära till X där man kan byta till spårvagn, 
buss eller båt”, som det brukar heta. Att det är närmre och snabbare 
till och från målet via Centralen vill man inte låta sig höra.

Vi som är motståndare till Västlänken påstås motarbeta ut
vecklingen. Populärt är att peka på Malmö och säga hur bra och 
 välmående regionen är ”tack vare Citytunneln”. Bland annat  används 
Skånes pendlingssiffror som det mål man från Västra  Götaland 
 önskar nå, från dagens 55  000 dagsresor med tåg till 130  000 år 
2035. Det man dock väljer att bortse från är att befolkningstätheten 
i Skåne är dubbelt så stor som i Västra Götaland och att avstånden 
är korta, det går nästintill att med tåg inom en timma pendla mellan 
Skånes samtliga orter. I det glesa Västra Götaland kommer man på 
en timma inte speciellt långt med tåget, oavsett hur bra standard 
järnvägen har. Skulle man i stället sätta rätt mål och fokusera på rätt 
saker skulle Göteborgsregionen utvecklas i en snabbare takt än vad 
den gör idag.

Som alternativ till Västlänken presenterade Banverket/Trafik
verket något de kallar för Förstärkningsalternativet. Det är ett par 
extra perronger vid Centralen (ytan de skulle uppta är marginell 
av den total som i området är tillgänglig för ny bebyggelse) samt 
 åtgärder in mot säckstationen. Tillsammans ger de bättre kapacitet 
än Västlänken till en tredjedel av kostnaden, genomförd på betydligt 
kortare byggtid. Utgår vi ifrån att vi har samma budget har vi frigjort 
kapital för andra infrastrukturinvesteringar, som exempelvis till de 
mest akuta kapacitetshöjande åtgärderna ute i ekrarna, varför inte 
till dubbelspår på Bohusbanan? Detta var ett exempel på alternativ 
till Västlänken, ett som visar hur Göteborgs känsliga gamla stads
kärna skonas och där påverkan under byggtiden minskas dramatiskt, 
men som samtidigt ger pendlarna från kranskommunerna en bättre 
helhetslösning än vad de erbjuds av en pendeltågstunnel. Göteborg 
skulle helt enkelt få en snabbare och starkare stadsutveckling.

En liten pojke utbrast: ”Titta han är naken!”. Kläderna som  kejsaren 
hade låtit sig sy upp för dyra pengar sades vara så sofistikerade att det 
var endast obegåvade som inte kunde se dem. Eftersom ingen ville 
framstå som dum var det heller ingen som vågade säga något förrän 
det var försent. Ifall man väljer att ta till sig fakta om Västlänken fram
kommer det märkbart avslöjande brister. När samtliga beslutsfattare 
enigt nickar bekräftande till varandra för att inte visa sig obegåvade och 
dumma, ser majoriteten av Göteborgs invånare Västlänks projektets 
nakenhet och konstaterar att här är något som är ”skumt”. n

MATS LÖVGREN 

SAMORDNARE, NÄTVERKET STOPPA VÄSTLÄNKEN NU

OPINION | FASTIGHETSNYTT.SE
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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 
bli mindre?
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I 
skuggan av en flyktingkris diskuteras olika åtgärder för att 
 skapa finansiell stabilitet och samtidigt förutsättningar för 
en historiskt omfattande nyproduktion av bostäder. En första 
 betraktelse av dessa mål säger att de är svåra att uppnå 

 samtidigt. Riksbankens och Finansinspektionens strävan efter finans
iell stabil itet ger prioritet för finanspolitiska åtgärder som gör kapi
talet dyrare och mindre tillgängligt, t ex genom sänkta ränteavdrag 
och obliga torisk amortering.  Dessutom diskuteras tak för räntor och 
 amorteringar i relation till disponibel inkomst. Byggsektorn vill  också 
ha finansiell stablitet, men samtidigt ska det finnas gott om kapital till 
låga kostnader. Hur den ekvationen kan lösas är svårt att inse.

Mest frapperande är att de flesta analytiker och debattörer, Till 
exempel  Ernhagen och Lindqvist i DI debatt 28 november,  undviker 
att diskutera den uppenbarligen mest effektiva åtgärden, nämligen 
att höja den årliga fastighetsskatten och göra den fullt ut kommunal. 
Den höjda fastighetsskatten växlas mot en sänkning av skatten på 
vinster vid försäljning av villor och bostadsrätter. Följande effekter 
uppnås då:

• HÖJD FASTIGHETSSKATT och samtidigt sänkt skatt på försälj
ningsvinster ökar rörligheten och utbudet på bostads marknaden 
vilket allt annat lika har en prisdämpande effekt. Samtidigt fri
görs kapital från beståndet som kan nyttjas för att finansiera 
nyproduktion – vi får bättre fungerande flyttkedjor.
• EN ÅRLIG KOMMUNAL FASTIGHETSSKATT där kommunerna 
bestämmer skatteuttaget inom ett av staten givet intervall ger 
kommunerna incitament att skapa bra infrastrutur som höjer 
fastighetsvärdena och därmed också skatteintäkterna.
• EN INDIREKT FÖRDEL för en skattelösning enligt ovan är att 
andra åtgärder som sänkta ränteavdrag, obligatorisk amorter
ing, bolånetak, räntetak etcetera inte skapar någon rörlighet i 
bostadsbeståndet. Snarare tvärtom kan de olika typerna av åt
gärder ge inlåsningseffekter och fortsatta prisökningar till följd 
av begränsad nyproduktion.

Ändringar i skattesystemet kräver parlamentariska överens  kom
melser och tar tid. Viktigast är ändå politiskt mod och en utstakad färd
riktning som aktörerna på bostadsmarknaden har att förhålla sig till.

Marknadsanpassade hyror har samma rörlighetsbefrämjande 
 effekt som höjd fastighetsskatt, men rådigheten över åtgärden ligger i 
 händerna på bostadsmarkandens parter som hittills inte har sett den 
samhälleliga nyttan av en marknadsanpassad hyressättning. Och  någon 
radikal omvändning lär inte ske den närmaste tiden. Möjligen kan en 
större rörlighet i bostadsbeståndet fås via ökade incitament att hyra ut 
bostadsrätter. Den åtgärden är principiellt viktig men bedöms under 
överskådlig tid bidra med relativt få bostäder i relation till behovet.

 Den nu akuta bristen på bostäder förutsätter därför ren rad 
snabba och okonventionella åtgärder i kombination med långsiktiga 
och strukturella förändringar av byggandets institutionella ramverk. 
Lösningar av den kortsiktiga problematiken kräver att man inser 
 bostadsmarknadens begränsningar att klara akuta situationer som 
den nuvarande. T ex kan man pröva följande typer av åtgärder;

Staten bildar en ny allmännytta som i sin byggherreroll produ
cerar ”affordable housing”, det vill säga billiga men fina bostäder för 
hushåll med begränsade inkomster.

Staten ställer garantier för offentliga, kooperativa och privata 
byggherrar som planerar, bygger och förvaltar bostäder utifrån en 
form av samhällskontrakt.

Det ”normala” byggandet av bostäder gynnas genom förenklade 
plan och bygglovsprocesser. Ett större antal bostäder byggda på 
marknadens villkor gynnar hela bostadssektorn.

Varje typ av åtgärd har sina för och nackdelar. Risken är också 
stor att omfattande marknadsingrepp gör att nya hus byggs på fel 
plats vid fel tillfälle till uppdrivna kostnader.  Det värsta som ändå 
kan hända nu är att inget görs så våga fatta beslut om kort och 
långsiktiga åtgärder! n

STELLAN LUNDSTRÖM 

PROFESSOR I FASTIGHETSEKONOMI, KTH

OPINION | FASTIGHETSNYTT.SE

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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Aktieplacerare tycker att fastighets 
värderare är fegisar. Börsvärdet 
för sju av de största fastighets
bolagen ligger  nämligen drygt 60 

procent högre än det egna  kapitalet. Eftersom 
fastighetsbolagen är  belånade till  ungefär 
hälften, innebär det att  aktie placerarna 
 tycker att fastigheterna är värda drygt 30 
procent mer än den senaste  värderingen.

Som lägst under den senaste tioårs
perioden har fastighetsaktierna varit  värd 
era de hela 40 procent under eget  kapital. 
Det var direkt efter finanskraschen. Precis 
 innan smällen låg värderingen ungefär som 
idag, drygt 60 procent över. Trots att sektorn 
har börsens mest stabila vinster får bolagen 
 kraftigt svängande kurser.

Granskar vi vinstutvecklingen i mina 
sju fastighetsbolag kan konstateras att den 
 ökade hela 112 procent under det tredje 
kvartalet jämfört med ett år tidigare, men 
det beror på omvärderingarna som ökade 
med 267 procent. Exkluderar vi denna post 

får vi en vinstuppgång på 
mer  beskedliga 
4 procent. Det 

visar fastighetssektorns extrema stabilitet.
Börsen som helhet levererade däremot 

en rapportperiod som var en besvikelse. 
Vinsttillväxten, som de senaste två kvart
alen  legat kring 1314 procent i årstakt, 
föll nu ner till minus 1 procent.  Exkluderar 
jag extrembolag med positiv respektive 
 negativ utveckling, får jag också ett vinstfall 
på 1 procent.

Likadant om jag granskar prognoserna. 
Utfallet låg hela 5 procent under analytiker
nas prognoser och bara 43 procent av  bolagen 
klarade prognos. Inte ens  försäljningen var 
bra. Utfallet låg 1,4 procent  under analytiker
nas prognoser och bara 44  procent av  bolagen 
nådde  prognos. I  förhållande till  föregående 
år var försäljnings tillväxten  beskedliga 
4 procent, mot 14  procent förra kvartalet.

VAD HAR HÄNT? En förklaringsfaktor är att 
bankerna går sämre. Vinsten föll 9 procent, 
efter att ha stigit varje kvartal de senaste tre 
åren. Även utfallet mot prognos var  dåligt, 
minus 7 procent. I andra änden  hittar vi 
verkstadsbolagen, som levererade en vinst
tillväxt på hela 19 procent, samtidigt som 
utfallet låg 7 procent över analytikernas 
prognoser. Verkstad är den sektor som 
 gynnas mest av det senaste årets positiva 
valutaförändringar.

HÖG VÄRDERING AV 
 BÖRSENS FASTIGHETSBOLAG

KRÖNIKA | EKONOMI

PETER MALMQVIST
FINANSANALYTIKER OCH JOURNALIST
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Däremot gick basindustrin svagt, vilket dock till stor del berodde 
på en nedgång i Lundin Petroleum och  omstruktureringskostnader 
i SCA. Telekomsektorn lyckades däremot höja vinsten, tack vare 
 uppgångar i Ericsson och Telia Sonera, men missade prognoserna 
ganska grovt. Konstigt nog lyckades inte bygg sektorn lyfta vinsten, 
vilket dock Skanskas amerikanska förlust projekt är stor orsak till. 
Den övriga byggsektorn utvecklades  ganska bra, men inte så bra 
som analytikerna hade hoppats,  eftersom över hälften av bolagen 
missade prognoserna.

Som tur är har vi nollränta i den svenska ekonomin, så alla vill 
egentligen köpa aktier. Efter denna miserabla  rapportperiod steg 
nämligen Stockholmsbörsen 7 procent. Det kan bara  förklaras med 
att aktierna föll hela 18 procent månaderna innan.  ”Någon gång skall 
det väl gå upp igen”, tycktes flera ha  resonerat. Och de fick rätt. Det är 
inte allt om går att förklaras med bolagsdata, tyvärr. n

Som tur är har vi 
 nollränta i den  svenska 
ekonomin, så alla 
vill egentligen köpa 
aktier. Efter denna 
 miserabla  rapportperiod 
steg  nämligen 
 Stockholmsbörsen 
7 procent.
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DEN PESSIMISTISKA VERSIONEN
När det enda förslag som läggs fram är att processen för  tillfälliga 
bygglov ska snabbas upp har politikerna uppenbarligen inte  förstått 
situationens allvar. Ingen kan ju heller på allvar tro att några  miljarder 
i subventioner  utan krav på mer planlagd mark – har  någon märkbar 
effekt på byggandet. Det antyds att flyktingar kommer att få  ordna 
boende själva i högre grad, och vad händer då?  Trångboddhet och 
svart marknad växer ännu mer i områden där många med  utländsk 
härkomst bor. Det blir lysande affärsmöjligheter i att köpa upp  radhus 
och villor i närheten och hyra ut till ockerhyror.  Kontorslokaler i 
 närheten kommer illegalt att hyras ut som bostäder.

Om några år orkar ingen längre röja upp i lägren med EUmig
rant er där även andra börjat bosätta sig när den svarta marknaden 
är dyr och inkomstmöjligheterna små. Vi får våra egna kåkstäder 
med husvagnar och skjul på undanskymda platser i förorterna. 
 Politikerna gör inget därför att majoriteten av de som har det 
bättre ställt inte märker så mycket av situationen där de bor i sina 
 miljövänliga stadsdelar närmare stadens centrum.

DEN OPTIMISTISKA VERSIONEN
Sverige har historiskt visat att när det är en krissituation så 
tar vi oss samman och löser problemet. Med ytterligare kanske 
100 000 människor som kommer att stanna i Sverige i många år 

blir  bostadskrisen så akut att det blir möjligt 
att  genomföra  radikala åtgärder.  Staten 

 bestämmer hur många bostäder som 
varje  kommun ska planera för att 
och att det ska finnas planlagd mark 
i alla delar av de större  orter med 

bra  arbetsmarknad. Byggföretag och 
 ledande arkitekter tar  tillsammans 

fram ett antal kvartersmoduler med blandade hus typer och 
 kvaliteter. Dessa får ett nationellt typgodkännande och kan  direkt 
placeras ut i alla kommuner efter mindre anpassningar till  lokala 
 förhållanden. Anpassningar som bestäms av samma  nationella 
grupp av byggare och arkitekter.

Om varje kvarter innehåller 400 lägenheter och vi behöver 
400 000 permanentbostäder under de närmaste åren så ska alltså 
1000 sådana moduler placeras ut, främst i större orter med bra 
 arbetsmarknad. De ekonomiska riskerna delas mellan stat och 
 företag. Kapital kommer från bland annat pensionsfonderna och 
genom att ett  antal samhällsekonomiska olönsamma infrastruktur
projekt skjuts på framtiden.

Åker vi omkring i landet om 20 år och känner igen dessa moduler 
lite här och där kommer vi att stolt minnas dom som ett tecken på 
svensk handlingskraft och problemlösningsförmåga. Här är ett land 
som slår vakt om välfärdsstaten där alla har rätt till en bostad med 
rimlig standard och rimligt pris. n

Det blir lysande 
 affärsmöjligheter i att 
köpa upp radhus och 
 villor i närheten och hyra 
ut till ockerhyror.

FLYKTINGKRIS
OCH BOSTADSMARKNAD

KRÖNIKA | EKONOMI

HANS LIND
PROFESSOR I FASTIGHETSEKONOMI, KTH
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Fokus inom stadsplanering har under lång tid inriktats på hur vi ska 
bevara våra städer. I Stockholms översiktsplan från 1990 samt 1999 
konstaterades att Stockholm i huvudsak var färdigbyggt. Utifrån 
denna övertygelse var det naturligt att vi riktade in oss på att bevara 
staden och att skapa bra miljöer för de som redan bodde där.  Plan 
och Bygglagen från 1989 speglar den rådande tidsandan,  inriktad 
på bevarandet av befintliga miljöer och med ett stort inflytande 

för de som redan bor i staden. I efterhand har vi insett att denna 
 inriktning försvårar möjligheter för nyproduktion. Även den svens
ka bostadspolitiken, sett ur ekonomiskt perspektiv, har tendenser 
till detta. Ränteavdrag utan tak, avskaffad fastighetsskatt, avsaknad 
av  amorteringskrav och låg styrränta är exempel på faktorer som 
 bi dragit till de senaste årens kraftiga prisstegring på bostäder. Pris
stegringar som gynnat de som redan bor i staden på bekostnad av 
de som vill flytta hit. Ett undantag kan tyckas vara vår starka hyres
reglering. Bostadshyrorna hålls nere och oavsett bakgrund kan vem 
som helst flytta till Sveriges städer och bo bra. Hyresregleringar är 
bra i teorin, men i praktiken är det den största subventionen till de 

som redan bor i staden och vi har med systemet skapat långa köer 
och svarta marknader. Hyresregleringen har, istället för att motverka 
bostadsbrist och ekonomisk segregation, blivit ytterligare ett system 
som gynnar de boende på bekostnad av de som vill flytta in. Samman
taget har vi i Sverige under en längre period haft system som bevarar 
existerande miljöer och gynnar stadens befintliga invånare.

URBANISERINGEN ÄR VÄLDIGT STARK. Cirka 70 procent av den 
framtida befolkningstillväxten i Sverige förväntas ske i de tre stor
stadslänen. Fram till 2040 beräknas befolkningsmängden i dessa län 
öka med cirka 1,6 miljoner invånare. Tillväxten kommer innebära stor 
ansträngning för stadsplaneringen och bostadspolitiken i  Sverige. 
Kan vi fortsätta fokusera på stadens redan etablerade invånare på 
samma sätt som vi gjort och samtidigt skapa förutsättningar för den 
socialt och ekonomiskt hållbara staden? Vi måste hitta ett sätt att 
bygga stad som integrerar morgondagens invånare. Om vi inte kan 
ställa om vårt fokus finns risk för ökad segregation där dagens och 
morgondagens invånare får helt olika förutsättningar att skapa sig 
ett bra liv i staden. Vi kommer sannolikt arbeta fram affärsmodeller 
som ger incitament att finansiera ”nya” kollektiva varor eller attrak  
t iva miljöer i staden som alla kan ta 
del av. Om vi menar allvar med 
hållbar stadsplanering och vill 
inkorporera ett hållbart syn
sätt i olika stadsbyggnads
skeden måste vi tänka nytt 
även i lagstiftningen kring 
hållbarhet, annars blir det 
inte hållbart. n

I efterhand har vi  insett 
att denna  inriktning 
 försvårar möjligheter för 
nyproduktion.

FRÅN BEVARANDE TILL 
HÅLLBAR STADSPLANERING

KRÖNIKA | MARKNAD

ÅSA HENNINGE
ANALYSCHEF, NAI SVEFA
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Det har blivit svårare att finansiera 
sig på den svenska fastighets mark 
naden. Enligt källor till Fastighetsnytt 
har bankerna börjat dra åt sig öronen 

och tacka nej till  fastighetsprojekt.  Samtidigt 
 verkar det som att finansiering via  preferensaktier 
inte är lika attraktiv som den var för bara någ
ra  månader sedan då preferensaktierna, som 
 redan innan var en dyr form av  finansiering, har 
 blivit ännu dyrare och obligations marknaden  
verkar även den ha svalnat rejält.

Som exempel på hur dyr preferensaktien har 
blivit kan man nämna att i mitten av  november 
meddelade Genova Property  Group, ett bolag 
som bland annat är  verksamt inom bostads 
och samhällsfastighets segmentet i Uppsala och 
Stockholms regionen, att man hade emitterat 
 preferensaktier. Totalt tog man in 175 miljoner 
kronor via en emission av 1  750  000 preferens
aktier vilket tyder på att teckningskursen var 100 
kronor per aktie. Utdelningen uppgick till 10,5 
kronor per aktie och år och aktiens  direkt 
avkastning ligger därmed på 10,5  procent per år.

kärvare tider på 
finansmarknaden
BANKERNA HAR UNDER HÖSTEN BLIVIT MER ÅTERHÅLLS SAMMA NÄR 
DET GÄLLER FINANSIERING AV  FASTIGHETSAFFÄRER.  SAMTIDIGT 
HAR DET BLIVIT SVÅRARE ATT EMITTERA PREFERENSAKTIER OCH 
 OBLIGATIONER HAR BLIVIT DYRARE. HURUVIDA DET RÖR SIG OM EN 
TEMPORÄR  SÄSONGSEFFEKT ELLER OM FINANSIÄRERNA SKYR DE HÖGA 
 VÄRDERINGARNA ÄR DOCK OKLART.

SVERRIR THÓR | sverrir.thor@fastighetsnytt.se

Fastigheter upplever
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Det kan jämföras med en kort marknads
ränta på 0,36 procent och det faktum att 
nyemitterade preferens aktier under  våren 
2015 gav en direktavkastning runt 67 
 procent per år.

Anders Kvist, CFO på Kungsleden,  säger 
att preferensaktier har blivit svårare att 
emittera än tidigare och att de inte ses lika 
positivt av kreditgivande banker längre.

Även obligationsmarknaden verkar ha 
svalnat rejält vad gäller svenska fastighets
bolag och under hösten 2015 har ytterst få 
bolag emitterat obligationer. Hemsö och 
ytterligare några bolag med implicit eller 

till och med explicit statlig garanti har  varit 
aktiva, men bland de bolag som inte har 
 pensionskapital eller staten som huvud
ägare har endast en handfull bolag varit 
aktiva. Bland dessa återfinns Fabege, som 
i  november via sitt delägda finanserings
bolag Nya Svensk Fastighetsfinansering 
 emitt erade en grön obligation.

Det är en märkbar förändring  jämfört 
med hösten 2014 och våren 2015 då 
fastighets bolagen gick man ur huse för 
att delta på obligationsmarknaden. Det 
som dock är mer anmärkningsvärt är att 
fastighets bolagen nu får betala mer för sin 
finansiering än tidigare under året eller förra 
hösten, det låga ränteläget till trots.

INVESTERARINTRESSET MINSKAT
Som exempel kan nämnas att när  Balder i 
mitten av november emitterade en  tvåårig 
obligation med rörlig ränta så  betalade 
man en spread på 155 punkter vilket är 
60  baspunkter högre än i mars när man 
 emitterade en obligation med lika lång  löptid. 
Spread är det som på svenska  kallas för 
 kreditmarginal och när det  gäller  obligationer 
med rörlig ränta så  definieras kreditmarginal 
som skillnaden mellan  obligationens ränte
kupong och benchmark räntan som i de flesta 
fall är tremånaders Stibor.  För obligationer 

med fast ränta definieras  kreditmarginalen 
som  skillnaden mellan räntekupongen och 
swapräntan för en ränteswap med lika 
lång löptid som  obligationen. I Balders fall 
 betalade man i  november en räntekupong på 
1,2 procent  vilket då är 1,55 procentenheter 
högre än Stibor 3M som den dagen låg på 
0,35 procent.

Det är en anmärkningsvärt stor  skillnad 
på endast ett halvår, speciellt med tanke på 
att marknadsräntorna aldrig har varit lägre 
än just nu och att likviditeten  bokstavligen 
forsar fram på de finansiella marknader
na. Balder är dock inte något isolerat fall. 
Faktum är att även bolag som åtnjuter en 
implicit statlig garanti, som  exempelvis 
Vasakronan och Hemsö som båda ägs av 
APfonderna (förutom Sagax 15 procentiga 
ägarandel i Hemsö) har sett sina spreadar 
stiga rejält.

Således emitterade Vasakronan till en 
spread på 102 punkter när man  emitterade 
en 5årig icke säkerställd obligation 10 
 november medan bolaget för en  obligation 
med lika lång löptid i slutet av maj emitt erade 
till 53 punkter. Hemsö i sin tur  emitterade 
en obligation i november till spreaden 115 
punkter vilket kan jämföras med de 54 
 punkter man emitterade till tidigt i juni.

Obligationsmarknaden har därför uppen 

Intresset för alternativa investerings
former är på uppåtgående, och under höst
en har trenden varit särskilt stark. Vår 
uppfattning är att storbankerna blivit mer 
restriktiva medan de lokala bankerna samt 
nischbankerna är kvar på ungefär samma 
nivå som tidigare. 

Sverige har historiskt sett varit långt 
efter vad gäller alternativa finans ierings 
lösningar, mycket på grund av att den 
svenska fastighetsmarknaden  historiskt 
sett varit dominerad av de fyra största bankerna som fullfinansierat de  flesta 
fastighets affärerna. Storbankerna restriktiva hållning öppnar upp för en  vitalare 
finans ieringsmiljö där crowdfunding, mezzaninefinansiering och andra typer av 
junior finansiering går starkt framåt. n

KOMMENTAR
JONAS BJÖRKMAN, 
VD TESSIN
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barligen blivit betydligt dyrare efter 
 sommaren, något som bekräftas av både 
Anders Kvist och Joakim Nirup, partner på 
AGL och expert på fastighetsfinansiering.

– Investerarintresset för fastighets
bolagens obligationer har minskat och 
spreadarna är tydligt högre, konstaterar 
Joakim Nirup.

Frågan är emellertid huruvida det  beror 
på att riskerna, eller kanske snara
re  värderingarna av de underliggande 
fastighet erna har blivit för höga för inves
terarnas tycke. Det bör betonas att samtliga 
obligationer som nämnts ovan är icke sä
kerställda men det innebär dock inte att de 
under liggande tillgångarnas värdering kan 
negli geras. Tvärtom, när en investerare inte 
har en specifik säkerhet för sin investering 
så tittar densamma i ännu större utsträck
ning på den underliggande tillgångsmassans 
värde och kvalitet, helt enkelt för att kunna 
bedöma låntagarens kreditvärdighet.

VILKEN ROLL SPELAR RIKSBANKEN?
Vad är det då som driver upp marginalerna? 
En gammal och ny sanning är att det finns 
en stark koppling mellan risk och ränta och 
så är sannolikt fallet också nu. Frågan är 

 dock vilken risk kreditmarknaden ser.
Det har pratats mycket om fastighets

värderingar den senaste tiden och även om 
inte alla anser kommersiella fastigheter 
vara dyra för närvarande så verkar det som 
att penningmarknaden upplever risken 
för ett prisfall som större än tidigare. Att 
man  fruktar konkurser i fastighetsbolag är 
det inte tal om, en investerare skulle kräva 
 betydligt högre marginaler än 155 punkter 
om det ens fanns en antydan till konkurs
risk. Då konkursrisken kan avfärdas återstår 
värderingsrisken, att marknaden helt enkelt 
anser de underliggande tillgångarna är för 
högt värderade och därför justerar de pris
villkor man erbjuder låntagarna.

Ytterligare en förklaring till de försämrade 
finansieringsvillkoren på obligationsmark 
naden kan vara Riksbankens  expansiva 
 penningpolitik, närmare bestämt  Riks bank  
ens stödköp av statsobligationer. Dessa inne
bär dels att det finns ett i praktiken riskfritt 
alternativ till företagsobligationer vilket 
gör att investerare rimligtvis föredrar stats
obligationer. I regel ses statsobligationer som 
en i princip riskfri placering men nu när det 
finns en tydlig köpare blir risken om möjligt 
ännu mindre och då vill investerarna helt 

 enkelt ha mer betalt för att placera sina  pengar 
i företagsobligationer. Dels kan det också bero 
på att när marknaden försöker skapa sig en 
bild av vad som är ett rimligt pris (ränta) för en 
företagsobligation – eller vilken låne produkt 
som helst – så använder man räntan på stats
obligationer som ett riktmärke.  Därför kan 
det vara så att Riksbankens stödköp förvräng
er prisbilden på de placeringsalternativ mark
naden använder för att benchmarka prisnivån 
på obligationsmarknaden.

Huruvida det skulle kunna förklara hela 
den högre finansieringskostnaden för  svenska 
fastighetsbolag är dock oklart och det är 
 rimligt att anta att det kan vara en blandning 
av dels höga värderingar, dels att det är svårt 
att prissätta fastighetsbolagens obligationer.

EN VISS SÄTTNING
Obligationer och preferensaktier har på  senare 
år vuxit fram som eventuellt  konkurrerande 
men samtidigt kompletterande alternativ till 
den finansiering som fram till finanskrisen var 
den dominerande, och vad man skulle kunna 
kalla för den traditionella finans ierings 
formen för svenska fastighetsbolag; bank
finansiering. Även om de alternativa finans
ieringsformerna har tagit en del av  kakan 
så har det varit med bankernas goda minne, 
 vilket kanske gör det tveksamt att prata om en 
konkurrerande form, och bankfinans iering är 
fortfarande den viktigaste formen.

Enligt källor till Fastighetsnytt har även 
bankerna dragit åt sig öronen när det  gäller 
finansiering av fastighetsbolag. Att det har 
blivit kärvare är något som bland andra 
 Joakim Nirup har märkt av.

– Vi upplever att bankernas intresse av att 
finansiera fastighetsprojekt har  minskat och 
att ett flertal är nöjda med den  finansiering 
man har gjort i år, säger han i samtal med 
Fastighetsnytt.

Vidare förklarar han att man nog kan 
vänta sig att bankerna kommer att vara 
återhållsamma resten av året och eventuellt 
ännu längre.

– Efter finanskrisen har många upplevt 
det som så att bankerna stänger sina böcker 
tidigare på året än man gjorde innan krisen 
briserade. Tidigare så rådde man kunderna 
att inte försöka refinansiera under december 
månad men numera är tumregeln nästan att 
inte refinansiera under sista kvartalet då 
det finns en risk att bankerna redan då har 
fyllt sin kvot fastighetsfinansiering för året, 
 säger Joakim Nirup.
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Hur ser då bankerna själva på situati 
onen? Magnus Richardsson, chef för fast 
ighets finansiering på Nordea i Sverige, 
bekräftar att det kan ha blivit en viss sätt
ning i bankernas utlåning till fastighets 
bolagen, något som främst manifesterar sig 
i att  bankerna har  blivit mer selektiva i sin 
utlåning än vad de var för ett år sedan.

– Det kan till någon del bero på värdering
arna men belåningsgraderna är dock in
takta eller till och med något sjunkande, 
påpekar han.

Joakim Nirup bekräftar att bankerna 
har blivit mer selektiva och konstaterar att 
bankernas kärnkunder bland fastighets
bolagen mer eller mindre alltid har tillgång 
till finans iering, oavsett årstid.

– Bankerna är dock mycket mer restriktiva 
med finansiering till nya kunder, säger han.

EN SÄSONGSEFFEKT 
ELLER MER LÅNGVARIGT?
Ett av de bolag som med all förmodan kan 
anses vara en kärnkund inom  bankvärlden 
är Kungsleden där CFO:n Anders Kvist 
 håller i trådarna när det kommer till finans
iering. Han delar bilden av att kärnkund erna 
 fortfarande har bra villkor.

– Min bild är att bankfinansieringmark
naden är fortsatt mycket god och trots höjda 
fastighetsvärderingar inte har försämrats 
för stora, diversifierade och   kreditvärdiga 
fastighetsbolag med starka kassaflöden. 
Detta gäller både för lånemarginaler och för 
lånevillkor, säger han.

Som ett illustrerande exempel nämner 
Anders Kvist att när Kungsleden nyligen 
 förvärvade fastigheter i GärdetFrihamnen 
och Hammarby Sjöstad för 3 miljarder 
 kronor så fick bolaget en bankkredit på hela 
sex år till lägsta allin nivån på mycket länge 
för kostnaden på längre löptid.

– Däremot kan det vara så att mindre 
fastighetsbolag, däribland nystartade, med 
mindre bestånd vilket innebär en större 
koncentrationsrisk och måhända svagare 
eget kapital, har svårare att få bankfinans
iering, säger han.

Som nämnts ovan kan det vara så att det 
handlar om en säsongseffekt och i så fall 
 borde läget förbättras direkt  efter nyår.  Enligt 
 Joakim Nirup är det svårt att  avgöra om så 
är fallet men han menar att det säker ligen 
är en delförklaring. En  annan  förklaring, och 
ett  alternativ till de höga värderingarna, kan 
enligt honom vara det faktum att bankernas 

exponering mot  fastigheter har  blivit för stor 
på  senare år medan exempelvis  industrins an
del i  bankernas låneböcker har krympt rejält.

– Det kan vara så att bankerna vill 
 balansera om i sina låneböcker, påpekar han.

FOKUS PÅ KUNDENS RÄNTETOLERANS
Att värden och värderingar diskuteras hos 
Swedbank efter att priserna stigit så mycket 
på senare år är inget Göran Råckle, chef för 
fastighetsanalys på Swedbank, sticker  under 
stol med. Han berättar att på Swedbank 
 fokuserar man i  nuläget mycket mer på att 
kundernas kassaflöden ska klara av en mer 
normaliserad ränta framöver.

– I våra kalkyler bygger vi in att kunder
na ska klara av en normaliserad ränta om 5 
 procent och en amortering runt 2 procent över 
tid i våra kassaflödeskalkyler. Kalkylen vi an
vänder hjälper oss i dialogen med kunden för 
att vi tillsammans ska skapa en uthållig finans
ieringsstruktur som både vi och kunden kän
ner oss komfortabla med, säger Göran Råckle.

Han förklarar att ifall det inte fungerar 
kan en åtgärd vara att justera ner belånings
graden initialt.

– I kalkylen tas även hänsyn till den 
 ”alternativa finansieringen” oavsett om det 
avser företagsobligationer preferensaktier 
eller dylikt, dessa räknas med andra ord in i 
den totala skuldbördan och påverkar således 
kassaflödet, säger Göran Råckle.

Att ränteläget för närvarande är excep 
tion ellt lågt råder det inga tvivel om och 
bortsett från allt som heter sekulär stagna
tion eller det nya normala så kan vi räkna 
med att  räntorna kommer att stiga i fram
tiden. När och hur mycket är det dock ingen 
som vet men det verkar ändå som att bank
erna börjar för bereda sig på det, oavsett om 
man fokuserar på hur kassaflödena  kommer 
att klara av en mer normaliserad ränta  eller 
hur belåningsgraderna kommer att på
verkas när fastighetsvärdena börjar falla 
– något som oundvikligen blir en följd av 
högre räntor. n

Sedan sommaren 2014 har riskpremien 
stigit både på den svenska och inter
nationella kreditmarknaden. Detta beror 
på flera saker, bland annat har det lägre 
oljepriset ökat konkursrisken för flera 
high yieldbolag i USA och även bland 
flera oljerrelaterade bolag i Norge, vilket 
gjort att vissa investerare haft behov av att avyttra obligationer även inom andra sek
torer. Enligt en grov skattning har kreditspreaden för ett bolag i ’BB’kategorin  stigit 
med ca 100bps sedan förra sommaren på den svenska marknaden. Då fastig heter 
är den enskilt största branschen på den svenska företagsobligationsmarknaden har 
det pris som fastighetsbolag får betala när de ger ut nya obligationer också stigit. En 
 generell omprisning av risk är därför den huvudsakliga faktor vi ser bakom de  stigande 
kreditspreadarna för fastighetsbolag, snarare än någon generell oro kring höga 
fastighetsvärderingar.

Vad gäller volymen av obligationer utgivna av fastighetsbolag på den svenska mark
naden har den stigit från ca SEK40mdr 2014 till SEK42mdr hittills i år, vilket innebär 
att fastighetssekorn ökat sin andel av den totala marknaden för företags obligationer 
i Sverige. Av den totala volymen obligationer som getts ut är ca 20 procent inom 
high yieldsegmentet. Vi känner därför inte riktigt igen bilden av att fastighetsbolag 
 generellt skulle ha svårt att låna pengar på obligationsmarknaden. n

KOMMENTAR
LOUIS LANDEMAN, 
CHEF FÖR KREDITANALYS PÅ 
DANSKE BANK MARKETS
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Läs mer om Huddinges utveckling på huddinge.se/bygger

Plats för fler affärer
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 nästa spadtag med 
oss?

Huddinge bygger samlar projekt 
som visar hur kommunen växer 
i takt med regionen. Kraftigast 
tillväxt visar de tre områdena 
Flemingsberg, Kungens kurva 
och centrala Huddinge. Här 
växer attraktiva boendemiljöer 

fram i närhet till shopping och 
service samt god kollektivtrafik 
och välkomnande grönska. Starka 
satsningar görs på en utbyggd 
infrastruktur, bland annat i form 
av Spårväg syd, Tvärförbindelse 
Södertörn och Förbifart Stockholm. 
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Å rets viktigaste försäljnings period 
står för dörren.  Prognosen för 
julmånaden decembers försälj
ning är en omsättning på 75 

 miljarder kronor. Julhandeln bedöms där
med öka med 5 procent jämfört med 2014.

Prognosen är gjord av researchföretaget 
HUI, som varje år dessutom utser vad de 
 anser vara årets julklapp.

I år föll valet på den städtrötta männ
iskans bästa vän: robotdammsugaren.

– Det har länge talats om det smarta 
hemmet och nu kan vi på riktigt säga att 
vi är där. Robotdammsugaren har blivit 
en del av vardagen och är den nya familje
medlemmen, säger Lena Larsson, vd på 
HUI Research.

För att erhålla titeln årets julklapp krävs 
att man uppnår tre kriterier: produkten ska 
vara en nyhet eller ha fått ett nyväckt intres
se under året, produkten ska representera 

den tid vi lever i, produkten ska svara för ett 
högt försäljningsvärde eller säljas i ett stort 
antal enheter.

SÅHÄR LYDER HUI:S MOTIVERING:
”Allt fler av dagens tidspressade konsum
enter söker hjälpmedel för att  effektivisera 
och underlätta sin vardag. Den snabba 
 tekniska utvecklingen driver på robot
iseringen i samhället och skapar verktyg för 
konsumenter att använda i sin vardag. Det 
är ett större fokus på hemmet och ROT 
avdragets kommande sänkning har bidragit 
till en rusning till butikerna för att renovera 
och förnya sitt hem.
Årets julklapp 2015 speglar ett starkt fokus 
på hemmet i kombination med en stor efter
frågan på bekvämlighet och tidsbesparing. 
Årets julklapp är en produkt som tar fasta 
på konsumenternas strävan att underlätta 
 vardagen samt den ökade  digitaliseringen 

och robotiseringen i samhället. Årets  jul 
klapp 2015 är robotdammsugaren. Den upp
fyller alla tre kriterier.” n

MARIA NORDLANDER

Årets julklapp: 
robotdammsugaren

FOTO: HUI RESEARCH

Lena Larsson, vd på 
HUI Research.

MARKNAD



MARKNAD

Prognos:
har marknaden 
passerat toppen? 
EFTER ETT ÅR MED REKORDLÅGA 
 RÄNTOR,  FLERA NYA  FASTIGHETSBOLAG, 
 PORTFÖLJPREMIER OCH HÖGA PRISER 
 NÄRMAR VI OSS ETT NYTT ÅR. HUR KOMMER 
 FINANSIERINGSKLIMATET ATT SE UT? KOMMER 
DE HÖGA PRISERNA ATT HÅLLA I SIG? KAN VI 
VARA PÅVÄG IN I EN  KONSOLIDERINGSFAS?
FASTIGHETSNYTT FRÅGAR TRE 
EXPERTER PÅ OMRÅDET. 
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Enligt Arvid Lindqvist, Head of 
Research på Catella Corporate 
 Finance, är  finansieringsklimatet 
konjunkturcyklist och sentiment

en på kreditmarknaden har legat på höga 
nivåer sedan mitten av 2013.

– Sedan i somras har det dock skett en 
förändring i finansieringsklimatet på den 
svenska fastighetsmarknaden. Det har  blivit 
betydligt svårare att emittera preferens
aktier och företagsobligationer samtidigt 
som det finns tecken på att bankerna inte 
längre är lika villiga att låna ut till fastig
hetsinvesteringar, speciellt till aktörer som 
inte redan är storkunder, säger han.

Han menar att det är i linje med det 
 senaste halvårets betydande förändring på 
de globala kreditmarknaderna där de ameri
kanska kreditspreadarna, skillnaden i ränta 
mellan företagsobligationer av hög och 
 något lägre kvalitet, har vidgats markant 
 sedan i somras.

– Medan räntorna för obligationer av hög
sta kvalitet har sjunkit i linje med  fallande 
statsobligationsräntor så har  räntorna för 
 obligationer med lägre kvalitet  stigit. Något 

som indikerar minskad risk vilja hos invest 
erarna. Dessutom har räntorna  stigit 

 markant på den amerikanska high 
yield marknaden. Företagskonkurs
erna har ökar under 2015, vilket 
framförallt drabbat  oljebolag, men 

även andra typer av företag 
påverkas av ökande kon

kurser och minskat in

tresse för sina obliga tioner hos investerarna. 
På  motsvarande sätt var det mycket turbulens 
på börsen under sensommaren. Dock har 
skräckindex (det vill säga VIX som är ett mått 
på volatiliteten på amerikanska  börsen) åter
gått till historiskt låga nivåer  efter en kraftig 
ökning i augusti, men risken är stor att turbu
lensen kommer att återkomma under vintern, 
säger han.

Han menar att det finns tydliga samband 
mellan riskviljan på den globala finansmark
naden, finansieringsklimatet och skillnaden 
i direktavkastningskrav mellan A, B och C
lägen på den svenska fastighetsmarknaden.

– I och med att volatiliteten på aktie
marknaden har minskat under hösten  tyder 
det på att den höga aktiviteten och pris
sättningen på fastighetsmarknaden kan pågå 
till åtminstone andra halvåret 2016. Där efter 
är det inte omöjligt att en  svagare  global 
 konjunktur, mindre riskvilja hos invest er 
arna och försämrad tillgång till  finansiering 
gör att  finansieringsklimatet försämras, 
transaktionsvolymen  minskar och direkt 
avkastningskraven stiger i framför allt B och 
Clägen, säger han.

MIKAEL SÖDERLUNDH är Head of Research 
på Pangea Property Partners. När han siar 
om finansieringsklimatet på den svenska 
fastighetsmarknaden, tror han på ett fortsatt 

mycket lågt ränteläge under 2016 men med 
något högre marginaler och sämre likviditet.

– Många banker tycker att risken på 
 fastighetsmarknaden har ökat i takt med de 
stigande fastighetspriserna och vi har redan 
sett en viss priskorrigering på fastighetsrela
terade obligationer och  preferensaktier. Om 
osäkerheten fortsätter att öka så kommer 
fokus sannolikt förskjutas mot de fastighets

investeringar och kunder som upplevs mest 
stabila. Det finns också en  osäkerhet kring 
hur tuffare regelverk  kommer att påverka ut
låningen till fastigheter framöver, säger han.

FRAM TILL MITTEN AV NOVEMBER hade fast
igheter till ett värde om cirka 120  miljarder 
omsatts, vilket pekar på att innevarande 
år ej kommer att slå 2014 års rekord 
nivå,  menar Peter Wiman, Head of Research 
på Savills.

– Ska en svagare transaktionsvolym då 
tolkas som om marknaden har saktat in  eller 
passerat toppen? Även om omsättningen 
sannolikt blir något lägre så är volymen 
trots allt på mycket höga nivåer och en  tydlig 
 signal på det starka konjunkturläge som den 
svenska fastighetsmarknaden befinner sig 
i. Om fler fastighetsägare hade varit mer 
 säljbenägna under året så hade 2015 med all 
sannolikhet blivit ett nytt rekordår på den 
svenska marknaden, säger han.

Om osäkerheten  fortsätter 
att öka så kommer fokus 
sannolikt förskjutas mot de 
 fastighetsinvesteringar 
och kunder som upplevs 
mest  stabila.
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Under 2015 noterades ett år med 
portfölj premier och höga priser. Frågan är 
om detta fortsatt kommer att vara fallet 
 under 2016.

Mikael Söderlundh tror att så länge 
räntor na är låga kommer fastigheter att 
ge en attraktiv avkastning, vilken enligt 
honom kan motivera höga fastighetspri
ser och olika sorters volympremier.

– De internationella investerarna 
 söker också stora affärer, vilket driver på 
 utvecklingen. Vi tror även att det finns 
fortsatt hyrespotential på vissa delmark
nader, tack vare historiskt låga vakanser 
och stark efterfrågan på lokaler. Däremot 
känns det svårt att motivera sjunkande 

direktavkastningskrav eftersom dagens 
nivå er prisar in de låga räntorna och 
verk ar spegla en för hållandevis positiv 
framtids tro, säger  Mikael  Söderlundh.

ARVID LINDQVIST SER LIKHETER mellan 
portföljpremier och skillnaden i direkt
avkastningskrav mellan fastigheter i A, 
B och Clägen som är tydligt kopplade till 
investerings cykeln och konjunkturen.

– Just nu ser vi alla skillnaden i direkt
avkastningskrav mellan primär och sek 
 undär lägen, samtidigt som börsen  betalar 
premium på i genomsnitt 2530  procent i 
relation till substansvärdet för fastighets
bolagen. Catella tror att topp en på invest
erarcykeln redan är passerad även om 
utvecklingen på fastighetsmarknaden 
kan fortsätta vara stark under stora 
 delar av 2016. När skillnaderna i direkt
avkastningskrav mellan primär och sek 
undärlägen väl ökar på fastighetsmark
naden så kommer det sammanfalla med 
en svagare utveckling på börsen och 
 minskade portföljpremier, som i förläng
ningen kan övergå till portföljrabatter, 
spår Lindqvist.

De senaste åren har det bildats ett stort 
 antal nya fastighetsbolag. Efter sådana 
 perioder följer ofta en konsolideringsfas, 
kanske kan vi nu vara påväg in i en sådan.

– Inte bara noteringarna har ökat  
kraftigt utan även andra typer av  kapital 
anskaffning som preferensaktier samt 
obligationer. Det är rimligt att tro att no
teringsvågen  kommer att fortsätta under 
2016, då ett  antal fastighetsbolag har ut
tryckt en  önskan om notering och det är 
samtidigt  sannolikt att vi kommer att se 
ett antal uppköp från börsen. Uppköps
affärerna kommer  troligen att drivas av 
större bolag som  förvärvar  konkurrenter 
inom samma segment, samt även bolag 

med hög värdering som  använder det egna 
aktiekapitalet att förvärva  konkurrenter 
med lägre värdering, spår Peter Wiman.

Mikael Söderlundh menar att kapital
marknaden fortsatt är stark, och att 
 mycket nytt kapital söker sig till fastig
heter just nu vilket enligt honom pekar 
på att vi kommer att se flera nya bolags
strukturer även under 2016.

– Så länge de noterade fastighetsbolagen 
värderas till betydande substanspremier så 
kommer det också finnas ett intresse för fler 
börsnoteringar. Aktiemarknaden kan dock 
förändras snabbt och genom att det finns 
ett betydande korsägande mellan bolagen 
så finns det även många naturliga struktur
affärer. På sikt kan vi också få se en konsolid
ering som sträcker sig mellan de nordiska 
 länderna, säger Mikael Söderlundh.

– Utvecklingen fortsätter så länge 
fastighetsmarknaden är stark och  senti 
menten på kreditmarknaden är goda. 
Konsolideringsfasen kommer troligtvis 
ske när  avmattningen av investerarcykeln 
har tagit fart på allvar och när riskviljan 
och kreditmarknadssentimenten för säm 
rats, avslutar Arvid Lindqvist. n

Uppköpsaffärerna  kommer 
 troligen att drivas av  större  bolag 
som  förvärvar  konkurrenter inom 
samma segment.

PETER WIMAN
HEAD OF RESEARCH, SAVILLS

ARVID LINDQVIST
HEAD OF RESEARCH, CATELLA 
CORPORATE FINANCE

MIKAEL SÖDERLUNDH
HEAD OF RESEARCH, PANGEA 
PROPERTY PARTNERS

i panelen:



Folke Björk
professor i byggnadsteknik, KTH

Utmaningen kräver att 
vi inte bara utvecklar 
byggteknik utan hela 

vårt sätt att jobba.
Ola Månsson

VD Sveriges Byggindustrier, 
ordförande Stockholms Byggnadsförening

Vi arkitekter och 
samhällsbyggare laddar 
för den stora utmaningen 
– Stockholms expansion.

Vi är många som kan bidra med våra erfarenheter. På 
Byggnadsföreningen i Stockholms initiativ startar KTH 
en ny vidareutbildning som rustar oss yrkesverksamma 
arkitekter och samhällsbyggare för det bästa sättet att 
lösa stadens utmaningar – att göra det tillsammans. 
Utbildningen Design & Byggande i staden leds av både 
branschfolk och forskare i framkant och syftar till 

 nätverkande över yrkesgränser. De 7 kurserna är fristå-
ende och kan sammanlagt bli till en magisterexamen. 
Läs mer och ansök på: kth.se/byggastad

Nu bygger vi staden tillsammans

Design & Byggande i staden
En ny vidareutbildning för yrkesverksamma
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ICA OCH FÖRSTA 
 AP-FONDEN BILDAR 
BOLAG

ICA FASTIGHETER och Första APfonden 
bildar ett gemensamt fastighetsbolag, 
Secore Fastigheter. I ett första steg för
värvar bolaget 13 butiksfastigheter från 
ICA där de också är huvudsaklig hyres
gäst. Bolaget får därmed ett initialt 
 fastighetsvärde om 1,1 miljarder kronor.

Syftet med bolaget är att  förvärva 
och äga ICAbutiker i strategiska 
 lägen. ICA Fastigheter kommer dock 
även i fortsättningen att förvalta de 
sålda  fastigheterna.

– Genom bildandet av Secore Fastig
heter tillsammans med Första AP fonden 
skapas förutsättningar för ICA att  behålla 
inflytandet på marknads platserna sam
tidigt som vi frigör  kapital, säger Lena 
Boberg, vd på ICA Fastigheter.

De 13 fastigheterna motsvarar 
en total yta om drygt 55 000  kvadrat 
meter. Bolaget finansieras till 60 
procent  genom extern finansiering. 

 Försäljningen ger en reavinst om cirka 
300 miljoner kronor.

Secore Fastigheters förvärv av de 
13 butiksfastigheterna förväntas slut
föras under december 2015.

– Fastigheter är en viktig del av 
 Första APfondens långsiktiga  invest 
 eringar. Det är därför glädjande att vi 
nu  samarbetar med ICA. Det ger oss 
möjlighet att investera i en portfölj 
 bestående av handelsfastigheter som 
är uthyrda med långa avtal säger Johan 
 Magnusson, vd för Första APfonden.

Catella Corporate Finance har varit 
rådgivare i transaktionen.

ICA Fastigheter har sedan tidigare det 
samägda bolaget Ancore  Fastigheter till
sammans med tjänstepensions bolaget 
Alecta. n
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26/11 H ICA Fastigheter och Första 
AP- fonden bildar Secore Fastigheter som 
 förvärvar 13 fastigheter för 
1,1 miljarder kronor.

25/11 K FastPartner förvärvar elva 
 fastigheter i Stockholm av Castellums 
 dotterbolag Brostaden för 825 miljoner kronor.

24/11 H Trophi förvärvar två 
 handels fastigheter i Stockholm av Holmenco 
för 135 miljoner kronor.

20/11 B M2 Gruppen förvärvar fem 
 bostadsfastigheter i Gävle av Hemfosa för 
170 miljoner kronor.

20/11 B Akelius säljer 1 700 lägenheter i 
norr till Rikshem för 1,9 miljarder kronor.

19/11 S Hemsö köper en portfölj om tre 
 äldreboenden i Finland för 307 miljoner kronor.

17/11 B Akelius säljer 395 lägenheter 
i Täby till en bostadsrättsförening för 
690 miljoner kronor.

17/11 K Skanska säljer kontorshuset WTC, 
World Trade Center, i Växjö till Norrporten för 
195 miljoner kronor.

16/11 K Briggen, dotterbolag till 
Castellum, förvärvar kontorsfastigheten 
Mässhallen 2 i Hyllie, Malmö av NCC för 
327 miljoner kronor.

9/11 B Heimstaden förvärvar CA-fastigheter 
bestånd i Karlskrona för 690 miljoner kronor.

26/10 B D. Carnegie & Co. säljer sitt bestånd 
i Göteborg till allmännyttiga Bostadsbolaget 
för 493 miljoner kronor.

23/10 K AMF förvärvar 50 procent av det 
norska fastighetsbolaget Oslo Areal för cirka 
3,3 miljarder norska kronor.

16/10 K Kungsleden förvärvar fyra 
 fastigheter i Stockholm av Djurgårdsstadens 
fastigheter AB för tre miljarder kronor.

Lena Boberg, vd på 
ICA Fastigheter.
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FÖRRA ÅRET gick Kasper Salinpriset 
till Kulturhuset Väven i Umeå. Valet i år 
stod mellan en skola, en Brf, en kongress
anläggning samt en bastu.  Vinnaren, 
 Arkitekturskolan vid KTH, korades  under 
Arkitekturgalan. Sveriges Arkitekter de
lar varje år ut Kasper Salinpriset till ett 
svenskt byggnadsverk eller grupp av bygg
nader av hög arkitektonisk klass. Priset 
instiftades 1962 på grundval av en  vilande 
donation av Stockholms stadsarkitekt 
Kasper Salin (18561919).

VINNARE: KTH – ARKITEKTURSKOLAN
På en triangelformad tomt på KTH 
 Campus ligger nya Arkitekturskolan. Det 
är en rundad byggnad i glas och rostrött 
stål i sex plan, med gemensamma  funk 
tioner i entréplanet som  ateljéer,  verk 
städer och utställningssalar. På  mellan 
våningarna finns ritsalar som följs av 
 mötesrum och takterrasser.

ANSVARIG ARKITEKT:
Bolle Tham och Martin Videgård

BYGGHERRE:
Akademiska hus

– Årets nominerade är fyra väldigt bra men 
sinsemellan mycket olika  byggnader. Det 
ligger en medvetenhet i att välja de här fyra 
eftersom de visar  bredden av  begreppet 
god arkitektur, säger  ordförande Magnus 
Månsson och  tillägger att juryn har varit 
helt enig i sitt val.

JURYNS MOTIVERING TILL VINNAREN 
AV KASPER SALIN-PRISET:
Arkitekturskolan läggs till staden som ett 
nytt lager och tidsuttryck så att  helheten 
blir bättre och en kultur historiskt 
 intressant miljö höjs. Kasper Salinpriset 
2015 går till en kompromisslöst  samtida 
byggnad. Den tar utgångspunkt i sin 
 omgivning och relaterar till den, tydlig 
i sin egen karaktär som tillskott bland 
 kulturbyggnader. n
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26/11 Tyréns och Bengt  Dahlgren 
har  tecknat hyresavtal i de nya 
 kontorslokalerna i  Johanneberg Science 
Park, vid  Chalmersområdet i Göteborg. Båda 
 företagen är sedan tidigare ägare i projektet.

24/11 K Vasakronan har tecknat hyresavtal 
med Uppsala kommun om 4 000 m2 i Hugin, 
centrala Uppsala.

20/11 K Corem har tecknat två nya 
 hyresavtal i Lådan 1, Växjö kommun om totalt 
16 500 m2.

17/11 K Vasakronan hyr ut 10 800 m2 i Klara 
C i Stockholm till NetEnt och Convendum.

11/11 K S H Peab tecknar ett hyresavtal med 
Nordic Wellness i Ulriksdal, Solna om 
885 m2.

5/11 K Eklandia hyr ut 4 300 m2 i 
Sillfabriken, Göteborg.

2/11 K Humlegården hyr ut drygt 2 000 m2 i 
Hagastaden i Stockholm. Båda avtalen gäller 
satsningar på Life Science. 

2/11 K Platzer har tecknat ett femårigt 
 hyresavtal om 1 745 m2 i Stampen 4:44, 
GP-huset i Göteborg.

27/10 K Skanska har tecknat ett tioårigt 
hyresavtal med EY på Universitetsholmen, 
Malmö om 2 142 m2 i fastigheten STUDIO.

27/10 K Estancia tecknar ett 15-årigt 
 hyresavtal om 5 100 m2 med Busfabriken, 
i fastigheten Årsta 64:2 i Uppsala.

26/10 K S Brostaden tecknar ett femårigt 
 hyresavtal om 947 m2 med Samhall AB 
i Kista.

26/10 K Diligentia har tecknat två hyresavtal 
i Masthusen, Västra Hamnen, Malmö med 
Mcare och Anima. Anima hyr 1 600 m2.

23/10 K Sveafastigheter tecknar ett 
20-årigt hyresavtal om 23 000 m2 med 
 Linnéuniversitetet i Kalmar.

KASPER SALIN TILL 
 ARKITEKTURSKOLAN

FOTO: SVERIGES ARKITEKTER

Arkitekturskolan vid KTH.
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FASTIGHETSNYTT BÖRS
På Fastighetsnytts hemsida har vi valt att följa de noterade fastighetsbolagen i Sverige. Du hittar alla nyheter här: fastighetsnytt.se/bors/

VÄRDEFÖRÄNDRINGAR 
FÄRGAR P/E-TAL

P/E-TALEN FÖR DE SVENSKA fastig
hetsbolagen ligger nu på relativt låga ni
våer och bland bolagen på Stockholms
börsens huvudlista så har endast tre 
aktier nu  p/etal över 10. Det visar en 
samman ställning Fastighetsnytt har 
gjort på  bolagens kvartalsrapporter för 
tredje kvartalet. Sammanställningen når 
över de bolag noterade på huvud listan 
som har fastighetsförvaltning som  
 huvudfokus och exkluderar således JM, 
Besqab och Oscar Properties.

Sammanställningen bygger på akti 
er nas stängningskurser onsdagen 18 
nov ember och fastighetsbolagen  res 
ultat  efter skatt över de senaste fyra 
 kvartalen, det vill säga perioden 
1  oktober 2014 till 30 september 2015. 
P/e räknas fram  genom att dela bolagets 
aktiekurs på vinst per aktie och således 
är det en  multipel. Ett p/etal på 10 
innebär att aktien handlas till tio gånger 
vinsten.  Notera att vissa bolag har två 
olika noterade aktieserier och i sådana 
fall beräknas ett p/etal  baserat på vinst 
per aktie för båda.

Av de tre aktier har p/etal över 10 så 
kan Hufvudstaden C i princip  negligeras 
då i det närmaste ingen handel före
kommer i den aktien. Vad gäller de 
 övriga så är Pandox den aktie som hand
las till störst p/etal,14,6, och närmast 
därefter kommer Diös med ett p/etal på 
11. Lägst i listan hamnar Tribona, som 
handlas till ett negativt p/etal då man 
har gjort en förlust över senaste fyra 
kvartalen och närmast där före kommer 
Victoria Parks A och Baktier som hand
las till p/e 3,1.

Det finns ingen definitiv regel som 

säger var en akties p/etal bör ligga 
men en tumregel för fastighetsbolag, då 
dessa ofta betraktas som  lågriskbolag, 
är att p/etalet bör vara relativt lågt, 
 någonstans i intervallet 110. Tidigare 
har  Fastighetsnytt varit inne på i sin 
 analys att fastighetsbolagens aktier 
varit högt värderade och de nyaste p/e
talen  indikerar att så är inte fallet men 
det är bara halva sanningen och man kan 
säga att p/etal som bygger på vinst på 
sista raden är något av en chimär.

ORSAKEN ÄR den att vinst på sista 
 raden innefattar orealiserade värde
förändringar, en bokföringsmässig post 
som tack vare det historiskt låga ränte
läget har gett en stark positiv effekt 
på fastighets bolagens resultat. Värde
förändringar  ligger emellertid inte till 
grund för  fastighetsbolagens utledning 
då de inte utgör något kassaflöde.  Tittar 
man istället på aktiepriset som en multi
pel av det utdelningsgrundande för  valt
ningsresultatet  så blir bilden annorlunda.

Endast ett två bolag har p/frvtal 
under 10, Diös vars aktie 18 november 
handlades till 9,6 gånger förvaltnings
vinsten och Klövern vars båda aktier 
handlades till 8,5 gånger förvaltnings
vinsten.  Notera att Diös p/frv är lägre 
än  bolagets p/e och det förklaras av den 
skattesmäll bolaget fick under tredje 
kvartalet. Hälften av de på huvud listan 
26 noterade fastighetsaktierna har 
 sedan p/frvtal på 15 eller högre.

Notera att i synnerhet bolag som fokus 
 erar på bostäder har höga p/frvtal. n

SVERRIR THÓR

PUBLICERAD 2015-11-19

PUBLICERAD 2015-11-19

FÖRE DETTA 
TOPPOLITIKER 
I FASTATORS 
STYRELSE

DE FÖRE DETTA ministrarna Carl Bildt och 
Björn Rosengren har föreslagits ta plats i 
Fastators styrelse på bolagets extrastämma 
som går av stapeln 14 december. Utöver dem 
föreslås Agneta Jacobsson, Anders Mossberg 
och Pelle Törnberg ta plats och Mats Lund
berg samt Joachim Kuylenstierna sitta kvar. 
Fastator finns på börsen sedan man gjorde 
ett omvänt förvärv av teknikbolaget Rehact 
under sommaren 2015.

Carl Bildt var statsminister i Sverige från 
1991 till 1994 och sedan utrikesminister 
20062014. Björn Rosengren var socialdemo
kratisk närings och kommunikationsminis
ter från 1998 till 2002. n

REDAKTIONEN

Källa: Pressmeddelande från Fastator
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BALDER HAR HÖGST MARKNADSVÄRDE
PUBLICERAD 2015-11-20
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BALDER ÄR STOCKHOLMSBÖRSENS mest 
värdefulla fastighetsbolag, med ett mark
nadsvärde på 27,8 miljarder kronor. Totalt är 
de 25 bolag som ingår i Stockholms börsens 
fastighetsindex värda 261,1 miljarder. Det 
visar en sammanställning Fastighetsnytt 
har gjort, baserat på bolagens aktiekurser 
torsdagen 19 november.

Balders aktie har stigit mycket i kurs  under 
året och bolaget har därför tagit över tron en 
efter Hufvudstaden som nu är börsens näst 
mest värdefulla bolag, 26,2 miljarder. Notera 
att dessa siffror endast avser de stamaktier 

som är noterade men en del bolag, som ex
empelvis Balder, har onoterade aktieserier. I 
tabellen visas även marknadsvärde inklusive 
de onoterade aktierna men det ändrar inte 
bilden i stora drag, Balder är alltjämt börsens 
högst värderade fastighetsbolag.

Lägst värderat är Oscar Properties vars 
marknadsvärde uppgår till 1,5 miljarder 
 kronor. Notera att preferensaktier inte är 
inkluderade i sammanställningen. n

SVERRIR THÓR

NÄR FABEGE PÅ TISDAGSMORGONEN 
avyttrade hela sitt aktieinnehav i Catena 
realiserade man en rejäl vinst. Enligt 
 Fastighetsnytts beräkningar har man 
 tjänat minst 119 miljoner kronor på 
 investeringen, givet vissa antaganden.

Fabege köpte sitt Catenainnehav i 
november 2012 av Erik Selin och Peab. 
Totalt köpte man då 3 469 342 aktier. På 
tisdagen avyttrade man 2 619 342 aktier 
och de 850 000 aktier som skiljer emellan 
sålde bolaget 7 maj 2014 till kursen 103 
kronor per aktie. Tisdagens försäljning 
skedde till kursen 111 kronor och således 
har Fabege sålt de 3 469 342 aktierna för 
378,3 miljoner kronor.

I Stockholmsbörsens dataarkiv finns 
inga marknadsdata som indikerar att 
 Fabeges köp av aktierna i Catena ägt rum. 
Det i sig tyder på att ingen  mäklare var 
inblandad då dessa måste rapportera de 

transaktioner man mäklar till börsen. 
 Däremot går det där att hitta flaggnings
meddelanden från både Erik Selin och 
Peab, de aktörer som sålde aktierna till 
Fabege. Enligt dessa ägde försäljning
arna rum 22 november 2012 och den 
 dagen handlades Catenas aktie på  börsen 
i  intervallet 62,570 kronor. Utgår vi 
ifrån att Fabege betalade 70 kronor per 
aktie för Erik Selins och Peabs aktier så 
 kommer vi fram till att Fabege fick hosta 
upp 242,9 miljoner kronor för aktierna. 
Givet detta har man totalt realiserat en 
vinst om 135,4 miljoner kronor.

Brer vi på och antar att Fabege betalat 
en rejäl premie till Catena marknadspris 
den 22 november, exempelvis betalat 
80 kronor per aktie vilket motsvarar en 
 premie om 14,3 procent, så kommer vi 
fram till att Fabege betalat 277,5  miljoner 
kronor för aktierna. I så fall har man 

 realiserat en vinst om 100,8 miljoner 
kronor. Att man betalat en premie är inte 
osannolikt men hur stor den kan ha varit 
är oklart. Hursomhelst kan vi konstatera 
att Fabege sannolikt realiserat en vinst 
om minst 100135 miljoner kronor på sitt 
innehav i Catena.

Det gäller enbart aktiernas marknads
värde och lägger vi därtill den utdelning 
Catena betalat ut till sina aktieägare ökar 
vinsten ytterligare. För verksamhetsåret 
2012 betalade man 1 krona, 2 kronor för 
2013 och för verksamhetsåret 2014  delade 
man ut 3 kronor. Totalt rör det sig om 18,3 
miljoner i utdelning, före skatt. Det inne
bär att sammanlagt kan Fabege ha tjänat 
minst 119 miljoner kronor på sin invest
ering i Catena, givet att man inte köpte till 
en högre premie än 14 procent. n

SVERRIR THÓR

FABEGE REALISERAR ÖVER 
100 MILJONER I VINST
PUBLICERAD 2015-11-10

Erik Selin, vd, Balder.

Christian Hermelin, vd, Fabege.
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VD Pro är ditt verktyg för information och analys av Sveriges 
samtliga fastigheter. Du får bland annat tillgång till fastighets- och 
ägarinformation, kassaflödesvärderingar, marknadsanalyser och ortspriser.
Med moderna lösningar och unik information bidrar VD Pro till nya insikter, 
effektivisering av ditt arbete och i slutändan bättre affärer.

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

ETT SYSTEM, 
ALLA FASTIGHETER

VD PRO 

NYCKELN 
TILL DEN SVENSKA 
FASTIGHETSMARKNADEN
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LADDA DITT FASTIGHETSVÄRDE
Möt kortet som ökar värdet på din fastighet. Den nya transportrevolutionen är  

redan här och vi har lösningarna som låter dig skapa en fungerande laddinfrastruktur.  

Fastighetsbolag och kommuner visar stort intresse för våra lösningar kring 

laddning av eldrivna transporter. Är du också intresserad? Ring Oscar Berggren, 

Johanna Porsö eller Christina Hyllander på tfn: 08-739 50 00, så hjälper vi dig att 

ladda ditt fastighetvärde.

www.vattenfall.se  
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PUBLICERAD 2015-11-02

På Fastighetsnytts hemsida har vi valt att följa marknaden i norra Sverige. Uthyrningsaktiviteten, transaktionsmarknaden och inte minst bostadsbyggandet belyser vi 
både med egna artiklar, det allmänna nyhetsflödet samt vad som skrivs i lokalpressen. Du hittar alla nyheter här: fastighetsnytt.se/norr/

TRANSAKTIONSVOLYMEN
UPP 60 PROCENT I NORR

Aktiviteten har ökat på den norrländska fastighets 
marknaden. Under det tredje kvartalet 2015 
 genomfördes 14 transaktioner (över 50 miljoner 
kronor) med ett samlat värde om knappt 8  miljarder. 
Det var årets klart starkaste kvartal och hittills i år 
uppgår transaktionsvolymen i Norrland till drygt 
13  miljarder, vilket är hela 60 procent högre än 
 motsvarande period förra året.

Den höga omsättningen beror framförallt på 
 flera stora affärer i Umeå, bland annat Blackstones 
 förvärv av ett större bostadsbestånd från Obligo (del 
av en större portfölj) och Wallenberg  Foundations 
förvärv av 50 procent i bolaget Campus X i Umeå AB 
från Balticgruppen. Även Skistar, Partners Group, 
Niam och Lerstenen har gjort förvärv i Umeå de 
 senaste månaderna. n

STATISTIKEN ÄR SPECIFIKT 
 FRAMTAGEN ÅT FASTIGHETSNYTT 
AV PANGEA PROPERTY PARTNERS 
OCH BEHANDLAR TRANSAKTIONS-
MARKNADEN I NORRA SVERIGE.
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Transaktionsmarknad
Norra Sverige

Volym per region,
rullande 12m

Volym, andel* Volym per sektor*
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29%
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26%

 # Trend

Antal transaktioner, Q3 2015  14
Antal transaktioner, 2015 YTD  279
Antal transaktioner, rullande 12m  431

 Mdkr Trend

Transaktionsvolym, Q3 2015  7,8
Transaktionsvolym, 2015 YTD  13,1
Transaktionsvolym, rullande 12m  17,8

Trend jämfört med motsvarande period ifjol. * Rullande 12m

 (%)

1. VÄSTERBOTTENS LÄN 36

2. NORRBOTTENS LÄN 27

3. VÄSTERNORRLANDS LÄN 14

4. GÄVLEBORGS LÄN 13

5. JÄMTLANDS LÄN 10



Är du specialisten vi söker? Läs mer på skanska.se/jobba-hos-oss

Mikaela Ravelius
Omöjligt utan

Mikaela Ravelius är projektingenjör och miljöansvarig för renoveringen av Nationalmuseum i Stockholm. En stor 
utmaning är att uppgradera ett hus från 1866 till toppmodern standard – och samtidigt vara aktsam om den anrika 
byggnadens själ. Kraven på miljön är högt ställda, allt från byggmaterial och arbetsmetoder till hur avfallet sorteras 
och hanteras. 2018 öppnar museet igen, återskapat som en mötesplats för människorna och konsten. Vi har många 
andra spännande projekt på gång. Därför behöver vi produktionsspecialister, installationsledare och många andra 
erfarna specialister. Är du bra på det du gör? Välkommen till Skanska!
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PUBLICERAD 2015-11-20

Akademiska Hus investerar 275 miljoner kronor i ett nytt Medicinskt Biologiskt 
Centrum, MBC, vid Umeå Universitet. Det ska ske genom en totalrenovering av 
Biologihuset som byggdes 1961. I ombyggnaden ingår också en tillbyggnad på 
cirka 1 850 kvadratmeter för kontor, lärosalar och en så kallad multisal.

– Uppbyggnaden av MBC innebär en kraftfull satsning på experimentell och 
translationell medicinsk forskning. Genom att skapa en interaktiv miljö för både 
forskning och utbildning ges attraktiva förutsättningar för en internationellt kon
kurrenskraftig verksamhet, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

Om och tillbyggnationen för ett MBC är ett led i arbetet med att för verkliga 
den nyligen beslutade campusplanen, där flera kommande bygg projekt ingår. 
Byggstarten för MBC är planerad till våren 2016 och inflyttning är beräknad 
till våren 2018. n

REDAKTIONEN

Källa: Pressmeddelande Akademiska Hus

Som Fastighetsnytt tidigare rapporterat säljer Akelius 1 700 lägenheter i norr. 
De har nu tecknat avtal om försäljning av 47 bostadsfastigheter om totalt 
120 000 kvadratmeter, i Östersund, Umeå och Haparanda. Köpare är Rikshem 
och priset uppgår till 1 878 miljoner kronor.

I köpet ingår 968 lägenheter i Östersund, 574 i Umeå och 151 i Haparanda. 
Tidigare i år köpte Rikshem en stor andel av det kommunala bostadsbolaget 
Lulebos bestånd i Luleå, på cirka 1 600 lägenheter.

– Vi tror starkt på utvecklingen i Norrland och det är med glädje vi nu gör 
vår andra stora affär i de norra delarna av Sverige på mindre än ett halvår. De 
städer Rikshem nu går in i är intressanta ur tillväxtperspektiv och vi ser fram 
emot att vara med och utveckla dem, säger JanErik Höjvall, vd Rikshem.

Anledningen till försäljningen för Akelius, uppges vara att deras affärs
inriktning har ändrats.

– När vi gick in i Norrland så var vi ett helsvenskt bolag som bara ägde  bostäd er 
i Sverige på ett antal orter. Sedan dess har vi utvecklats och köpt  fastig heter i 
andra länder, som USA, Tyskland, England, Frankrike och Kanada. Nu vill vi 
satsa på större orter som Stockholm, Göteborg, Malmö, Berlin, Paris,  London, 
New York och Toronto, för att nämna några, sa Lars Lindfors till Väster bottens 
kuriren i början av oktober. Frånträde beräknas ske i februari 2016. n

REDAKTIONEN

Källa: Akelius, Västerbottenkuriren

AnnSofi Tapani, vd för Umeås kommunala bo
stadsbolag AB Bostaden sedan 2008, har beslutat 
sig för att gå i pension den 1 maj 2016.

– AnnSofi har gjort ett otroligt bra jobb under 
de här åren. Samtidigt är det bra för företaget att 
ett skifte i ledningen inte sker samtidigt som en ny 
styrelse och kanske ny ordförande väljs. Vi är i mit
ten av mandatperioden och då kan en ny vd hinna 
bli varm i kläderna på ett bra sätt, fortsätter Bernt 
Andersson, säger Bernt Andersson, Bostadens sty
relseordförande

AnnSofi Tapani tillträdde sin tjänst som vd för 
AB Bostaden i februari 2008 och kom då närmast 
från en tjänst som skoldirektör för Gymnasieför
valtningen i Umeå kommun.

– Efter 8 år på Bostaden och mer än 25 år på 
andra chefsuppdrag i Umeå kommun känner jag 
att det är dags att överlämna till yngre krafter att 
ta vid. Tiden går fort och jag är till åren kommen. 
Det har varit fantastiska år på Bostaden och vi har 
lyckats med att utveckla vårt uppdrag och samti
digt hålla en god ekonomisk balans. Det är jag stolt 
över och jag hoppas att det är en bra plattform för 
efterträdaren till min post, säger AnnSofi Tapani.

Rekrytering av ny vd till AB Bostaden kommer 
att påbörjas omgående. n

REDAKTIONEN

Källa: Pressmeddelande Bostaden

TAPANI GÅR
I PENSION

FOTO: BOSTADEN

Ann-Sofi Tapani.

PUBLICERAD 2015-10-22

INVESTERAR 275 MILJONER
VID UMEÅ UNIVERSITET

AKELIUS SÄLJER FÖR 1,9 MDR
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SAVILLS

TRANSAKTIONSVOLYM (MKR)

PORTFÖLJTRANSAKTIONER Volym, mkr (Vä-skala). Andel av antal 
affärer och transaktionsvolym (hö-skala)

FSBX PI FRÅN 1 DEC 2014 MARKNADSRÄNTOR

TRANSAKTIONSVOLYM HANDELSFASTIGHETER

KOMMENTAR PETER WIMAN, 
ANALYSCHEF, SAVILLS

Fram till mitten av november så hade fastighetsmarknaden omsatt cirka 
120 miljarder, vilket innebär att vi sannolikt inte slår rekordåret 2014, men är 
trots det en mycket stark marknad. Det som håller tillbaka högre volymer är 
bristen på villiga säljare.  Inom andra områden så har dock rekordnoteringar 
satts. Bland annat har andelen portföljaffärer aldrig varit högre och dessa 
representerar cirka 35 procent av alla transaktioner över 25 miljoner kronor.

Handelsfastigheter har inte nått den omsättning som segmentet uppvisade 
åren före 2008-års finanskris, men intresset från investerarhåll är stadigt 
ökande. Fram till mitten av november så har lite drygt 20 miljarder omsatts, 
vilket redan överstiger volymen 2014 som då uppgick till 16 miljarder. För 
volymhandelsfastigheter har dock ett rekord noterats, då lite drygt 
7 miljarder har omsatts hittills, vilket redan är en rekordnotering. Aldrig 
 tidigare har det heller genomförts så många renodlade transaktioner 
avseende  handelsfastigheter.
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FSBX är ett aktieindex framtaget av Fastighetsnytt som inkluderar hela den breda samhällsbyggnadssektorn på börsen. Indexet beräknas av Millistream Market Data.

Källa: RiksbankenKälla: Fastighetsnytt Börs
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PANGEA REAL ESTATE INDEX – LÄNDER

 ANDEL I VOLYM (%)

1. STOCKHOLM 42,5

2. VÄSTRA GÖTALAND 14,5

3. SKÅNE 10,7

4. ÖSTERGÖTLAND 7,1

5. VÄSTERBOTTEN 4,3

6. JÖNKÖPING 3,1

7. NORRBOTTEN 2,7

8. SÖDERMANLAND 1,9

9. VÄSTMANLAND 1,8

10. ÖREBRO 1,8
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PANGEA REAL ESTATE INDEX – SEKTOR
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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

På transaktionsmarknaden kunde vi notera 36 genomförda 
affärer i oktober med en samlad volym strax över 12 miljarder 
kronor. Under årets tio första månader ligger volymen på 
112 miljarder och vår prognos för helåret är 130-140 miljarder. 
Den största affären i oktober var Kungledens förvärv av fem 
 fastigheter i Storstockholm från Djurgårdsstadens Fastigheter 
för tre miljarder. 

På aktiemarknaden kunde vi se en stark uppgång för 
 fastighetssektorn under oktober. PREX Sverige ökade med 
9,4  procent och bäst gick det för bolag med fokus på 
 blandfastigheter (PREX Blandat) och kontor (PREX Kontor) som 
ökade med 9,8 procent respektive 7,5 procent. Den allra största 
uppgången hade Victoria Park på hela 25,7 procent. 

PANGEA PROPERTY PARTNERS



FLER VÄLJER ATT 
GÖRA SINA 

FASTIGHETSAFFÄRER 
MED RESTATE.

VÄLKOMMEN 
DU OCKSÅ!

· Förmedlar kommersiella fastigheter

·  Rådgivare vid 35 % av Sveriges 
bostadsrättsombildningar

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

·  Förvaltar 4 000 bostäder åt 
bostadsrättsföreningar

·  Biträder med fastighetsjuridisk
rådgivning
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STADSBYGGNAD

Sverige har en stolt tradition av framsynt bostadspolitik. 
Men idag hamnar vi i skamvrån.  Alla pratar bekymrat om 
behovet av fler bostäder. Men tyvärr kan vi inte se röken av 
en sammanhållen nationell bostadspolitik.

I den svenska samhällsdebatten har bostadsbristen under lång 
tid varit ett stående tema. Det byggs för få bostäder. Konsekvens
erna är påtagliga för svensk ekonomi. Företag på tillväxande orter 
har svårt att hitta arbetskraft. Som om inte detta vore nog ser vi 
nu en flyktingvåg som ytterligare sätter press på bostadsmarknaden.

Om vi inte kan hantera denna utmaning väntar något jag vill 
 karaktärisera som en katastrof. Tillväxten på utvecklingsorter 
 kommer att hämmas.  Och jag fasar för scenariot att nyanlända 
 flyktingar mer än temporärt kommer att hamna i tillfälliga boenden 
eller hos släktingar som redan i dagsläget är trångbodda – i områden 
som utmärks av utanförskap. Det vore en säker resa mot ett Sverige 
med ett flertal Molenbeeks.

Hur hanterar vi då denna utmaning idag? Inte särskilt väl vill jag 
hävda. Regeringen stoltserar över att man brutit en trend och till
skapat resurser för byggande av små miljövänliga bostäder. Det är 
utmärkt, men otillräckligt. Vad som behövs är något helt annat.

Det jag efterlyser kan bäst förstås i ett historiskt perspektiv. I 
den akuta bostadsbrist som uppstod i början av 1960talet blev det 
 uppenbart att små justeringar av regelverken och punktinsatser 
inte var lösningen på problemet. En ny samlad bostadspolitik som 
gav nya villkor för bostadsbyggande lades fast. Vi ska förstås inte 
 kopiera lösningarna från 1960talet, men väl lära av dem.

Ronja Rövardotter lärde oss att när man står inför en ravinklyfta 
(”Helvetesgapet”) kan man inte ta sig över steg för steg. Man måste 
ha modet att hoppa. Vi befinner oss nu vid ravinkanten! De små 
 stegen kommer inte, hur vällovliga de än är, att lösa problemet.

Det som krävs är en samlad nationell strategi. Vad är då 
 problem et? Det handlar om att ta ett helhetsgrepp och att förstå att 
ett flertal olika regelverk och heliga kor måste ifrågasättas. Vi måste 
våga prata om marknadsanpassade hyror, även om det knappast gör 
de röda partierna glada. Vi måste ifrågasätta det kloka i  avskaffandet 
av fastighetsskatten trots att sannolikt stora delar av KD inte 
skulle ’göra vågen’, etc. Varje regelverk har sina försvarsadvokater. 
Det duger inte!

Nu är det skarpt läge! Vi står inför stora utmaningar. Lösningen 
ligger i politiskt mod att våga lämna gamla positioner. Jag vill se en 
nationell samling där vi med insikt om stundens allvar är beredda att 
diskutera marknadshyror, fastighetskatt, 
reavinstbeskattning, ränte avdrag, 
byggmoms och hushållssub
ventioner. Då – men först 
då – tror jag vi kan få en 
 bostadspolitik som kan 
skapa de incitament 
som är nödvändiga för 
möta de utmaningar 
bostads marknaden
står inför. n

PÅ JAKT EFTER EN 
NATIONELL BOSTADSPOLITIK

KRÖNIKA | STADSBYGGNAD

GÖRAN CARS
PROFESSOR I SAMHÄLLSPLANERING, KTH
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STORA PROJEKT | HAMNAR

I Norrköping lämnar hamnen snart den inre hamnen för att ge plats till en ny 
stadsdel. Hamnen flyttar istället, och växer ute i Pampushamnen på Händelö.

När inre hamnen omvandlas från hamn och industriområde till ett 
 bostadsområde ska det bli ett vattennära sådant med kajer och kanaler.

I den första etappen av bygget av den nya stadsdelen byggs 600 bo
städer som beräknas vara klara för inflyttning 2020. Åtta byggherrar ingår 
i den byggherresamverkan som bildats för att utveckla området: Skanska, 
Hauschild+Siegel Architecture, Slättö Förvaltning, HSB, Hyresbostäder i Norr
köping, Henry Ståhl Fastigheter, Riksbyggen och Mannersons Fastighets AB.

Inre  Hamnen  är ett av Norrköpings största stadsutvecklingsprojekt 
 någonsin. Hela området beräknas vara färdigt 2028. Stadsdelen kommer att 
ha både bostäder, arbetsplatser och restauranger.

Hamnverksamheten som ligger där idag, kommer som sagt att flytta längre 
ut från staden. Enligt Norrköpings Hamn AB är finns det flera skäl till att den 
byggs ut just i Pampushamnen.

Bland annat så finns det redan en hel del infrastruktur där och på  Händelö, 
som man kan dra nytta av. Dessutom kortas transportavstånden och den 
tunga trafiken inne i staden minskas. n

NORRKÖPINGS HAMN

TEXT: MARIA NORDLANDER

FOTO: NORRKÖPINGS HAMN
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I Luleå, vars hamnverksamhet har starka kopplingar 
till gruvan, utvecklas just nu Projekt Malmporten. 
Projektet går ut på att bredda och fördjupa hamnen, 
för att öka kapaciteten.

Just nu har hamnen ett maxdjup på 10,8 meter. 
Det ska ökas så att fartyg av Östersjömaxklass kan 
angöra – det vill säga till 15 meters djup.  I och med 
det kan fartyg med laster på upp till 200  000 ton 
 angöra hamnen.

Förutom en djupare farled planerad nya djupkajer, 
en ny hamndel, anslutning till Malmbanan och ökad 
lastnings och lagerkapacitet.

Man räknar med att kunna börja bygga 2018, och 
att hamnen ska vara klar 2020.

Det har funnits en del frågetecken kring hur den 
nya hamnen ska finansieras. I november  meddelade 
dock EU att de medfinansierar projekteringen av 
Malmporten. I maj beviljade Luleå kommun 7,5 
miljoner kronor under förutsättning att man får 
medfinans iering av EU. Det är NDPTL, Northern 
Dimension Partnership on Transport and Logistics, 
som går in i hamnen och bidrar med 777 000 euro. n

LULEÅ HAMN

Nynäshamn, som är byggt och känt till stor del för sin hamnverksamhet, bygger 
en helt ny sådan – Norvik hamn. Den nya hamnen kommer att ha fyra kajlägen för 
både rorofartyg och containerfartyg, totalt på 1 400 meter.

Hamnen ligger ett par kilometer från Nynäshamn och cirka sex mil från  Stockholm. 
När hamnen är fullt utbyggd beräknas kapaciteten ge utrymme för 300 000  containers 
per år och en genomströmning av 200 000 fordon med rullande gods.

Enligt Stockholms Hamnar finns det tre huvudskäl för att anlägga den nya 
 hamnen. Det första är kort och gott att Stockholm växer. ”Befolkningsutvecklingen 
i kombination med ökad handel i Östersjöområdet kräver kraftfulla förstärkningar 
av befintlig och framtida infrastruktur”, skriver de.

Ett annat skäl är att Norvik möter framtidens krav på ökade volymer och större 
fartyg. Hamnen kommer att ha ett vattendjup på som mest 16,5 meter.

Det tredje skälet är att Norvik följer EU:s ambitioner att öka andelen  transporter 
från väg till sjö.

Datum för byggstart fastställs när tillstånden är klara – sen beräknas  byggtiden 
till cirka tre år. Än så länge har hamnen fått tillstånd från miljööverdomstolen 
 gällande hamnverksamhet, tillåtlighet för hamndrift. Den har också fått tillstånd 
för vattenverksamhet. Dessutom har regeringen godkänt detaljplanen som är 
 antagen av Nynäshamns kommunfullmäktige. n

NORVIK HAMN
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ILLUSTRATION: STOCKHOLMS HAMNAR



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
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Hela branschen tassar runt, väntar, läser, skriver 
 remisser, debatterar och inväntar besked. Snart är det 
dags! Vi ska snart få reda på vad begreppet ”nära noll” 
betyder i byggsammanhang i Sverige. EU:s direktiv 

om  byggnaders energiprestanda föreskriver att varje medlemsstat 
från och med år 2021 ska bygga alla nya byggnader tillräckligt bra 
för att kalla dem ”näranollenergibyggnader”. Branschen försöker 
 svara på frågan hur bra vi kan bygga och Boverket har fått i  uppdrag 
att föreslå vilka krav som Sveriges nya byggdirektiv kan ställa 
på  energiprestanda.

I vissa europeiska länder har ”nära noll” tolkats som att  bygg 
naden ska upprättas med bästa möjliga teknik och  komponenter 
samt med bästa utförande. Uppgiften har tolkats som att  ambitionen 
måste vara att bygga så bra det bara går. I dagens  byggbransch 
 betyder detta att applicera kunskapen från de erfarenheter som 
samlats  under 30 år sedan passivhusstandarden började ta form. 
Sedan  etableringen på 1990talet har byggmetoder  beprövats, 
 byggkomponenter utvecklats och utbildningar etablerats för att 
kunna bygga hus som kräver så lite tillförd energi som möjligt. 
Målet har varit att bygga så bra det bara går.

JAG HAR BYGGT SÅ BRA DET GÅR! Min 
make och jag  snubblade över  drömtomten 

i min barndoms stad och bestämde 
oss snabbt för att bygga ett hus. 
 Utgångspunkten var lång siktighet 
och att satsa vår privata  ekonomi 
i en bra produkt. Vi  vågade inte 
 annat än att beställa bästa  kvalitet, 
så vi  letade upp den som ville bygga 
vårt hus  efter de  önskemålen.

Resan var lång, men säkert inte mycket längre än för andra hus
byggare. Istället för att lägga vårt krut och engagemang i val av 
köksluckor och parkett, funderade vi under många långa kvällar på 
energisystem, byggkomponenter och tidpunkt för delmomentens 
utförande. Vårt projekt utfördes som generalentreprenad, vilket gav 
oss inblick i flera led och nödvändiggjorde samordning. Del i fram
gångsreceptet i vårt fall var att husleverantören försåg projektet 
med en kompetent energisamordnare som hade inblick i nödvändiga 
moment för att uppfylla de energikrav som ställts.

Målet för vårt projekt var från början att uppfylla en passivhus
certifiering enligt den internationella standarden. För att säkerställa 
att huset byggdes med korrekt utförande gjordes en provtryckning 
när väggar, ytterdörrar och fönster var på plats. Resultatet gav bygg
mästaren godkänt. Husleverantörens morot för vårt projekt var 
så klart att vi gick ”all in” och ville köpa ett hus av dem som skulle 
result era i ett hus som är byggt på bästa möjliga sätt.

I SVERIGE HAR VI TEKNIKEN, kunskapen och nu även möjlig 
heterna i och med att krav ställs på byggbranschen genom 
p åtryckningar från EU. Vi kan ta tillfället i akt att tolka EUs direktiv 
att vi ska bygga hus ”så bra det bara går”. Det är dags att ta tillvara 
på den kunskap som finns och applicera den. Vissa säger att det inte 
går, för att det till exempel är för dyrt (materialet, omställnings
processen med mera). Jag håller med om att det är dyrare nu, direkt, 
i  anskaffningstillfället. Men jag anser att vi ändå ska se i det långa 
perspektivet. De byggnader vi bygger idag ska stå i minst 100 år.

Trots detta snubblar nu Sverige när vi äntligen har möjlighet 
att sätta ner foten och besluta om hur vi ska bygga framöver. EU:s 
 direktiv är tydligt, det ska påverka framtidens energibehov i bygg
nadsbeståndet genom att leda medlemsstaterna på rätt väg. Tyvärr 
trasslar vi in oss i begrepp som ”köpt energi” och vill gärna definiera 

OM KONSTEN ATT VÅGA
BYGGA SÅ BRA DET BARA GÅR

KRÖNIKA | HÅLLBARHET

CHARLOTTA WINKLER
KONSULT ENERGITEKNIK, WSP



2. Nämen hej!
En bra mötsplats är lättillgänglig, härlig att vistas i och såklart full av andra som 
också vill vara där.  Kring våra stationer finns unika flöden och möjligheter till  
möten där idéer och samverkan kan uppstå. Därför är en av våra strategier att 
skapa urbana mötesplatser när vi förvandlar stationsområden till hållbar och 
levande stad som driver tillväxt och ökat kollektivt resande. 

I Malmö växer nya stadsdelen Södra Nyhamnen fram längs med bangården. I det 
första kontorshuset Glasvasen intill Centralstationen kommer ca 500 personer  
börja jobba i början av 2016. Under 2018 är är nästa kontor Foajén inflyttningsklart 
med 800 arbetsplatser. Mellan husen skapas ett nytt torg för möten i bästa söderläge. 
Ovanpå Foajen byggs 60 lägenheter och på sikt kan Södra Nyhamnen få  
ytterligare 500 bostäder. 

Läs mer på jernhusen.se/stadsprojekt
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vårt energibehov på annat sätt än genom den värme som behöver 
tillföras ett hus för att kompensera de värmeförluster som finns. 
 Boverket har definierat begreppet ”fritt flödande energi”. Med ”fritt 
flödande energi” menar man energi som kan hämtas från vind, sol, 
luft och mark. Genom detta tillägg gör man det möjligt att bygga ett 
hus som inte uppfyller kommande byggregler genom att applicera 
en viss teknik för en viss energikälla. Byggnaden behöver alltså inte 
 byggas på bästa möjliga vis, om detta får bli Sveriges definition av 
”nära noll”. Jag skulle önska att vi vågade lite mer i denna förvisso 
traditionella, konservativa bransch. Tänk om ambitionen istället 
kunde få vara hög för Sveriges definition av ”nära noll” i de underlag 
som vi skickar till Bryssel nästa år. En hög ambition som ju egentligen 
bygger på teknik som är beprövad, tillgänglig och mycket tillförlitlig.

HUR DET BLIR I FRAMTIDEN för nästa generation, som på ett nytt 
sätt är medveten om våra utmaningar gällande ansvarstagande i 
 klimatfrågor, ligger helt i våra händer idag. Vi måste våga trampa på 
stigarna som finns framför oss. De är inte helt nya, vi har till och 
med räcken att hålla oss i. Vi måste lova våra barn att göra det bästa 
vi bara kan! n

Mer information gällande U-värden, energiprestanda samt  årsenergi- 
balans kan man hitta på min bloggsida, wspgroup.se/passivhusblogg.

Vi syftar förstås på MIPIM. Fastighetsnytt finns i 
vanlig ordning på plats i tidningsställ inne på den 
stora fastighetsmässan och på utvalda  hotell 
i  Cannes. Er annons når såväl svenska som 
 skandinaviska och internationella besökare i ett 
mycket kvalificerat sammanhang.

träffsäker 
annons i 
Cannes?

Skulle det passa med en

KONTAKTA MIG SÅ BERÄTTAR JAG MER
OM ANNONSERING  I NUMMER 1

AV FASTIGHETSNYTT

JONAS HEDQVIST
jonas.hedqvist@fastighetsnytt.se | 070-288 40 95



Mitt i Alby, alldeles söder om Stockholm, byggs just 
nu Tingstorget där Titania planerar för över 670 nya 
lägenheter. Det är ett unikt urbant boende där vi blandar 
ljusa och luftiga lägenheter med stadsradhus i etage. 
Området ligger högt placerat på Albyberget och är omgivet 
av härliga gårds miljöer där det är lätt att umgås och röra 
sig.

Arkitekturen och placeringen av husen i Tingstorget skiljer 
sig från de klassiska miljonprogramshusen och erbjuder 
ett luftigare, tryggare och mycket modernare boende där 
husen smälter in naturligt i den befintliga miljön.

Följande fördelar kommer prägla boendemiljön runt Tings-

torget:

 -  Små studios och boende för stor familjen

 -  Energi, identitet och sammanhang

 -  30 minuter till Stockholm City

 -  Ljus, rymd och balkonger med utsikt

 -  Trygga platser i harmoni med det gröna

 -  Egna uteplatser och gemen samma rum

 -  Smart boende med kvalitet

 -  Lägenheter och natur ger skön variation

ERNST AHLGRENS VÄG 1-3, 112 55 STOCKHOLM

WWW.TITANIA.SE

FROM ALBY WITH LOVE!

Titania annons Fastighetsnytt nr 5 151014.indd   1 2015-11-18   17:45:14



21 OKTOBER 2015. Dagen vi hann ikapp framtiden. Eller 
 snarare,  datumet framtiden var här. Åtminstone om man får 
tro den  kultförklarade filmserien Tillbaka till framtiden, en 
filmserie som formade en hel generations bild av hur framtiden 
skulle se ut. När vi nu hunnit ikapp är det bara att konstatera 
att vi inte riktigt kommit lika långt som filmernas skapare hade 
trott (lite som i fallet 1984 av George Orwell). Vissa saker har 
förvisso förverkligats men huruvida bilar kommer att flyga och 
pizzor kommer att växa i mikrovågsugnar är oklart.

Hursomhelst inspirerade datumet och filmserien oss på 
 Fastighetsnytt att börja fundera över framtiden och hur den 
kommer att se ut. Därför bad vi ett antal experter inom olika 
områden skriva gästkrönikor och spåna lite fritt. Hur  kommer 
den digitala ekonomin att utvecklas, hur ser framtidens 
 infrastruktur ut och hur kommer ränteläget att vara?

Då hållbarhet i högsta grad är en framtidsfråga har vi 
även vävt in det hållbarhetstema som av hävd finns i  varje 
års  sista nummer av Fastighetsnytt. I en populär dikt från 
1950 liknar den framsynta isländska juristen och poeten 
 Tómas  Guðmundsson vår planet med ett hotell och kommer 
fram till att vi bör lämna hotellet i minst lika bra skick när 
vi checkar in som när vi checkar ut, vilket är lite av kärnan i 
 hållbarhets frågan. Det är en framtidsfråga som helt enkelt 
handlar om att vi lämnar Hotell Jord i ett bra skick 
för kommande generationer. n

hållbar framtid 
i sikte?

TEMA: FRAMTID
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Takrestauranger, livsstilshotell och 
digital utveckling är några av 
ingredienserna som ska få liv i 
Stockholms centrala delar när 

AMF Fastigheter nu genomför en 130 000 
kvadratmeter stor ombyggnation, mitt i city. 
Mycket har hänt sedan vd:n Mats  Hederos 
kom till bolaget 2006, då  fastigheter 
mest var en traditionell del inom kapital
förvaltningen hos AMF.

– När jag kom hade vi huvudsakligen 
långa kontrakt i ett fåtal fastigheter och det 
fanns en klar strategi bakom detta. Men 

 någon gång tar långa avtal slut och då upp
står projekt, oavsett om hyresgästerna sitter 
kvar eller flyttar. Och för fem sex år sedan 
var det ett antal sådana under samma tids
period, säger Mats Hederos.

ATT FÖRÄNDRA ETT B-LÄGE
H&M, Ramböll, , Nordea, Ericsson och så små
ningom Swedbank var några av företagen som 
lämnade vakanta ytor. Parallellt med detta 
hade AMF Fastigheter nu också byggt upp en 
förvärvsstrategi som innebar att man skulle 
bygga kluster i lägen med spårbunden trafik.

– Inget hokus pokus med det. Alla som 
spelat monopol vet ju att man vill bygga 
kluster, då kan man göra något av om
rådet. Det sammanföll också med att H&M 
 flyttade från Sahlénhuset. Här ville vi göra 
något bättre, trots att huset låg 100 meter 
från tunnelbanan och ett kvarter bakom NK 
ansågs det vara ett bläge.  Men man har ju 
lärt sig att ett Bläge alltid kommer att vara 
det, att man inte kan ändra speciellt mycket 
mer än standarden i huset. Så då var frågan 
hur vi skulle göra?

Resultatet blev Mood Stockholm där en 
stor del av ytan inte är traditionell handel utan 
flera utvalda ankarhyresgäster är  restauranger. 
Tanken var, enligt Mats Hederos, att kan man 
ändra känslan och karaktären så kan man 
också ändra uppfattningen om läget.

– Vi märkte snabbt att det gick från 
 bläge till aläge för kontor, anledningen är 
att det blev befolkat och tryggt i gatumiljö. 
Jag har själv suttit i Sahlénhuset och det 
var inget område där man studsade runt på 
kvällarna, utan man ville ta sig bort så fort 
som möjligt. Det fysiska är viktigt men det 
räcker inte utan den mentala inställningen 

Talangerna
ska fylla
framtida city
MED BLAND ANNAT INNOVATION OCH KONST HOPPAS AMF 
FASTIGHETER ATT PROJEKTET URBAN ESCAPE SKA FÅ  OMRÅDET 
KRING GALLERIAN ATT BÖRJA PULSERA. BORTGLÖMDA 
 PLATSER SKA FÅ NYTT INNEHÅLL FÖR ATT GE LIV ÅT VAD 
SOM EN GÅNG VAR EN DEL AV DE GAMLA KLARAKVARTEREN. 
 HELHETSTÄNKET I FÖRÄNDRINGSPROCESSEN STARTADE MED 
GAMLA  SAHLÉNHUSET.

MATTIAS FRÖJD | mattias.frojd@fastighetsnytt.se
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till ett visst område måste också ändras 
och då  måste man jobba med andra saker 
också. Vi har tittat på människors behov 
som ex empelvis restauranger, nätverkande, 

lugn, med mera. Det har tagit längre tid att 
ändra butiksläget, vilket var väntat, men 
nu  börjar det också att utvecklas i helt rätt 
 riktning. Men Mood Stockholm gav oss själv
förtroende att jobba med helheten på ett helt 
annat sätt så när  indikationerna kom 2011 
att Swedbank skulle flytta började vi tänka i 
de här banorna för kvarteret runt Gallerian.

I STAN LÖSER MAN LIVSPUSSLET
Projektet och kvarteret Urban Escape 
 handlar om fem hus, fyra gator och två torg 
och omfattar bland annat Brunkebergstorg, 
Jakobsgatan och nedre Regeringsgatan, som 
enligt Mats Hederos var att betrakta som 
 blägen 2011. Grunden för idén till projektet 
ligger i flera studier där talanger och företag 
fick berätta vad man eftersökte.

– I undersökningen framkom att fram
tidens anställda inte är intresserad av tak
höjden utan de vill vara med i ett samman
hang. De vill sitta mitt i stan, här löser man 

livspusslet och träffar sina vänner, de är 
 urbana på ett helt annat sätt än tidigare. Det 
handlade mycket om emotionella värden 
vilket är ganska långt ifrån hur vi historiskt 
jobbat med fastigheter, insikten var att vi 
behövde arbeta annorlunda. När vi frågade 
företagen eftersökte de flexibla lösningar, 
inte hur man flyttar en vägg utan avtals
mässigt flexibla lösningar. Utvecklings
arbetet ledde fram till konceptet Urban 
 Escape som kvarteret framöver kommer att 
heta. Det handlar om att skapa ett stadsrum 
där människor vill vara, både dagtid och 
kvällstid. Som talang vill man sitta här och 
då vill företagen vara här och då hänger hela 
värdekedjan ihop.
 
INNOVATION OCH KULTUR
Först ut var Epicenter som nu huserar i 
Swedbanks gamla lokaler på Malmskillnads
gatan 32. Innovationshuset är ett samarbete 
med bolagen SIME och Result och i lokal

Under projektperioden 2014-2019 kommer 
de fem fastigheterna i kvarteret att byggas om 
och till i etapper.

Utökad area från befintliga 95 000 m² till cirka 
130 000 m².

Cirka 63 000 m² för moderna och flexibla 
kontor, 29 000 m² för hotell och konferens, 
39 000 m² handel och restaurang, 1 100 m² 
bostäder.

Utveckling av Brunkebergstorg tillsammans 
med Stockholms Stad och Stena  
Fastigheter (Hotell Sergel Plaza).

Utveckling av Regeringsgatan tillsammans 
med fastighetsbolagen Vasakronan,  
Pembroke och Hufvudstaden.

FAKTA: URBAN ESCAPE

BILD: AMF FASTIGHETER
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Konceptet Rooftop. Ovanpå Galleriankvarterets 
tak ska verksamheter för kultur, hälsa, restaurang 
och caféliv växa fram.



erna ska talanger och storföretag mötas. I 
huset har man gått ifrån den traditionella 
hyresgästmodellen och jobbar med medlem
skap som innebär att man kan välja typ av 
medlemskap utifrån behov.

– Det kan handla om allt från folk som 
bara vill komma hit när man väl är i stan, 
kanske sitter man annars i Skövde eller 
San Fransisco. Ända upp till storföretag som 
vill vara en del av vad vi kallar innovations
lab där man skapa produkter i en miljö som 
 ligger utanför de egna företagsväggarna, 
SEB ett typiskt exempel. Nästan allt  bygger 
på att vi ser en digitalisering i världen, det 
kan vara den gemensamma nämnaren för 
dessa bolag, oavsett om det handlar om 
 företag som jobbar med finans, telecom, 
 utbildning eller annat, säger Mats Hederos.

Satsningen utvecklades bättra än man 
hoppats och det blev snabbt fullbelagt, 
därför öppnar AMF Fastigheter ytterligare 
ett Epicenter som är dubbelt så stort. De 
nya  lokalerna ligger på Malmskillnadsgatan 
44 och ska vara klara för inflyttning under 
våren 2016. Bland de första att flytta in 
är exempelvis Google for Entrepreneurs, 
 Fishbrain och Resolution Games.

Kultur får också en plats i kvarteret, 
 passande nog vid Brunkebergstorg, bakom 
Kulturhuset. I februari 2016 tar Liljevalchs 
vårsalong plats på Malmtorgsgatan 8 och 
2017 öppnar Petter Stordalens hotell satsning 
At Six, ett livsstilshotell med  inriktning på 
modern konst och inredningsdesign.

– Vill man bygga stad och stadsdelar 
handlar det inte bara om att bygga hus, utan 
även gator och trivsamma miljöer och då är 
kultur ett viktigt inslag, säger Mats Hederos.
 
DRÖMMEN OM ETT MODERNT CITY
AMF Fastigheter är en stor fastighetsägare 
i de centrala delarna och äger runt 130 000 

kvadratmeter i Urban Escapekvarteret, men 
även 130  000 kvadratmeter i Moodkvarte
ret samt ett hötorgshus. För att underlätta 
utvecklingen tog man tidigt kontakt med 
Stockholms stad som samarbetspartner för 
denna del av staden och hittade en  gemensam 
målbild. För några år sedan skapades ett 
 fastighetsägarforum med bland annat bolag 
som Vasakronan, Pembroke,  Hufvudstaden, 
Stena och Statens fastighetsverk.

– Vi diskuterar inte hyresgästfrågor men 
till exempel om att synka tidsplaner så att man 
inte gräver upp gatan fyra gånger på ett år eller 
om man ska skapa en entré är det bra att veta 
var grannens ska ligga. Ett ganska okonvent
ionellt sätt att jobba men det har fungerat bra 
tycker vi. Vi har ständiga dialoger med dessa 
bolag i syfte att göra Stockholm bättre, och alla 
har samma vision skulle jag vilja säga.

Ombyggnaden av kvarteren är, enligt 
Mats Hederos, den största sedan kvarteren 
byggdes i de gamla Klarakvarteren.  Ingreppen 

blir dock inte lika stora som när gropen 
 dominerade stadsbilden vid Sergels Torg. 
 Enligt uppgift revs cirka 700 byggnader under 
50, 60, och 70talet. Omdaningen av  centrala 
Stockholm under Norrmalms regleringen 
gav bland annat Hötorgs skraporna, 
PKhuset, Gallerian, Åhlens City och 
 Kulturhuset. Drömmen då var ett  modernt 
city. För Mats Hederos handlar det nu om att 
få lite puls till stadsdelen.

– Vår vision är ju att den här delen av 
city kommer att vara det pulserande  hjärtat, 
och det är ju ett hjärta som inte slagit så 
mycket. Det är ju den här delen som en 
gång revs, och vi hoppas kunna läka både 
de mentala och fysiska sår som uppstod, för 
allt blev inte bra. Men mycket blev också bra 
med infrastruktur, tunnelbana, garage och 
 inlastning under mark. Gatumiljön är det 
vi  behöver jobba med. Det är viktigt med 
en stark  innerkärna och det är det vi vill 
skapa här. n
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At Six är ett hotellkoncept som utvecklas av 
Nordic Choice Hotels inom ramen för Urban Escape.



Eller hur kreativitet och nytänkande kan förändra samhällsbyggandet.

Letar du efter ett kul jobb? Välkommen till Sveriges probably most creative teknikkonsultbolag

We fix Fantastiska möjligheter.

You fix Fantastiska idéer.

Jag fixade barnpyssel av restavfall.

www.wspgroup.se

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Du får arbeta  
i spännande projekt – stora som små – som förändrar framtiden.

Marie Ekvall fixade till exempel barnpyssel av restavfall – genom att på ett 
enkelt och smart sätt garantera säkerheten för barnen

Hitta nästa jobb och läs mer på www.wspgroup.se/fantastiskamojligheter 
Se även 25 Fantastiska Idéer som poppat upp ur vår verksamhet och beställ boken.
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F ramtiden kommer närmare och blir mer oviss. Nya trender 
utmanar samhällsstrukturer och företag möter nya kon
kurrenssituationer. Inte minst påverkas fastighetssektorn.

Arbetsmarknaden är under omdanande förändring. 
 Digitaliseringen möjliggör individualisering och skapar poten
tial för ett blomstrande egenföretagande. Invandring och flykting
strömmar ökar akut behovet av lägre trösklar både på arbets och 
 bostadsmarknaden. Hur vi integrerar utrikesfödda i arbetskraften är 
avgörande för Sveriges konkurrenskraft på sikt och för hållbarheten 
i de offentliga finanserna. Städer blir ännu viktigare.

Digitaliseringen skapar en så kallad ”mid skilled squeeze” på 
 arbetsmarknaden. Det betyder att det är främst de rutinartade 
 jobben med medelhög utbildning som slås ut. Dessa söker sig i 
 större grad till de jobb som kräver lägre utbildning.  Digitaliseringen 
 kompletterar högutbildade mer än lågutbildade och antalet 
 högutbildade ökar, men inte lika mycket som ökningen av de med 
lägre utbildning. Utvecklingen drivs även på av att ett jobb inom 
 sektorer med högre utbildning, skapar en efterfrågan på tre nya jobb 
inom den lokala tjänstesektorn (oftast jobb med lägre utbildning). 
Dessutom, och med sannolikt större kraft, spär invandringen på 
 utvecklingen. Resultatet blir en uformad utveckling av en graf med 
antal jobb på yaxeln och utbildningsnivå på xaxeln.

Denna utveckling påverkar konsumtionsmönster och  efterfrågan 
på bostäder. I städerna finns de flesta jobben inom den lokala 
 tjänstesektorn och där är inträdesbarriärerna lägre. Bristen på 
 billigare och mindre bostäder kommer att bli allt mer framträdande 
och alarmerande.

Delningsekonomin växer, en skuggekonomi med främst en 
enorm konsumentnytta i form av tidsoptimering och  skräddarsydda 
 tjänster och varor till ett lägre pris. Resurser används mer  effektivt 
och utbud och efterfrågan möter varandra billigare och  effektivare. 
Delningsekonomin slår igenom främst bland de med lägre 
 inkomster. Detta betyder också att efterfrågan på kapital minskar 

när delandet av existerade varor ökar. Lagerlokaler och  kommersiella 
 fastigheter används mer effektivt och efterfrågan på dessa bör 
sannolikt  dämpas. Räntenivån kan komma att vara fortsatt låg 
 under en relativt lång period till följd av:

1. Låg efterfrågan på investeringar
2. Itinvesteringar kräver mindre kapital
3. Lägre efterfrågan på kapital till följd av delningsekonomin
4. Åldrande befolkning och därmed högre sparande

Låg ränta, brist på annan avkastning samt en ökad  urbanisering 
leder till fortsatt hög efterfrågan på bostäder i städer och 
 stigande bostadspriser.  De hushåll med lägre inkomster kommer 
 sannolikt ha en hög belåningsgrad för att kunna bo där jobben 
finns. Det ökar sårbarheten i svensk ekonomi. Och när väl räntan 
höjs, står de  räntekänsliga hushållen för den största risken för 
ett bostadsprisfall.

Jag vill inte avsluta på ett så dystert sätt. Jag tror att 
 digitaliseringen, urbaniseringen och invandringen har potential 
att både öka Sveriges konkurrenskraft och minska trycket på de 
 offentliga finanserna på sikt. I detta läge behövs handlingskraft från 
politikerna och det är bråttom.

JAG EFTERFRÅGAR:

1. Sänkta trösklar på arbetsmark
naden och bostadsmarknaden
2. Infrastruktursatsningar
3. Utbildning för att kunna
möta efterfrågan på nya
kompetenser.
4. Fokus på innovation
och egenföretagande. n

DIGITALISERING KAN ÖKA 
SVERIGES KONKURRENSKRAFT
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ANNA FELLÄNDER
DIGITALISERINGS- OCH FRAMTIDSEKONOM, SWEDBANK
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Var tror du att den långa bolåneräntan ligger om tio år? 
Frågan kastades över middagsbordet för någon vecka 
sedan. Samtalet handlade om riskerna på bostads
marknaden och någon undrade om man inte skulle vänta 

med att köpa bostad. Snart stiger ju räntorna och då lär ju priserna 
falla, löd resonemanget. Jag var inte övertygad. Visst kan priserna 
falla, men det finns inte mycket som talar för att räntorna kommer 
att stiga kraftigt inom överskådlig tid. Då kom frågan om räntan om 
ett decennium. Den är nog låg, men inte lika låg som idag, var det 
enda jag kunde svara.

Det kändes konstigt att inte ha något mer kvalificerat att  komma 
med. Så jag funderade på kammaren och kom fram till att den 
 tioåriga bolåneräntan är fem procent om tio år! Tokigt? Kanske, men 
inte orimligt. Varför? Låt oss börja med att titta i historiens back
spegel. Det är ju vad de som oroar sig för kraftiga ränte uppgångar 
gör. De brukar hänvisa till det tidiga 1990talet då dubbel siffriga 
 bolåneräntor gjorde hål i plånböckerna. Men är denna period 
 relevant för framtiden?

TITTAR VI 70 ÅR BAKÅT I TIDEN kan vi se att den 10åriga riskfria 
realräntan (statsobligationsräntan minus inflation) i snitt har legat 
på drygt 2 procent. Snittet dras dock upp rejält av räntorna på 1980 
och 1990talen. Justerar vi för denna ”puckel” blir snittet 1 procent. 
Men varför justera? Därför att puckeln är resultatet av ett misslyckat 
ekonomisktpolitiskt experiment (fast växelkurs,  ackommoderande 
finanspolitik, återkommande devalveringar och löne driven  inflation) 
som ledde fram till 90talskrisen och Riksbankens yrselframkallande 
500procentiga ränterekord. Det avslutades med att kronan släpptes 
fri och att Riksbanken fick ett inflationsmål. Den nya modellen vann 
snabbt allmänhetens förtroende och räntorna började sakta återgå 
till historiska nivåer.

Det krävs dock mer än historia för att göra en prognos om 
fram tiden. Om vi utgår från en mycket förenklad modell, bestäms 
 realräntan av sambandet mellan sparande och investeringar, som i 

sin tur bestäms av produktivitets och befolkningsutvecklingen.
Internationellt har produktivitetsutvecklingen dämpats  sedan 

mitten av 2000talet, vilket bidrar till att trycka ned realräntan 
 genom att dämpa investeringsviljan och spä på sparandet. Den 
trenden lär hållas i sig. De rika ekonomiernas pågående omställning 
från industri till tjänstesamhälle tyder på detta. Detsamma gäller 
tillväxtländernas ökade ekonomiska mognadsgrad. Produktiviteten 
påverkas också av att världens befolkning åldras. Vi blir visserligen 
inte mindre produktiva bara för att vi blir äldre, men den snabbaste 
ökningen sker tidigare i våra karriärer.

EN ÅLDRANDE BEFOLKNING minskar också ökningstakten av den 
arbetsföra andelen av befolkningen, vilket dämpar investerings
efterfrågan. Skälet är att färre anställda kräver färre ”maskiner”. 
Detta förstärks av digitaliseringen som minskar behovet av tunga 
kapitalinvesteringar.

Det ökade sparandet späs på av att en allt större andel av 
 förmögenheter och inkomster koncentreras till en mindre grupp 
rika individer. Normalt sparar de en större andel av sina inkomster 
än de med lägre inkomster.

Att räkna med en real riskfri 10årsränta runt 1 procent känns 
därför rimligt. Tror vi att Riksbanken klarar sitt inflationsmål så 
landar den nominella räntan på 3 procent. Håller den begränsade 
konkurrensen på bankmarknaden i sig 
 landar den 10åriga bolåneräntan på 
cirka 5 procent. Det är högre än 
dagens 3,5 procent, men det är 
en bra bit under de 8 procent 
som bankerna räknar med 
att du ska klara för att få låna 
av dem. Och kortare räntor 
kommer att ligga ännu lägre. 
Bostadsbubbla? Kanske, men 
troligen inte. n

FEM PROCENT OM TIO ÅR

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

På ÅF har vi en passion för

Energieffektivisering
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Infrastruktur är anläggningar som medför stora  investeringar 
och som används dagligen i samhället. Det är ofta kapital
intensiva satsningar med lång förväntad livslängd vilket 
 skapar struktur och samband. Infrastruktursatsningar 

måste vara samhällsekonomiskt effektiva med hänsyn taget till 
 social,  ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Genom att  satsa på 
 framtidens infrastruktur kan man frigöra kreativitet och  innova 
tionskraft i samhället.

Hur ska vi nå de transportpolitiska målen till 2030 och 2050? Vi 
måste satsa på framtidens infrastruktur och samverka för att kunna 
möta framtidens tre stora utmaningar; urbanisering, digitalisering 
och hållbarhet. Vad innebär det för infrastrukturen?

Bland annat innebär det ett multimodalt tankesätt där  olika trafik
slag kompletterar varandra. Det behövs väl fungerande  järnväg, luft 
och sjöfartssystem för både personer och gods. Att få en  struktur på 
infrastrukturen som fungerar både  nationellt och  internationellt är 
en nödvändighet, i synnerhet för ett  export och importberoende land 

som Sverige. Det är även viktigt med en  tillgänglig, säker och tillför
litlig infrastruktur för individer och  företag. Sverige är ett  vidsträckt 
land och tillgänglighet i  områden långt från  storstäderna kräver sär
skilda lösningar. En höjd  effektivitet  kommer att bli  nödvändig när 
det gäller reparationer, standardhöjande  underhåll och investeringar 
i infrastrukturen. Det kommer behövas nya finans ieringssätt både 
för transport, energi och informations infrastrukturen. Det finns 
olika modeller i andra länder. En som vi kan titta närmare på kan 
vara den skotska  NonProfit Distributingmodellen (NPD).

ETT ELEKTRIFIERAT EUROPAVÄGNÄT kan användas av alla  trafik 
slag, där tiden kommer att fortsätta vara viktig. Vi vill kunna ta oss 
dit vi ska utan för mycket planering. Vi kommer inom  överskådlig 
framtid ha självkörande fordon och troligtvis  färre egenägda 
 bilar,  digitaliseringen kommer att stödja och göra detta möjligt. 
 Urbaniseringen leder till större och färre orter vilket förändrar 
 flöden av både kompetens,  tjänster och varor. För att nå en hållbar 
infrastruktur behövs lång siktiga politiska överenskommelser som 
är tydliga och styr mot de framtida målen. Att sätta upp en vision 
för vår gemensamma infrastruktur, är således av stor vikt för att 
 utveckla samhället mot hållbara mål.

Likt blodomloppet transporterar ut syre i kroppen, 
behövs  infrastrukturen för att stödja 
en väl  fungerande samhällskropp. 
För att en kropp ska  fungera väl, 
krävs det att en mängd olika 
funktioner  jobbar för ett 
gemen samt syfte. På samma 
sätt behöver samhället en 
plan för  infrastrukturen, 
byggd för att svara upp mot 
 gemensamma långsiktiga 
politiska mål. n

INFRASTRUKTUREN
– SAMHÄLLETS BLODOMLOPP

Vi måste satsa på 
 framtidens  infrastruktur 
och samverka för att 
 kunna möta  framtidens 
tre stora  utmaningar; 
 urbanisering,  digitalisering 
och  hållbarhet.
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SOFIA LUNDBERG
BITRÄDANDE FORSKNINGSDIREKTÖR, VTI
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Världen står inför stora utmaningar med en ökande 
 befolkning och en höjd levnadsstandard som driver vårt 
utnyttjande av jordens resurser till det yttersta. I år inföll 
Earth Overshoot Day den 13 augusti vilket  ytterligare 

 tidigare la det datum då mänskligheten har uttömt  naturens  budget 
för året. Samtidigt ser vi en tydlig urbanisering som den senaste  tiden 
aktualiserats ytterligare i många av våra städer till följd av de svåra 
situationerna i vår omvärld. Det är i städerna många av problem
en blir mest uppenbara, med trafikstockningar,  luftföroreningar 
och högt resursutnyttjande. Vi behöver ställa om våra energi system 
mot förnybar energiproduktion, samtidigt som vi säkerställer en 
trygg energiförsörjning och skapar lösningar för effektivt resurs
utnyttjande, inte minst i städerna.

Omställningen av våra energisystem innebär både mer  förnybar 
energi och att produktion flyttas från centrala anläggningar till 
mer konsumentnära lokal produktion och konsumenten blir en 
 producent, ”prosument”. När energisystemet ska integrera både 
 lokal och central energiproduktion samt hantera variationerna som 
uppkommer i samband med förnybara energikällor som sol och 
vind, krävs dock ett samspel. Vi behöver använda energin utifrån 
när den är tillgänglig.

E.ON driver en rad projekt för att utveckla teknik såväl i bo städer 
och fastigheter som i energiinfrastrukturen. Bland annat har vi 
utvecklat ett system för att mäta och visualisera och styra energi
användningen för slutkonsumenten, 100Koll. Framtidens lösningar 
handlar till stor del om teknik men också om att utveckla nya  typer 
av affärsmodeller, där beteendeaspekten är central. De  tekniska 
 lösningarna måste vara användarvänliga och ge något  tillbaka 
till  användaren. I Västra hamnen har vi byggt  testfastigheten 
 Hållbarheten där de boende, som också är producenter av energi, får 

testa olika lösningar för styrning och mätning av konsumtion. Det 
ger dem kontroll över olika energiflöden i hemmet och det ger oss 
samtidigt uppslag för hur vi ska kunna gå vidare och utveckla nya 
 konsumentanpassade produkter och tjänster, där många möjlig
heter följer av den pågående digitaliseringen i vårt samhälle.

I UTBYGGNADSOMRÅDET HYLLIE i Malmö arbetar vi tillsammans 
med myndigheter, fastighetsägare och boende för att forma fram
tidens lösningar. Här utvecklar och testar vi bland annat en smart 
nätplattform som möjliggör att samordna fastigheters energi
volymer, kyla och värmeanvändning utifrån behov på  produktions 
och distributionssidan. Fastigheterna kan samtidigt optimera 
sina energiflöden i förhållande till pris och produktion.  Boende 
i  fastigheten får en högre boendekvalitet och energin används 
 effektivt när tillgång och efterfrågan på energi optimeras. Detta görs 
dels genom att utnyttja fastigheternas naturliga förmåga att lagra 
värmeenergi i sin byggnadsstomme. Testerna i Hyllie visar att det 
finns en flexibilitet för hur fastigheternas energisystem kan  styras 
vilket skapar förutsättningar för att optimera energisystemen i stort, 
som är en förutsättning för att ställa om mot mindre fossil och mer 
förnybar  energiproduktion.

Det är när vi arbetar tillsammans 
och förstår varandras behov och 
förutsättningar som vi lyckas. 
Och för att i stor skala reali sera 
ett fossilfritt energi system 
med smarta nät har fastig
heterna,  fastighetsägarna
och slutkonsumenten en viktig
roll att spela. n

GÄSTKRÖNIKA | FRAMTID

HÅLLBARA ENERGILÖSNINGAR 
FÖR KONSUMENTER, FASTIGHETER 
OCH STÄDER

PEDER BERNE
PROJEKTLEDARE FÖR SUSTAINABLE CITY, E.ON



I år knep vI både
första och andra plats!

Vi placerar oss åter i topp som den bästa arbetsgivare 
bland bygg- och teknikkonsulter i Sverige! Att vi dessutom 
hamnade på prispallen i år och tog hem silvret som Sveriges 
bästa arbetsgivare blev en extra bonus. Men det viktigaste 
är ändå, att när våra medarbetare har sagt sitt i Universums 
undersökning om Sveriges bästa arbetsgivare visar resultatet 
att dom trivs tillsammans här hos oss.

Stort tack till våra medarbetarna som skapar den kultur, 
image, lojalitet och det goda rykte som värderas i under-
sökningen. Vi är så stolta över de här placeringarna och 
över våra medarbetare som varje dag ser till att hålla vårt 
företag på topp. Läs mer på sverigesbastaarbetsgivare.se 
och bengtdahlgren.se.
Vill du också bli en nöjd medarbetare hos oss – hör av dig.
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När jag tittar på film litar jag inte längre på rekommenda
tioner från mina vänner – aggregerad data från hundra
tusentals människor garanterar att en film med över 
7 i betyg på IMDB helt enkelt är sevärd. När jag bokar 

ett hotell kan jag med Tripadvisors rating redan innan avgöra hur 
jag kommer att trivas. Och Übers förarbetyg gör att jag tryggt vet 
vem som kör mig dit jag ska. Digitala tjänster gör inte bara mitt liv 
enklare – de gör det bättre.

Digitaliseringen förändrar våra liv mer än vi tror, och det sker 
utan att vi tänker på det. Den finansiella sektorn är inte förskonad. 
Finansiell teknologi ökar explosionsartat och utmanar bankernas 
hundraåriga oligopol med en servicenivå som man som bankkund 
bara kan drömma om.

Digitaliseringen av finansbranschen är dock inget nytt. Redan på 
80talet grundade Olof Stenhammar det som senare skulle bli OMX, 
världens första privatägda elektroniska börsplats.

Skillnaden idag är att nätets kraft håller på att slå sönder finans
branschens informationsasymmetri som länge livnärt mellan händer 
som banker, fonder och rådgivare. Den klassiska national ekonomin 
antar att marknaden är genomskinlig. Det är den inte. Många 
 fastighetsaffärer mäklas fortfarande bakom stängda dörrar inom en 

300 meters radie från  Stureplan.
När informationsövertagen 
försvinner går det inte  längre 

att tjäna pengar på att 
kompli cera enkla saker. Det 
är här nästa våg av  digi 
tal isering slår till. Genom 

att lyfta upp saker till ytan 
kan Airbnb samordna 

och tillgängliggöra 

en bransch till en bredare krets. Genom crowd funding kan Tessin 
 skapa en effektivare tillgång till kapital marknaden för fastighets
bolag, samtidigt som investerare kan bygga en  fastighetsportfölj 
utan ett stort bankkonto och kontakter. Till det lägger man 
 mät barhet för att matcha serviceupplevelsen mot förväntningen. 
Det är business as usual – fast bättre. För alla.

Det är också här grunden för nya finansieringslösningar kommer 
att läggas. Crowdfunding av fastigheter beräknas globalt uppgå till 
dryga 2,5 miljarder dollar under 2015. Men crowdfunding är bara 
en väg framåt.

Med en snabbare och mer kostnadseffektiv tillgång till mark naden 
kan nya finansiella tjänster riva barriärer för fastighetsbolag som får 
en snabb och kostnadseffektiv tillgång till kapital marknaden. Och 
genom data kan vi ta bort spekulation och gissning ur ekvationen, 
vilket skapar en effektivare och transparentare marknad.

Finansieringslösningar kan därmed uppstå lokalt, närmare 
kassa flödena och ske med en snabbhet och kraft som tidigare inte 
varit möjligt. Transparens, information och insyn är det som tilltalar 
nästa generations investerare – inte minst i den tidigare så slutna 
fastighetsbranschen. n

JAG LITAR INTE LÄNGRE 
PÅ MINA VÄNNER

Den klassiska 
 national ekonomin 
 antar att marknaden är 
 genomskinlig.
Det är den inte. 

GÄSTKRÖNIKA | FRAMTID

JONAS BJÖRKMAN
VD, TESSIN



A lternativa energikällor finns, för 
att göra en koppling till mötet 
i Paris, en masse. Vind, vatten, 
berg, biogas, raps – och sol.

Tekniken för att ta till vara solens energi har 
funnits länge. Redan när man under 50 talet 
skickade upp satelliter i rymden användes i 
princip samma teknologi som används idag, 
även om den förfinats och utvecklats.

Trots att tekniken är väl beprövad utgör 
energi från solen bara cirka 0,06 procent 
av all energi som produceras i vårt avlånga 
land. Det finns många orsaker till det. En 
delförklaring är att det är ganska krångliga 

regelverk, för att inte tala om att det är dyrt. 
Det tre år gamla företaget Eneo Solutions 
försöker råda bot på det.

Deras affärsidé går ut på att äga solcells
anläggningar, som fastighetsägare sedan 
hyr. Fastighetsägaren tar del av den el som 
produceras av anläggningen, men slipper 
de krångliga processerna och kostnaderna 
medan de betalar en leasingavgift till Eneo.

– Många tycker att det här är en  attraktiv 
lösning. Fastighetsägarna kan istället ägna 
sig åt att investera sina pengar i fler fastig
heter eller i att utveckla bolaget.  Samtidigt 
får de tillgång till grön el och sänker sina 

 energikostnader. Dessutom får de en  grön 
are profil som de kan kommunicera till sina 
 kunder, säger Wilhelm Löwenhielm, en av 
grundarna till Eneo Solutions.

KOMPLICERAT BLIR ENKELT
Förebilden är liknande företag i USA, där 
 SolarCity skiner starkast. Företaget har  vuxit 
snabbt de senaste åren, bland annat med 
 Tesla, Paypal och SpaceXgrundaren Elon 
Musk på ordförandeposten.

Precis som Eneo skriver SolarCity långa 
avtal med fastighetsägarna som säger att de 
står för allt från projektering, finansiering, 
förvaltning och ägande i 20 år. Det enda 
fastighetsägarna förbinder sig till är att köpa 
elen som produceras.

– Det fick en väldig spridning i USA för 
att de tog något som är ganska komplicerat 
och gjorde det till något väldigt enkelt, säger 
Wilhelm Löwenhielm.

Trots att SolarCity vuxit, har bolaget 
alltjämt röda siffror. Aktien dök i våras, när 
bolaget kommunicerade att de siktar på att 
gå plus först om ett och ett halvt år. När 

En ljus framtid 
för solen
NÄR DEN HÄR TEXTEN SKRIVS ÄR DET ÄNNU INTE KLART VAD 
SOM BESLUTADES UNDER KLIMATMÖTET I PARIS. VAD SOM 
DOCK ÄR KLART ÄR ATT DE FOSSILA BRÄNSLENA ÄR EN AV 
DE MEST BIDRAGANDE ORSAKERNA TILL ATT KLIMATMÖTET 
 ÖVERHUVUDTAGET BEHÖVER FINNAS.

MARIA NORDLANDER | maria.nordlander@fastighetsnytt.se

I augusti 2015 driftsatte Eneo en solcellsanläggning 
på Södermalm i Stockholm åt AFA Fastigheter.

FOTO: MARIA NORDLANDER
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 energipriset är så lågt som det är i Sverige 
just nu, säger Löwenhielm att det ännu inte 
blivit lönsamt.

– För oss är inte lönsamhet i moder
bolaget ett självändamål just nu även om 
projektportföljerna ska ge en långsiktig 
 avkastning till investerarna. För oss handlar 
det om att växa. Men över tid, när elpriset 
fortsätter uppåt och vårt pris fortfarande är 
detsamma, sparar kunderna pengar på sina 
elkostnader. Men vi behöver ungefär 20 års 
tidshorisont för att investeringen ska bli 
 attraktiv för externa investerare, säger han. 

Än så länge har bolaget installerat sina 
solcellsanläggningar på fem fastigheter i 
Stockholm. Pengarna kommer från invest
erare, pengar som än så länge mest gått åt 
till att växa. Idag har man nio anställda.

– Än så länge jobbar vi i ganska liten 
skala, men vi vet att produkten är väldigt 
 intressant. Den är grön, långsiktig,  hållbar 
och har en attraktiv avkastningsprofil. På 
sikt hoppas vi på pengar från pensions
fonder och försäkringsbolag. Där vet vi att 
vi har ett  attraktivt erbjudande, men vi 
 behöver göra det i en skala som gör att det 
blir  intressant för dem. Man får ta det lite i 
steg, säger  Wilhelm Löwenhielm.

EN HÖJD AMBITION
Löwenhielm är optimistisk. Han tror att det 
kommer att sitta solceller på i princip vart
enda tak om 15 år. Att det fram till nu gått 
så långsamt för solenergin i Sverige beror, 
enligt Löwenhielm, som så mycket annat 
på politiken.

I ett mörkt land som Sverige, vore bra 
om man kunde lagra den el som produceras 
under de ljusa sommarmånaderna när man 
dessutom inte använder lika mycket el som 
under den mörka vintern. En teknik som 
utvecklas, och som blir billigare, är batte
ritekniken. En annan är att föra ut sol sol
producerade elen på det vanliga elnätet.

Tyskland lyfts ofta fram som ett före
gångsland vad gäller solel. I det stora landet 
kommer nästan sju procent av all el från just 
solen. Där har man använt sig av ett system 
som gör att du, som villaägare, kan skicka ut 
den el du producerar på det vanliga elnätet. 
Staten betalar sedan för elen, och garanterar 
att du får en viss mängd pengar under 20 år.

– Det har drivit på marknaden 
väldigt mycket. Eftersom den tyska 
staten har betalat bra för elen har det 
byggs solceller på väldigt många tak, 
säger Löwenhielm.

Han menar att attityden från de 
svenska politikerna är positiv. Man får 
leta länge innan man hittar en riks
dagsledamot som öppet skulle säga att 
de är emot solenergi.

– Den nuvarande regeringen höjer 
ambitionen jämfört med den tidigare. 
Sen är inte systemet perfekt, men intent
ionen är den rätta.

BAGATELL MED STORA FÖLJDER
En sak som det inte pratas om så mycket, 
och som kanske känns som en bagatell i 
sammanhanget, är det faktum att varje or
ganisationsnummer bara får bygga en viss 
mängd solceller innan det måste betala en
ergiskatt.

Idag fungerar det så att du inte behöver 
betala energiskatt för den el som du produ
cerar själv, något som fungerar bra för små
husägare. Är du dock en stor fastighetsäga
re, som faktiskt skulle kunna göra skillnad 
med stora anläggningar på flera eller stora 
hus, måste du betala energiskatt.

– Om du bygger en större anläggning, 
på över 1  700 kvadratmeter, blir den inte 
lönsam med regeringens lagförslag. Man 
försöker alltså hålla ned storleken på sol
cellsanläggningar. Man kan ifrågasätta den 
gränsen – är det rimligt att den finns, säger 
Wilhelm Löwenhielm.

Många fastighetsbolag har dock sorterat 
in sina fastigheter i olika bolag, något som 
gör att de kan bygga många solceller och 

ändå komma runt kravet på beskattning. 
Alla bolag har dock inte gjort så. Ett  exempel 
är skillnaden mellan KF (tidigare Coop) och 
ICA Fastigheter – jämförbara bolag som 
båda har många stora fastigheter med tak 
som skulle vara optimala för solceller.

ICA har alla sina fastigheter i olika bolag. 
Det betyder att de i teorin skulle kunna  bygga 
en stor solcellsanläggning på varje  butik utan 
att behöva betala energiskatt. Coop däremot, 
har alla fastigheter i samma bolag.

– Om KF Fastigheter skulle anlägga sol
celler på flera butiker inom samma organisa
tionsnummer skulle de snabbt komma över 
gränsen och behöva betala energiskatt på all 
solelsproduktion – det skulle bli ekonomiskt 
olönsamt. Ett annat bolag, med fastigheter 
i separata organisationsnummer, får inte 
 samma problem, säger Wilhelm Löwenhielm.

Han menar att det här är ett exempel på en 
liten teknisk fråga som får stora konsekvenser.
– Det finns en del sådana regleringar som 
jag tror att regeringen vill lösa, men den 
har också att förhålla sig till EU:s regelverk. 
Dessutom finns det en del starka grupper 
som inte vill att solel ska byggas ut i stor om
fattning, avslutar Wilhelm Löwenhielm. n

FOTO: MARIA NORDLANDER

FOTO: MARIA NORDLANDER

Wilhelm Löwenhielm.
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WE ARE
GRONTMIJ
WING

GRONTMIJ BLIR EN DEL AV SWECO OCH 
BILDAR EUROPAS LEDANDE KONSULTFÖRETAG 
INOM TEKNIK, MILJÖ OCH ARKITEKTUR. 

Vi växer så att våra städer och samhällen kan göra detsamma. 
Tillsammans med våra kunder ser vi till att de viktigaste funktionerna 
kan tas för givna, idag och imorgon. Som att åka kollektivt, dricka 
rent vatten, ha tillgång till sjukhus och slippa översvämningar varje 
gång det regnar. Med alla kunskaper och resurser samlade i ett och 
samma företag får vi en oöverträffad förmåga att alltid finnas där 
för våra kunder. Hur krävande uppdraget än är.

Vill du veta mer eller bli en del av vår framtida utveckling? 
Läs mer på sweco.se
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Hökarängen är en ganska typisk 
Stockholmsförort på den gröna 
tunnelbanelinjen söderut. Sö
derförorterna är ofta byggda 

kring 1950talet. Med trefyravånings la
mellhus, oproportionerligt stora torg och ett 

centrum som vuxit fram kring tunnelbanan.
– Hökarängen är en riktig 50talspärla 

med mycket fin arkitektur och historia. Det 
fanns ett tydligt tänk när stadsdelen byggdes 
ut i samband med att tunnelbanan byggdes 
ut från Slussen, berättar Åsa Stenmark, som 

varit projektledare för Hållbara Hökarängen.
I projektet, som drivits av det kommunala 

bostadsbolaget Stockholmshem, har man 
 satsat på att förstärka 50tals känslan, som 
återigen blivit oerhört populär. I den första 
delen av projektet arbetade man med ett 
 underhåll av bolagets bestånd, att skapa ett 
gediget  servicebestånd och att satsa en hel del 
på den konstnärliga verksamhet som redan 
fanns i stadsdelen.

– Vi hade möjlighet att ta ett stort grepp 
eftersom vi har ett så stort fastighets
bestånd där. Det är vårt största förvaltnings
område med nästan 3 000 lägenheter, säger 
Åsa Stenmark.

Från grön linje till 
grön stadsdel
I HÖKARÄNGEN UTANFÖR STOCKHOLM HAR MAN UNDER 
FLERA ÅR BEDRIVIT PROJEKTET ”HÅLLBARA HÖKARÄNGEN”. 
DET HAR GÅTT UT PÅ ATT VÄNDA EN NEGATIV UTVECKLING 
I EN  STADSDEL SOM BEHÖVDE ETT REJÄLT RYCK.

MARIA NORDLANDER | maria.nordlander@fastighetsnytt.se
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En del i projektet går
ut på att producera
närodlad mat.
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Projektet tog avstamp i en medborgar   
dialog som genomfördes under 2010, där 
de  boende fick komma med förslag och  syn 
punkter på vad som kunde förbättras  eller 
vad som saknades.

– I några fall har vi aktivt  arbetat för att 
få hit verksamheter, som  apotek och vårdcen
tral, just den typ av service som de boende 
efter frågade. Annars har vi tagit emot intres
senter och fokuserat på de som vi tror kan 
tillföra området något och som matchar de 
boendes önskemål, säger Åsa Stenmark.

Flera nya caféer och restauranger har 
 öppnat, bland annat Sveriges första cevicheria.

Under projektets gång var man noga 
med att behålla stadsdelens karaktär. Bland 
annat har man sett till att den klassiska 
skyltningen i centrum lever vidare, genom 
att skyltarna numera ingår i hyran när man 
tecknar kontrakt för en lokal i centrum.

– Skyltningen i centrum är en del av 
 karaktären, ett sätt att bevara och förstärka 
50talskänslan. Det är också något som man 
förknippar med Hökarängen och som många 
boende är glada för, säger Åsa Stenmark.

Förutom skyltarna har man också in
rättat en dansbana på torget, loppisar och 
odling i bostadsområdet.

Del två av projektet var en fördjupad 
miljösatsning, där boende tillsammans med 
verksamma i Hökarängen samverkat för att 
minska användningen av resurser.

Bland annat har man satsat på närodling 
i form av olika odlingsgemenskaper.

– Där har vi märkt att det som  enga gerar 
mest är det som gör att folk får  mötas, till 
 exempel genom odling och matlagning. 
 Börjar man där kan sedan prata vidare om 
frågor som kanske inte intresserar till en 
 början, som energi och avfall till exempel.

Projektet har finans ierats av Stockholms
hem, där Energimyndigheten gick in med 
pengar i den andra etappen av projektet. 
Enligt Åsa Stenmark har investering
arna inte påverkat de  boendes kostnader 
med  anledning av projektet, utan hyres
sättningen  följer de vanliga  förhandlingarna 
med  Hyresgästföreningen.

– Hållbarhetsinvesteringar är inte stand  
ard höjande, och därmed inte  heller 
hyres höjande. Det har finansierats som 
vanligt underhåll.

Projektet avslutades under sommaren 
2015. I samband med det gav man även ut 
en bok för att berätta om hur man arbetat 
för att lyfta stadsdelen. n
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Hökarängen ligger på den gröna 
 tunnelbanelinjen söderut mot Farsta Strand, 
cirka 20 minuter från T-centralen.

Under projektets gång har man tecknat 120 
nya hyresavtal med olika aktörer.

Ett systerprojekt i en annan söderförort: 
Bagarmossen Smartup, där man enligt 
Åsa Stenmark utgått mycket från 
 erfarenheterna från Hökarängen.

FAKTA: 
HÅLLBARA HÖKARÄNGEN

Åsa Stenmark.
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Neonskyltarna är en del 
i ambitionen att behålla 
50-talskänslan.

FOTO: SUSANNA ELFORS



Väljer du Fastighetsjobb för din 
 platsannons kan du vara  säker på ett 
personligt  bemötande och på att du får 
 kandidater som håller rätt kvalitet.

För mer information:
Tara Crump 076-555 96 81

tara.crump@fastighetsnytt.se

Hos oss
är du alltid
i trygga händer



LÄS MER PÅ AKADEMISKAHUS.SE

Vi tror att kunskap kan förändra världen och att briljanta 
idéer formar Sverige som kunskapsnation. Vi är ett av 
Sveriges största fastighetsbolag med fokus 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 

”Attraktiva kunskapsmiljöer stärker de 
svenska lärosätenas konkurrenskraft. 
Därför har vi en roll att fylla när vi bygger 
och förvaltar fastigheter och hela campus-
områden för våra kunder; universitet och 
högskolor.  Vi ser till att studenter och forskare från när och fjärran 
kan studera, forska och arbeta i moderna och effektiva lokaler på 
attraktiva campusområden.
 Vi ska vara en öppen och serviceinriktad hyresvärd med starkt 
fokus på kundnytta. Vi tar också ansvar för att det byggs fler stu-
dentbostäder.  Genom våra långsiktiga campusplaner som tas fram  
i nära samverkan med kunderna är detta en av de viktigaste delarna 
för att utveckla framtidens campus områden. Att vi verkar på en  
konkurrensutsatt marknad och med marknadsmässiga grunder gör 
att vi ständigt utvecklar vår effektivitet och vår kvalitet. Vi kommer 
att fortsätta att utveckla vårt fastighetsbestånd och vårt arbetssätt  
i nära samverkan med kunderna. Med våra kloka byggnader och 
ett långsiktigt hållbart tänkande bidrar vi till att stärka Kunskaps-
sverige. Det gör mig stolt!”

”Vi är med och stärker 
Kunskapssverige”

NAMN
Kerstin Lindberg 
Göransson

GÖR
Vd Akademiska Hus

Varje dag används våra läromiljöer av 300 000 personer, 
vilket ställer höga krav på kompetens om energianvänd-
ning i byggnaderna. För att våra kunskapsmiljöer ska bli 
så resurssnåla som möjligt arbetar Akademiska Hus mot 
ambitiösa energieffektiviseringsmål. Till år 2025 ska vi 
minska mängden köpt energi med 50 procent jämfört med 
år 2000. Och vi har kommit en bra bit på väg. Idag använder 
vi cirka 25 procent mindre energi per år och kvadratmeter i 
våra byggnader jämfört med år 2000. 

Vårt mål: halvering av mängden 
köpt energi till 2025

STUDENTBOSTÄDER BYGGS PÅ CAMPUS

VI MEDVERKAR TILL ATT MER ÄN

10 000

Högskoleingenjörer tycker att Akademiska Hus 
är fastighetsbranschens mest attraktiva 
arbetsgivare enligt Universums undersök-
ning Företagsbarometern. För andra året 
klättrar vi flera steg på listan vilket gör oss 
till en raket. Inte nog med detta. Även när  
civilingenjörer rankar sina ideala arbets-
givare ligger vi bra till och klättrar hela  
45 placeringar. Ännu en Raket-utnämning  
som vi är stolta över.

 Raket              
     

 FöretagsBarometern   2015 

Fastighetsbranschens mest  
attraktiva arbetsgivare
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Fenomenet blir allt vanligare i den 
svenska huvudstaden, och var 
 under våren föremål för debatt. 
Nu har två centerpartister lagt 

fram en motion om fenomenets motsats: 
 inklud erande design.

Förslaget går ut på att man vill se en 
 uttalad policy där Stockholms stad jobbar 
med i nkluderande design.

– Det vi vill är att ha en tydlighet, ett  för  
hållningssätt som är tvärtom. Alla ska känna 

sig välkomna i Stockholm. Vägen dit är inte 
att använda sig av exkluderande design,  säger 
Karin Ernlund (C) till Fastighetsnytt.

Karin Ernlund och Stina Bengtsson (C), 
som tillsammans skrivit motionen, vill 
bland annat att privatpersoner och organisa  
tioner ska ha möjlighet att sponsra stads
miljön  genom att exempelvis köpa en bänk 
som  sedan sätts upp och underhålls av  staden.

Den exkluderande designen har inte  varit 
föremål för någon politisk debatt, även om 

den debatterats flitigt i andra forum. Det var 
framför allt efter att man satte upp  staket 
för den öppning som fanns vid  trappan till 
Stadsarkivet på Kungsholmen, som  feno  
menet uppmärksammades.

– Det finns olika uppfattningar, men gene
rellt tror jag att de flesta stockholmare skulle 
vilja att man jobbar med att tillgängliggöra 
platser, inte tvärtom, säger Karin Ernlund.

”SÄNDER HELT FEL SIGNALER”
Även om det inte är någon uttalad eller 
 officiell strategi, menar Ernlund att det är 
tydligt att det är en viss grupp av människor 
som man vill exkludera genom att sätta ut 
den här typen av hinder.

– Det är en viss typ av människor som 
ska bort. Man har satt upp hinder för att 
man har sovit eller lagt sina saker vid vissa 
platser. Då har man tagit till designen för 
att motverka det. Det anser jag är helt fel 
sätt att attackera frågan. Vill vi motverka 

BÄNKAR SOM ÄR OMÖJLIGA ATT SOVA PÅ, STAKET FRAMFÖR 
TRAPPOR OCH ENSKILDA STOLAR ISTÄLLET FÖR LÄNGRE 
 BÄNKAR – ALLA FORMER AV EXKLUDERANDE DESIGN. DESIGN 
FÖR ATT HÅLLA VISSA TYPER AV MÄNNISKOR BORTA FRÅN 
 ALLMÄNNA YTOR.

MARIA NORDLANDER | maria.nordlander@fastighetsnytt.se

Design för en
öppen huvudstad

FOTO: CENTERPARTIET STOCKHOLM

Karin Ernlund vill att Stockholm ska 
vara en inkluderande stad.

TEMA: FRAMTID
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 hemlöshet och socialt utanförskap gör vi det inte genom 
att stänga staden – det sänder helt fel signaler, säger 
 Karin Ernlund.

Motionen har precis skickats ut på  remiss, och 
 Fastighetskontoret är enda  instans som hittills tagit 
ställning till den.

I sitt remissvar skriver de bland annat att de delar 
synen på att staden ska skapa nya initiativ till inklud
erande design. Samtidigt skriver de att ”avskärmning på 
mindre yta som är svår att överblicka och därför skapar 
otrygghet som till exempel under trappan vid Stadsarki
vet kan ge ökad säkerhet och trygghet i området”.

– Jag tycker att man ska tänka tvärtom. Om man har 
en otrygg yta som man vill göra trygg, då kan man anting
en välja att stänga av den eller att öppna upp den  genom 
att  jobba med belysning och att skapa något av ytan. Det 
är ju platsbrist i Stockholm – det finns många tomma 
ytor och de vill vi göra något med, inte stänga av, säger 
Karin Ernlund.

Åsa Öttenius, fastighetsdirektör i  Stockholm, säger 
till Fastighetsnytt att hon inte känner till skälen bakom 
 avskärmningen vid Stadsarkivet, och att hon därför 
inte kan kommentera det. Med den här  skrivningen vill 
 kontoret dock exemplifiera att en avskärmning av ett 
område kan öka trygg heten i området, vilket i sin tur kan 
innebära att fler vågar röra sig i området, menar hon.

– Ibland kan man vara tvungen att göra sådana över
vägningar, men vi jobbar hellre med att skapa öppna, 
 levande och inbjud ande mötesplatser, säger hon.

Fler instanser ska nu ta ställning till  motionen, innan 
den till slut debatteras i kommunfullmäktige. n

Det är en viss typ 
av människor som 
ska bort. Man har 
satt upp hinder för 
att man har sovit 
 eller lagt sina saker 
vid vissa platser. 
Då har man tagit 
till  designen för att 
motverka det.
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SAMHÄLLE

Husen, hållbarheten och framtiden är en paradox. 
 Välbyggda hus kan stå i århundraden – men gamla hus 
kan vara svåra att anpassa till den nya tekniken.

Problemet är att den nya tekniken är så svår att 
 förutsäga. Vad kommer att krävas om femtiosextio år? Därför 
 ligger lösningen i att bygga så flexibelt som möjligt – men också i 
hela  planeringen av stadsbyggnaden och infrastrukturen.

Det är politiken som är viktigast. När stora förändringar ska  göras 
måste institutionerna hjälpa till. Marknaden måste ledas i nya fåror. 
Medborgarnas beteenden och värderingar är viktiga,  framförallt för 
att göra svåra beslut möjliga. De stora partierna i  riksdagen borde 
ta ansvar för en bred klimatuppgörelse, där inte minst byggandets 
hållbarhet står i fokus.

I många frågor är det svårt för Sverige att agera på egen hand. 
Flygbiljetterna är absurt billiga i förhållande till sina utsläpp. Den 
 nationella planen måste gå hand i hand med en internationell  offensiv, 
som förhoppningsvis kommer igång efter  klimatkonferensen i Paris. 
Men handlingsfriheten är större när det gäller att främja ett  uthålligt 
byggande inom landet.

TRE FRÅGOR ÄR VIKTIGARE ÄN ANDRA:

1. SÄTT PRIS PÅ MILJÖN! Successiva höjningar av energipriset är det 
bästa sättet att leda marknadskrafterna rätt. Fasa in  höjningarna 
 efterhand, så att känsliga verksamheter får tid att anpassa sig. 
Med en bred uppgörelse kan en femårig tidtabell bli trovärdig. Med 
 tidiga besked kan byggarna redan nu anpassa sina planer till det 
som  kommer.

2. STÄRK KOLLEKTIVTRAFIKEN! Då kan pendlingsavstånden öka och 
mer mark frigöras för nya bostäder. Ostlänken mellan Stockholm 
och Nyköping rymmer mycket av svaret både på bostadsbubblan och 
på hållbarheten. Det handlar inte bara om järnvägar. På många håll 
är Sverige för glest för att nya spår ska bära sig, även om Borås och 

Simrishamn kan vara kloka satsningar. För klimatet är det minst lika 
viktigt att många fler väljer buss hellre än bil. Om fler ska våga ställa 
bilen måste vi kunna lita på att busslinjen finns kvar. Det är viktigt 
att samordna trafikslagen, och att det blir billigt att åka tillsammans.

3. TA TEKNIKEN TILL HJÄLP! Den nya tekniken kommer att bli en 
 viktig nyckel till den framtida hållbarheten. Svårigheten är att veta 
hur. Marknaden kommer att hitta mycket av de nya  lösningarna, 
men den offentliga sektorn kan dra sitt strå till stacken. Det är  viktigt 
att nya områden planeras med generösa kabeldragningar och andra 
 åtgärder som gör det lättare att ta ny tek
nik i bruk. Skolan och sjuk vården kan 
gå före med distansundervisning 
och telemedicin.

Byggandet är i sig något av 
det mest långsiktiga  sam 
hällena ägnar sig åt. Det är 
viktigt att sektorn går i 
spetsen för en mer håll
bar framtid. n

POLITIKEN ÄR VIKTIGAST!

KRÖNIKA | SAMHÄLLE

GUNNAR WETTERBERG
HISTORIKER OCH FÖRFATTARE

Ta tekniken till hjälp! 
Den nya tekniken 
 kommer att bli en viktig 
nyckel till den framtida 
 hållbarheten. Svårigheten 
är att veta hur.
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tbblir dåtidens
skadegörelse
framtidens konst? 
GRAFFITI, KLOTTER, SKADEGÖRELSE, LAGLIGA VÄGGAR, ÖKAD  ELLER MINSKAD KRIMINALITET. 
FRÅGAN OM  GRAFFITI OCH VAD DEN  LEDER TILL HAR LÄNGE DEBATTERATS. I STOCKHOLM 
 AVSKAFFADE DEN NYA MAJORITETEN DEN  NOLLTOLERANS SOM ANTOGS AV DERAS  FÖRETRÄDARE 
2007. ÄNNU ÄR  KONSEKVENSERNA NÅGOT OKLARA. ÖKAD  KRIMINALITET? ÖKAD TURISM? ELLER 
KANSKE TILL OCH MED ETT ÖKAT VÄRDE PÅ FASTIGHETER?

MARIA NORDLANDER | maria.nordlander@fastighetsnytt.se

Mathias Leveborn är vänster
partist i Södermalms stads 
dels nämnd och jobbar med 
Graffitifrämjandet, en orga 

nisa tion som vill sprida kunskap om  graffiti 
och som jobbar för lagliga, öppna  väggar 
att utföra det på. Han växte upp i  Västerås, 
en stad som utmärkt sig vad gäller sin 
 graffitiscen. Han målade själv, och menar att 
de flesta han kände gjorde det någon gång.

– När jag växte upp började jag fundera 
över skevheten i att kulturen var så hårt 
åtsatt av vuxenvärlden och det så kallade 

etablissemanget. Då hade jag redan börjat 
engagera mig politiskt. Jag kopplade ihop 
mina intressen för att kunna ge stöd åt 
 graffitikulturen, säger han.

I hemstaden Västerås jobbade Mathias 
sedan som politisk sekreterare, och 2012 var 
han bland annat med och införde en öppen 
vägg i staden.

– Så jag har med mig det i bagaget 
när jag jobbar för att få till öppna väggar 
på Södermalm.

Mathias upplever att graffitifrågan är den 
svåraste politiska frågan han jobbat med. 

Det finns tydliga konfliktlinjer mellan olika 
delar av politiken.

– Nackdelen med politik är att det kan 
vara väldigt prestigefullt, man står fast vid 
sina åsikter fast man kanske  egentligen 
 borde omvärdera dem. Det är svårt att 
nå fram.

2007 infördes en så kallad nolltolerans 
mot graffiti i Stockholms stad. Policyn 
slog fast att staden inte skulle medverka 
till  verksamheter som på något sätt  kunde 
väcka intresse för klotter eller olaglig 
 graffiti. Det betydde att väggar för lagliga 

f
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graffitimålningar, som finns i många andra 
städer, inte tilläts.

2009 anmälde Tobias Barenthin  Lindblad, 
som ledde gatukonstvandringar i Stockholms 
Stadsmuseums regi, stadens klotterpolicy till 
Justitiekanslern. Han ville pröva om  policyn 
stred mot yttrandefrihetsgrundlagen. Han 
fick senare sparken av Stadsmuseet.

FABRICERADE RAPPORTER
Nolltoleransen ledde till flera konsekvenser. 
Kulturutbildningar stängdes ned på politiskt 
beslut och utställningar stoppades. Frågan 
seglade upp på debattscenen när reklam för 
gatukonstkonventet Art of the Streets, som 
skulle upp på 300 så kallade kulturtavlor 
runt om i Stockholm, förbjöds.

Även när evenemanget väl ägde rum ledde 
det till debatt. Staden anlitade väktar bolag 
och polis som skulle kartlägga om  människor 
klottrade efter eller i samband med 
 konventet. Polisens klottergrupp gick ut och 
sa att de hade gripit 16 personer som klottrat 
i samband med konventet. Detta  användes 
senare av flera politiker i argumenta tionen 
för att försvara nolltoleransen.

”I helgen grep polisen 16 personer för 
klotter på Söder. Personer som polisen 
vet varit på Riksteaterns evenemang. Välj 

 sedan själv vem som har rätt i påståendet 
att  olaglig verksamhet blir följden av lagliga 
väggar” skrev dåvarande trafikborgarrådet 
Ulla Hamilton (M) på sin blogg.

Efter en granskning av Svenska Dag
bladet visade det sig dock att uppgiften var 
fabricerad. Max ett fall kunde knytas till 
 evenemanget. Av dokumentationen framgick 
att inget gripande skett under tiden som Art of 
the Streets varit öppet. Polisen hävdade ändå 
att klottret skett som en direkt  konsekvens 
av konventet. Men av polisanmälningarna 
och protokollen framgick att de väktare som 
först gripit de misstänkta gärningsmännen, 
och sedan lämnat över dem till polisen, inte 
i ett enda fall iakttagit dem på väg från Södra 
teatern, där konventet ägde rum.

– Men då var skadan redan skedd, säger 
Mathias Leveborn, som menar att det pågår 
en utbredd smutskastning av graffitimålare 
i Sverige. Politikerna ljög om slutsatsen för 
att gynna sina egna intressen. Varför går 
man så långt? Det är obegripligt.

KNAPP FORSKNING
Stötestenen i frågan är huruvida  graffiti  leder 
till övrig kriminalitet, om öppna,  lagliga 
 väggar skulle fungera som  brottspreventiv 
åtgärd eller om det istället skulle leda till 
ökad skadegörelse.

Forskningen på området är knapp. Det 
man kan luta sig mot är rapporter från 
Brottsförebyggande rådet, BRÅ. I de  årliga 
undersökningar som görs kring vilken 
typ av brottslighet som leder till livstids
kriminalitet, hamnar skadegörelse (där 
 klotter/graffiti ingår) näst längst ned på 
 listan, efter snatteri.

”Liksom i den förra undersökningen kan 
konstateras att snatteri och skadegörelse är 
brott där engångs eller tillfällesbrottsling
arna svarar för de största andelarna brotten. 
Motsvarande för dem med snatteri eller skade-
görelse som huvudbrott i första lagföringen var 
bara fyra till fem procent.”

– Skadegörelse är en brottskod, du bryter 

KOLINGSBORGS
SISTA UPPGIFT
Innan rivningsarbetet inleddes av den runda 
byggnaden i slusskarusellens mitt genom-
fördes konstprojektet OMSTart, initierat av 
Stockholms kommun genom Stockholm 
konst. Roger Mogert, stadsbyggnads- och  
 kulturborgarråd i  Stockholm, har sagt att 
man från stadens sida ser  projektet som 
en  manifestation mot stadens tidigare 
 nolltolerans mot graffiti.

FOTO: MARIA NORDLANDER
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mot lagen. Om du målar på en laglig vägg så 
är det inte skadegörelse, det kan inte vara 
det, säger Mathias Leveborn.

Frågan är polariserad. Med tidens gång 
har den hamnat på den partipolitiska  höger/
vänsterskalan – där de röda generellt är 
mer positiva till graffiti och öppna  väggar. 
Så har det dock inte alltid sett ut, och 

det ser även idag olika ut i kommunerna. 
 Graffitiväggar kan, i princip, försvaras med 
både  socialistiska och liberala argument.

Ett talande exempel är att det utanför den 
amerikanska  underrättelsetjänsten CIA:s 
högkvarter finns ett monument som  består 
av graffitimålade rester från den  fallna 
 Berlinmuren. På andra sidan är  resterna 
vitmålade. De är tänkta att symbolisera 
det färgglada, det fria – väst. En symbol 
för det fria kapitalet som kontrast till den 
grå, kommunistiska östsidan. Ett plakat vid 
 monumentet uppmanar besökare att sitta 
ned och kontemplera de olika systemens 
uttryck – där den färgglada muren används 
som ett slagträ för västs storhet.

”SJÄLVISKT OCH 
STÖRANDE KLADDANDE”
Johan Nilsson är moderat och vice  ordförande 
i Älvsjö stadsdelsnämnd. I en skrivelse som 
han och kollegan Jan Bressler (FP) tagit upp i 
flera stadsdelar visar han tydligt var han står 
i frågan kring öppna graffitiväggar.

”I den verklighet som Älvsjöborna  lever 
och arbetar i består inte graffiti av  några 
fina målerier på utvalda platser, utan 
 nästan  enbart ett rått, hotfullt, själviskt 
och  störande kladdande och klottrande 
på bostäder, affärslokaler och fordon. [...] 
 Förekomsten av denna fulhet i ett område är 
det första steget på vägen till förslumning.”

Han tror alltså inte att en ökad legal
isering skulle leda till mindre skadegörelse.

– Efter att ha tagit del av redogörelser 
från utövare av klotter och graffiti verkar 
det ändå fastställt att graffitimålande är en 
 subkultur där det finns ett flertal  parametrar 
att känna till – det är det olagliga man är 
ute efter. Det gäller såväl att stjäla färgen 
som att måla på ställen där man inte får. 
En  klottervägg hjälper föga mot detta och 
är  enligt min mening bortkastade pengar, 
 säger  Johan Nilsson.

Han menar vidare att Stockholms stad 
själva gjort forskning som visar att klottrare 
(som han kallar det) är högkonsumenter 
av droger.

– Det sätter också klotter i ett socialt 
sammanhang och beteende som är icke 
önskvärt. Ska vi lyckas bryta dessa  mönster 
måste staden arbeta på bred front, säger 
 Johan Nilsson.

Mathias Leveborn tycker att det här är 
ytterligare ett exempel på politiker som vill 
smutskasta graffitin.

– Det förekommer väldigt mycket myter 
som återanvänds av politiska motståndare, 
säger han.

REDUCERAD NOLLTOLERANS
Mathias Leveborn anser att nolltoleransen i 
Stockholm gick extremt långt, att den bröt 
mot grundlagen och gjorde en rad övertramp 

Här, vid muren längs med Zinkensdamms IP, 
vill Mathias Leveborn se en laglig graffitivägg 
på Södermalm. 

BRÅ: Den största skillnaden mellan det 
 kriminella uttrycket klotter och det lag-
liga  uttrycket graffiti är om målningen eller 
 tecknet är målat eller ritat på ett lagligt 
eller ett  olagligt ställe. Att ge ungdomar 
 möjlighet till lagligt målande har länge varit 
en  omdiskuterad åtgärd. Varken påståendet 
att ”lagliga väggar och graffitiskolor alltid 
leder till ökat  klotter” eller påståendet att 
”lagliga  väggar och graffitiskolor alltid leder 
till  minskat klotter” bygger på  vetenskapligt 
 utförda utvärderingar. Några sådana finns ännu 
inte. Däremot finns det praktiska  erfarenheter 
av olika sorters  klotterförebyggande åtgärder, 
också sådana där möjligheter till lagligt 
målande har använts i förebyggande syfte 
tillsammans med andra åtgärder.

Under hösten 2014 beviljade Brå ekonomiskt 
stöd för utvärderingen: Laglig graffiti – leder 
det till mer eller mindre skadegörelse och 
klotter? Utvärderingen, som gäller fyra lagliga 
väggars effekt på det olagliga klottrandet i 
Västerås, Norrköping, Botkyrka och 
Sigtuna kommun, beräknas bli klar under 
hösten 2016.

FAKTA

FOTO: MARIA NORDLANDER

Det förekommer 
 väldigt mycket myter 
som  återanvänds av 
politiska motståndare.

SAMHÄLLE
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mot demokratiska fri och rättigheter.
– Jag tror inte att man har förstått  vidden 

av konsekvenserna i Stockholm. Om man 
skulle ha sett det utifrån, om du hade varit 
journalist från Paris, London eller  Berlin, 
så tror jag att du hade blivit helt förfasad 
över det här. Har Stockholms demokratiska 
grund rubbats?

Efter majoritetsskiftet i Stockholms stad 
har policyn reducerats. Man har inte tagit 
bort nolltoleransen, men man har tagit bort 
paragraf nio – den som många tyckte var allra 
mest problematisk. Det har gjort att man nu 
kan argumentera för lagliga väggar runt om 

i staden. Ett drygt år efter valet har de flesta 
stadsdelsnämnder tagit emot  motioner från 
medborgare om lagliga väggar. Flera  politiker 
har också lämnat in sådana.

Lagliga väggar planeras just nu i bland 
 annat Tensta/Spånga och i Skärholmen. 
 Mathias Leveborn driver frågan om en 
 laglig vägg vid Zinkensdamms IP på Söder
malm. Han tycker att frågan är viktig 
rent principiellt.

– Jag tycker att det är starkt förenligt 
med våra demokratiska värden att kunna 
få uttrycka sig. Det är på gatan som demo
kratin är sprungen, vi har demonstrations

rätt på gatan, revolutioner startar på  gatan. 
Det offentliga rummet är en  extremt 
viktig del i vår demokrati. Har vi inte 
 möjlighet att uttrycka oss där finns det ett 
demokratiskt underskott.

I flera europeiska städer har områden 
med mycket graffiti blivit hippa.  Kreuzberg i 
 Berlin, Rue Denoyez i Paris och John Lennon 
väggen i Prag. Områden som har  blivit 
turist attraktioner, det arrangeras graffiti 
tours och fastigheternas värde  skjuter 
i höjden.

Det mest kända exemplet är när en 
 fastighetsägare i Bristol, Storbritannien, 
stämde ett saneringsföretag efter att de 
 sanerat bort en Banksy. Banksy är kanske 
den mest kända gatukonstnären i modern 
tid. Hans målningar säljs för miljoner på 
auktion – delar av fasader som karvats ur. 
Fastighetsägaren i Bristol blev rik på att hans 
fastighet pryddes av en Banksy.  Plötsligt var 
det en motsatt situation – skadegörelsen 
skedde när graffitin togs bort.

I flera av de områden där graffiti är stort 
har värdet på fastigheterna stigit och, som 
en följd av kapitalismens konstruktion, har 
graffitin snabbt blivit mer accepterat.

– Det finns många intressanta  aspekter 
med graffitikulturen och vad det gör med 
samhället vi lever i. Det kommer att öka 
 turismen, värden som man även som moderat 
kommer att tycka är  positiva.  Förändringen 
kommer när man ser  pengarna, säger 
 Mathias Leveborn. Jag  tycker dock att det är 
synd att det måste få ett kommersiellt värde 
för att få existera.

För Mathias Leveborn är det viktigt att 
framhålla att utgångspunkten för honom 
och Graffitifrämjandet är att de vill kunna 
skapa, uppleva och uttrycka konst. Om 
 skadegörelsen minskar på grund av det är 
det bra.

– Men det är inte en fartkamera på en 
väg, säger han.

Själv har Mathias Leveborn sedan länge 
lagt sprayburkarna på hyllan. Kanske tar 
han upp det igen om de lagliga väggarna 
kommer på plats.

– Dessutom var jag aldrig särskilt duktig. n

Monumentet vid CIAs högkvarter i 
Virginia. Såhär beskriver CIA själva 
monumentet: “It is oriented as it was 
in Berlin—the west side painted with 
graffiti and the east side whitewashed. 
The west side of the Wall is covered with 
graffiti that reflects the color, hope and 
optimism of the West itself. In stark 
contrast, the east side of the Wall is plan 
and devoid of color and life.”

I Malmö har man Sveriges äldsta 
lagliga graffitivägg. Det kontrovers-
iella beslutet fattades redan 1979.

Den mytomspunna 
 gatukonstnären Banksy har sitt 
ursprung i Bristol, Storbritannien. 
Här är en av hans målningar där.

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

fastighetsnytt.se/bors
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November är en spännande tid! Det är då branschen 
samlas på Arkitekturgalan, som arrangeras av Sveriges 
Arkitekter. Det är alltid lika intressant att träffas i ett 
gemensamt forum för att samtala om arkitektur och i 

år slogs nytt rekord med hela 1 100 anmälda.
Höjdpunkten under dagen var Alejandro Aravenas. Denne 

 chilenske arkitekt är curator för arkitekturbiennalen i Venedig nästa 
år och under galan fick vi lyssna på hans brandtal om hur arkitektur 
faktiskt kan förbättra människors livsvillkor, om den är relevant.

Så vad är då relevant arkitektur? Enligt Aravenas är det inte den 
objektfokuserande arkitekturen som skriker högt eller chockerar. 
Arkitektur som gör skillnad utgår från en fråga, ett verkligt behov. 
Som arkitekter måste vi formulera den frågan innan vi  skissar. 
 Aravenas programförklaring för Venedigbiennalen är Reporting 
from the front. Han ser flera strider som måste vinnas och gränser 
som måste flyttas om vi ska kunna förbättra kvaliteten i byggda 
miljöer, och därmed människors livskvalitet. Allt fler människor i 
världen är på jakt efter en anständig plats att bo på, samtidigt som 
förutsättningarna för detta hela tiden blir svårare.

Aravenas tankar är i linje med Christer Larssons statliga 
 utredning Gestaltad Livsmiljö – En ny politik för arkitektur, form och 
design, som presenterades på Arkitekturgalan. I sitt  betänkande talar 
 Larsson om vad arkitekturen gör, inte vad den är. Han är övertygad 
om att arkitektur kan förändra världen, åtminstone vår dagliga livs
miljö. När vi ser effekterna av globalisering, en ökande segregation 
och ohälsa, samt en minskande attraktivitet i flera av våra städer 
ökar intresset för arkitektur och hur områdets kraft kan utnyttjas.

Äntligen är arkitektur uppe på politikernas bord. Målet är att 
arkitekturens inflytande ska stärkas och bidra till skapandet av en 

långsiktig hållbar och väl gestaltad livsmiljö. Utredningen är nu ute 
på remiss och en proposition, med en finansieringsplan, ska redo
visas i höstbudgeten 2016.

Jag tycker att vi ska fortsätta driva projekt som utgår från de här 
tankarna. Motverka segregation och skapa en levande stad för alla, 
under dygnets alla timmar. Driva projekt i dialog tillsammans med 

brukare och kunder, som demokratiserar glömda utrymmer i våra 
städer och skapar nya mötesplatser.

Nu genomför vi på White ett vård upprop, 
då vi ser en byggboom inom den sven
ska sjukvården samtidigt som arki
tekturfrågorna marginaliseras. Vi 
vet att vackra och mänskliga 
miljöer bidrar till ett snabbare 
tillfrisknande. Väl utformade 
miljöer är högst relevanta 
under de mest sårbara  stund  
erna i livet. n

Väl  utformade miljöer är 
högst relevanta under de 
mest sårbara stunderna 
i livet.

SÅ GÖR VI ARKITEKTUR 
 RELEVANT – PÅ RIKTIGT!

KRÖNIKA | ARKITEKTUR

ULLA BERGSTRÖM
KONTORSCHEF STOCKHOLM, WHITE ARKITEKTER
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Den 13 oktober hade STHLMNYC 
sitt tredje event och andra i New 
York, där Sverige var represent
erad med 8 personer som hade 

anföranden om och diskuterade adap
tiv arki tektur. Dagen efter  presenterade 
 Christer Larsson “Gestaltad livsmiljö – en 
ny politik för arkitektur, form och design”. 
I kapitel 5 tar Christer Larsson upp behov
et och intresset för svensk arkitektur och 
 stadsplanering utomlands och föreslår en 
satsning på  export av dessa tjänster på ett 
mer  offensivt och  målinriktat sätt.  Genom 
att öka  Sveriges export stärker vi vår posi
tion  internationellt och säkrar kompetens
utvecklingen i vårt egna land  istället för 
att kunskap  försvinner till andra  länder. 
Det finns relevanta  referenser man kan 
 inspireras av; till exempel Danmark och 
 Nederländerna, som förespråkar och ser 
stor potential i export och internat ionell 
marknadsföring av  arkitektur. Dessa  länder 
har aktivt och ibland även aggressivt sat
sat på exporten av design vilket har gyn
nat dem. Se bara till förhållandet mellan 
landets storlek och antalet arkitekter i 
Danmark och Holland som skapat sig ett 
namn både i USA, Asien och övriga Europa. 
Utöver det tas även “SymbioCity”,  Sveriges 
satsning på miljötekniska företag och 
 investeringen i att marknadsföra svenskt 

mode samt musikindustri utomlands upp 
som goda exempel.

Helt i linje med Christer Larssons syn
punkt i Gestaltad Livsmiljö fokuserar 
STHLMNYC på att inkludera och leda svensk 
stadsplanering och arkitektur i den inter
nationella debatten om en adaptiv stadsmiljö.

STHLMNYC är en plattform för kunskaps 
 utbyte, kompetenshöjning och dess event 
skapar möjligheter för svenska arkitekter 
att marknadsföra sig genom att ge plats 

för presentationer av kontor, projekt samt 
skapa panelsamtal mellan svenska och 
 lokala representanter, i detta fall i New York. 
 Ikonarkitektur är väldigt mycket  “enklare” att 
förklara och förmedla  ibland krävs kanske 
endast en rendering.  Arkitektur och stads
planering, framför allt inom de  områden som 
svenska  arkitekter  besitter specialkunskap 
inom, handlar  väldigt mycket om komplexa 
frågeställ ningar,  situationer samt mål som 
sker över mestadels långa perioder.

FOTO: CARL-JOHAN EKBERG

Exporten
av svensk
arkitektur

FOTO: CARL-JOHAN EKBERG

Linda Schuur, grundare av STHLMNYC.

ARKITEKTUR



Dessa relativt komplexa processer förmedlas knappast genom 
 enstaka  renderingar. Dock är det fullt  möjligt att exportera dessa 
spets kompetenser. Eventet i New York den 13 oktober STHLM
NYC I  conversation  Affordability and Community Engagement, 
 visade, delvis av Cecilia Holmström från Tengbom, på bra  exempel 
på de svenska utvecklingsprocesserna av adaptiva bostäder, smarta 
 lösningar som skapar betalbara och kvalitativa bostäder.  Tidigare 
har även Kjellander + Sjöberg, Urbio, Utopia och White deltagit med 
presentationer om adaptiv arkitektur, stadsplanering och  för medlat 
sina kreativa processer som olika parter från New Yorks besluts
fattande utskott samt lokala arkitekter inspirerats av.  Plattformen 
har endast existerat i 1 år men redan givit ringar på vattnet – White 
har blivit inbjudna att representera Sverige vid en nordisk  heldag på 
AIA NY, den 21 oktober, då BIG (Danmark) och  Snöhetta  (Norge) 
och Sander Schuur (Sverige) talade om  Adaptation for  Future 
 Uncertainties, för Whites räkning.  Dessutom har samarbeten och 
 inbjudningar att delta i team för parallella  uppdrag  kommit upp. 
Efter mötet den 13 oktober har prestige fyllda  Columbia Univer
sity samt The Clinton Foundation fått upp ett  intresse för platt
formen och ser stor potential i att ingå i nätverket. Det finns 
många och mycket intressanta  arkitektkontor i  Sverige som 
 besitter spets kunskap och den utveckling många  globala  städer står 
 inför skulle gynnas av den svenska kunskapen, men även svensk 
 arkitekturexport skulle växa.

På samma sätt som man med statliga medel har satsat på till 
exempel mode, ser jag stor potential i att satsa på exporten av 
 arkitekturtjänster. Genom ett nationellt stöd och genom att satsa på 
en  export av arkitekt och byggbranschen kan svensk  arkitektur bidrar 
i  internationella debatter om framtida arkitektur och  stadsplanering. 
Samtidigt ger man fler möjlighet att vidga sina marknader. n

LINDA SCHUUR, ARKITEKT, GRUNDARE AV STHLMNYC

Det finns många och 
mycket  intressanta 
 arkitektkontor i 
 Sverige som  besitter 
 spetskunskap och 
den utveckling många 
 globala städer står  inför 
skulle gynnas av den 
svenska kunskapen. 
Dessutom skulle svensk 
 arkitekturexport växa.

Vill du också synas här?
Kontakta gärna mig för information om 
vad det innebär att samarbeta med oss.

Tara Crump
tara.crump@fastighetsnytt.se | 08-652 80 20, 076-555 96 81

Vi samarbetar
med några av
Sveriges ledande
rekryterings-,
search- och
bemanningsföretag!



Kontakta gärna mig för information och platsannonsbokning
Tara Crump

08-652 80 20 | 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
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Anders pappa har under hela hans 
liv drivit ett arkitektkontor, 
 vilket har bidragit till att intres
set för arkitektur varit mer eller 

mindre närvarande under hela hans uppväxt.
– Till en början var det mer ur ett estet

iskt perspektiv, men efter att ha jobbat i 
 fastighetsbranschen länge har det även 
 blivit ur ett affärsmässigt perspektiv.

Efter tio i branschen sökte sig Anders 
aktivt mot en annan del av den. Efter att ha 
sysslat med affären ville han söka sig mot 
andra värden än bara pengar.

– Jag har under ett antal år funderat över 
arkitektens roll i fastighetsbranschen och hur 
samspelet med investerare och bygg herrar 
fungerar. Jag skulle vilja förändra synen som 
arkitekten har på sig själv och hur resten av 
branschen ser på arkitekten, säger han.

Han har bland annat funderat över om var 
arkitekten hamnar i en investerings kalkyl om 
man hamnar på intäkts eller kostnadssidan.

– Min erfarenhet säger att de flesta 
svarar kostnadssidan. Varför är det så när 
mer värdet av en skapad byggrätt eller väl 

utformad yta är så otroligt mycket högre än 
kostnaden för att anlita arkitekten?

I branschen talas det mycket om vikten 
av att förstå sin kund, något som enligt 
Anders är lätt att säga med svårt att göra. 
Equators svar på det var alltså att helt enkelt 
anställa sin kund – anställa Anders.

 – Rent generellt tror jag att branschen 
skulle må bra av mer korsbefruktning 
 mellan disciplinerna för att utmana invanda 
mönster och föra branschen framåt.

Hur gör ni när ni kombinerar arkitekturen 
med mer analytisk affärskompetens – 
rent praktiskt?
– Genom att vi bättre förstår vem kunden 
är, hur den fungerar och vilka behov den 
har i olika projekt och investeringar kan 
vi  anpassa vår rådgivning därefter. Det 
är  exempelvis väldigt stor skillnad på om 
kunden är en svensk institution eller en 
utländsk fond. Ett konkret exempel är att 
våra programhandlingar eller analyser inte 
bara ser till byggnadens eller platsens bästa 
utan även innehåller kassaflödesanalyser för 

att lyfta fram projektets ekonomiska förut
sättningar och genomförbarhet.

Anders hoppas att han genom sin in
vesterarbakgrund kan vara bryggan mellan 
investeraren och arkitekten.

– Jag kan kommunicera investerarens 
budskap till arkitekten och vice versa. Detta 
kommer att stärka vår  rådgivningskapacitet 
och resultera i ännu bättre lösningar för 
våra kunder.

Samtidigt menar Anders att det är en 
stelbent bransch han verkar i.

– Förändring tar tid. Branschen har en 
invand syn på arkitektens roll som inte är 
optimal för vårt gemensamma mål – att 
 genomföra bra projekt. Det är en pedagogisk 
uppgift att förklara både för oss själva och 
för branschen att vi behöver tänka på ett 
 annat sätt för att nå dit, avslutar Anders. n

ANDERS BLOMQVIST HAR LÄNGE JOBBAT PÅ  INVESTERARSIDAN, 
SENAST SOM PORTFOLIO MANAGER PÅ NIAM FUND V. 
NÄR HAN ISTÄLLET HOPPADE ÖVER TILL ROLLEN SOM 
 AFFÄRSUTVECKLARE PÅ ARKITEKTBOLAGET EQUATOR VAR 
DET EN OCH ANNAN SOM HÖJDE PÅ ÖGONBRYNEN. ATT HA EN 
 INVESTERARE INHOUSE ÄR NÅGOT SOM INTE FÖREKOMMER 
SÄRSKILT OFTA. ENLIGT ANDERS ÄR HOPPET DOCK INTE SÅ 
LÅNGT SOM MAN KAN TRO. 

MARIA NORDLANDER | maria.nordlander@fastighetsnytt.se

Förstå din kund  
– genom att anställa den

FOTO: EQUATOR

Anders Blomqvist.



PÅ RAMBÖLL ARBETAR 13  000 SAMHÄLLSBYGGARE MED INGENJÖRSTEKNIK,  
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RESURSEFFEKTIVA BYGGMATERIAL,  
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En skolbyggnad ska vara lämplig för 
undervisning. Det låter självklart. 
Ändå kan man fråga sig om de 
byggnader man själv  tillbringade 

grundskolan i under 1970 och  1980talet 
verkligen var så lämpliga. Nåväl, det är lätt 
att kritisera, men hur skulle man vilja att 
en skola skulle se ut om man fick välja? 
Det är inte så enkelt som att Köpenhamns 
 kommunala maritima och naturvetenskap
liga profilskola utgör svaret. Däremot är det 
ett intressant exempel på hur man  gestaltar 

idéer om lärande och undervisning i arkitekt
onisk form i samklang med den  omgivande 
miljön. Skolan är på 9500 kvadratmeter och 
ligger på Støberigade i Sydhavnn i södra 
 Köpenhamn. Byggherre är den  kommunala 
Barn och ungdomsförvaltningen och  under 
invigningen den 4 september var  stadens 
borgmästare Frank Jensen på plats. Huvud
arkitekter är danska JJW Arkitekter.

DET HANDLAR OM VATTEN
En grundtanke är att byggnaden både till 

det yttre och inre ska samspela med om 
givningen och läget precis intill vattnet 
 genomsyrar konceptet.

– Närheten till vattnet är en grund
förutsättning för hela stadsdelen. Genom 
närheten till vattnet kopplas skolan till den 
lokala livsstilen. Vattnet är en avgörande 
del av skolans profil, som är vetenskap och 
vatten. Nere vid bryggan byter man om till 
våtdräkter, där finns kanoter och kajaker, 
idrottsundervisningen sker på och i vattnet. 
Ett viktigt drag i undervisningen är att lära 
barnen om vattnets stora betydelse för den 
danska kulturen, och för de naturvetenskap
liga ämnena, säger Lars Birn Lindeberg som 
är partner och ansvarig för området under
visning och kultur på JJW Arkitekter.

Inne i skolbyggnaden varierar rummen 
i storlek och utformning på ett ovanligt ut
talat sätt. Tanken är att det ska förbättra 
barnens inlärningsförmåga.

När vattnet blir en 
del av undervisningen
DANMARK HAR STOLTA TRADITIONER SOM SJÖNATION. NÄR 
KÖPENHAMNS KOMMUN LÄT UPPFÖRA EN NY GRUNDSKOLA I 
SYDHAVN ÄR SÅVÄL ARKITEKTUR SOM UNDERVISNING INTIMT 
KOPPLAD TILL VATTNET.

DANIEL BERGSTRAND | daniel.bergstrand@fastighetsnytt.se

FOTO: TORBEN ESKEROD

ARKITEKTUR



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
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– Variationen gör det lustfyllt att vara 
på skolan, vilket är förutsättningen för att 
barn ska vara motiverade att lära sig saker. 
Variationen stimulerar känslor och  öppnar 
sinnena för upplevelser, och lärdomar. Den 
uppmuntrar till nyfikenhet och lust att 
se efter vad som finns bakom nästa hörn 
 eller nedanför nästa trappa, säger Lars 
Birn  Lindeberg.

Han menar också att variationen i sig 
 bidrar till ökad fysisk aktivitet hos barnen.

– Vi vet att fysisk aktivitet stimulerar 
 inlärningsförmågan. Hjärnan och  kroppen 
är ihopkopplade på ett sätt som fysiska 
 upplevelser kan stimulera.

TRADITIONELLT KLASSRUM OKODAT
Hur var det då med de rektangulära tegel
byggnaderna från 1970talet? Vad var det 
som var fel? Enligt Lars Birn Lindeberg är 
det ofta så att traditionella klassrum gör 
barn passiva, både fysiskt och psykiskt. Han 
menar att det traditionella och universellt 
tänkta klassrummet inte kan tillgodose 
de olika behov som barnen har naturligt. I 
 synnerhet inte sett i ljuset av de krav som 
den nya skolreformen i Danmark ställer.

– Den nya skolreformen föreskriver 
längre skoldagar med individuell tillgång till 
lärande, undersökande och differentierade 
arbetsformer, arbetsgrupper över ämnes
gränserna och årskurserna, en konkret och 
autentisk syn på vetande och inte minst ett 
ökat fokus på både ämne och fysisk  aktivitet. 
Allt detta är faktorer som understöds dåligt 
av den traditionella ”hemklassprincipen” 
som finns i Danmark, och som innebär att 
varje enskild klass ska ha så många timmar 
som möjligt i samma, odifferentierade och 
ämnesmässigt okodade lokal.

Det kan vara ganska läskigt att gå till 
 skolan, i synnerhet när man är liten. Vad kan 
en  arkitekt göra för att små barn ska känna 
sig trygga? För Lars Birn Lindeberg  spelar 
 rummens samspel en viktig trygghets
skapande roll.

– Skolan har ett balanserat förhållande 
mellan öppna och tydligt avgränsade rum. 
Det är en skola som erbjuder rum till många 
olika sociala grupperingar, och som i det 
 avseendet tillgodoser många olika behov. 
Små barn har en liten social radie, medan 
stora barn har en stor social radie.

För att skapa en miljö som är inklu

derande och trygg finns det många små 
 avskärmade utrymmen som är tätt kopplade 
till de större rummen.

– Det gör det enklare för personalen att 
överblicka de många olika  aktiviteterna och 
säkerställer att de elever som har svårt 
att fungera, och att lära sig nya  saker, 
inte  exkluderas från gemenskapen i de 
större rummen.

OLIKA PRINCIPER FÖR OLIKA STADIER
I skolan i Sydhavn är lokalerna  konstruerade 
enligt olika principer för de olika  stadierna. 
Lågstadiet (årskurs 0 till 3) är indelat i  
mindre områden, där de mesta av de  re 
surser som eleverna använder under en 
dag finns.  Områdena är indelade med fasta 
”hem klasser” omkring ett gemensamhets
utrymme med eget kök. Eleverna behöver 
på det sättet inte komma i kontakt med 
 resten av skolan eller de andra eleverna, om 
de inte själva söker kontakt. Mellanstadiet 
och högstadiet är inrättat efter vad Lars Birn 
Lindeberg kallar ämneslokalprincipen, som 

innebär att varje ämne har sin egen lokal 
eller område, som kan kodas enligt ämnes
mässigheten och den gängse pedagogiken i 
det aktuella ämnet.

– Det ger en mycket större flexibilitet i 
 användningen av lokalerna och en högre grad 
av rörelse för eleverna. Den ämnes mässiga 
kodningen av lokalerna har dessutom 
 visat sig ha en positiv inverkan på de äldre 
 elevernas motivation att lära sig saker. n

FOTO: TORBEN ESKEROD
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Utanför skolan leder trappor i 
platåform från mellanstadiets 
lokaler ända ner till kajkanten. 
I framtiden ska trapporna leda 
hela vägen ner i vattnet.

De stora trapporna inomhus fungerar 
även som samlingsplatser där man kan 
sitta i grupp.

Lars Birn Lindeberg.

ARKITEKTUR
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FORSKNINGSÖVERSIKT

PENGAR TILL FORSKNING NÄR 
SFI LÄGGER NER VERKSAMHETEN
SVENSKT FASTIGHETSINDEX (SFI) har be 
slut at att likvidera den  ekonomiska 
 förening som är verksamhetens  juridiska 
form. I  kassan finns dock  omkring fyra 
miljoner kronor, pengar SFI nu vill donera 
till forskning inom fastighets ekonomi 
och  värdering. Svenskt Fastighetsindex 
ekonomisk för ening, SFI, bildades 1997 
av tolv svenska fastighetsföretag för att 
 tillsammans med brittiska IPD bedriva 
avkastningsmätning och benchmarking 
i Sverige. Idag har SFI tjugo medlems
företag. Syftet med SFI var att öka trans
parensen och göra fastigheter som till
gångsslag mer likt andra tillgångsslag 
som aktier och obliga tioner. Tanken var 
att fastigheter på det viset skulle bli mer 
attraktivt för invest erare. Arbetet med 
 indexet sköttes av  brittiska IPD, som av 
SFI köpte all  verksamhet av seende index 
och benchmarking 2012. I samband med 
 försäljningen skrevs avtal om dels själva 
 försäljningen, dels om framtida samarbete. 

Där befinner sig SFI idag och det har in
ternt föranlett frågan om föreningens roll.

– Vi frågade oss vilken uppgift vi ska 
ha, ska vi enbart finnas till för att bevaka 
 avtalet? Det kändes inte meningsfullt, säger 
Claes Kjellander som är styrelseordförande 
för SFI.

Styrelsen bestämde sig för att likvidera 
den ekonomiska föreningen och lägga ner 
verksamheten. Men det finns en spännande 
detalj innan SFI går till historien.

– SFI har cirka fyra miljoner kronor i 
 kassan. I samband med att vi lägger ner 
verksamheten vill vi att pengarna ska gå 
till något vettigt. Därför tog vi kontakt med 
KTH, säger Claes Kjellander.

Tanken är att i någon form donera 
pengarna till forskning som är av nytta för 
fastighets branschen. Enligt Anders  Ahlberg, 
som också sitter i SFI:s styrelse, kan det bli 
fråga om forskning med koppling till trans
parens, men det kan även bli något helt annat 
som har med fastighetsekonomi och värd

ering att göra. Formellt kommer likvidation
en av föreningen att vara klar i januari 2016. 
Fram till dess är styrelsen nyfiken på vad 
branschen tycker sig behöva i forskningsväg.

CHRISTINA GUSTAFSSON, KTH, var vd för 
Svenskt Fastighetsindex under hela period
en 19972012 och tycker det är ett väl
kommet initiativ.

– Det är riktigt roligt då forskning inom 
fastighetsvärdering och fastighetsekonomi 
är något som är väldigt svårt att få finans
iering till, både från näringsliv och offentlig 
sektor, säger Christina Gustafsson.

Tanken är att KTH får ansöka om pengar 
från det forskningsråd som nu bildas. Rådet 
består av Christina Gustafsson (ordförande), 
Claes Kjellander, Fastighetsägarna, Svante 
Mandell, KTH, Kicki Björklund, Bostads
bolaget och Rebecca Ernarp, Vasakronan. n

DANIEL BERGSTRAND

MATTIAS FRÖJD

FOTO: SIGURDUR J ÓLAFSSON



På så vis kan vi vara med och göra 
skillnad. För vi tycker det är viktigt 
att den energi du och ditt företag 
använder gör maximal nytta.  
Oavsett dina behov. Energianalyser, 
styrsystem som ger dig kontroll över 

din förbrukning och djupare 
energikartläggningar av din 

verksamhet är bara 
några sätt vi  

kan hjälpa dig att se till att ingen 
energi går till spillo. Energismarta 
lösningar som får ditt styrelserum 
att lysa lite extra, helt enkelt. 

Vill du veta mer om hur vi kan  
göra världens skillnad för dig  
och ditt företag? Följ med på  
resan mot ett förnybart Sverige 
på eon.se/foretag

Vi vill ta
plats i ditt 
styrelserum
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EXAMENSARBETE

ALBIN HAGLUND EMELIE EKMAN

UNDER EN LÄNGRE TID har regelverket 
kring bostadsbyggandet diskuterats som en  
konsekvens av den rådande obalansen på bo
stadsmarknaden. Diskussionen har  kritiserat 
de kommunala  planeringsprocesserna och 
deras  ineffektivitet. En del av denna kritik 
är riktad mot detaljplaners höga detalj
eringsgrad. Mot bakgrund av detta var syftet 
med vårt examensarbete att undersöka hur 
ofta planbestämmelser som reglerar  estetik, 
byggteknik och bullernivå faktiskt före
kommer i nyligen upprättade detaljplaner.

Enligt Boverkets senaste bostadsmark
nadsenkät rapporterade 126 av landets 
kommuner att de har generell bostadsbrist, 
att jämföra med 22 stycken år 1992 och 44 
stycken år 2000. Under en längre tid har 
därför regelverket kring bostadsbyggandet 
diskuterats, vilket bland annat har mynnat 
ut i en kritik rörande de kommunala plane
ringsprocessernas ineffektivitet. En del av 
denna kritik riktas mot detaljplaners höga 
detaljeringsgrad. PBLkommittén konsta
terade 2005 att detaljplaneinstrumentet i 
allt högre grad används för att förbereda 
enstaka projekt, vilket tar sig uttryck i allt
mer detaljerade detaljplaner. Enligt kom
mittén beror detta på att kommuner upp
lever bygglovsprövningen som svag och att 
det underlättar för dem att få gehör för sina 
önskemål om de uttrycks i form av bestäm
melser i detaljplanen.

Många av de planbestämmelser som vi på
träffade i de 50 detaljplaner som  granskades 
går att hänvisa till de  uttömmande bestäm
melser i plan och bygglagens fjärde kapitel 
och tillhör sådant som är tillåtet att reglera. 
Bestämmelser får dock inte vara mer detalj

erade än vad som behövs med hänsyn till 
planens syfte. Detta var svårare att avgöra. 
Med förbehållet att vi inte känner till bak
grunden till de studerade detaljplanerna 
har vi dock svårt att tro att formuleringar 
som; “Tegelröda eller gråsvarta pannor”, 
 “Sadeltak minst 30 grader lutning” och 
”Högst 50 procent av takets längd får utföras 
med takkupor, frontespiser samt torn” hör 
till sådana bestämmelser som behövs med 
hänsyn till planens syfte.

TROTS ATT EN DETALJPLAN ÄR NY finns det 
ibland behov av avvikelser eller plan ändringar 
innan bygglov kan ges, vilket kan förskjuta 
byggstarten. Genom att  upprätta mer flexibla 
planer tror vi att detta kan  undvikas. Sam
tidigt finns vissa  incitament till att detalj
erade  bestämmelser kan vara nödvändiga. 
En tanke som  genomsyrar plan och bygg
lagen är att skapa goda  möjligheter till med
borgarinflytande. Det går att  argumentera 
för att detaljerade  bestämmelser gör det 
 lättare för medborgarna att skapa sig en bild 
av den framtida bebyggelsen.

I 42 av de 50 granskade planerna  regleras 
bullernivåerna med nivåer  baserade på 
 Boverkets byggregler. Precis som vid detalj
erade bestämmelser avseende estetik kan 
problem uppstå när byggtekniska regler
ingar eller bullernivåer låses in. Ett aktuellt 
exempel på detta är de nya riktvärdena för 
bullernivåer från regeringen som infördes i 
juni i år. Dessa tillåter en högre bullernivå 
för små lägenheter i syfte att  underlätta  
bostadsbyggandet. Problemet är att många 
gällande detaljplaner redan  reglerat  tillåten 
bullernivå i detaljplanerna och  därmed 
låst in denna nivå. De nya rikt värdena 
kan därmed komma att bli svåra att till
lämpa i  praktiken. För att ett bygglov skall 
kunna ges krävs att avvikelsen bedöms 
som liten.

ENLIGT VÅR UNDERSÖKNING framgår att 
mer än hälften av de granskade detaljplan
erna reglerar någon form av estetik. En 
majoritet reglerar bullernivåer och  närmare 
 hälften reglerar byggteknik. Dessutom hän
visar vissa till gestaltningsprogram och andra 
dokument som i sin tur reglerar  undersökta 
variabler. Detta pekar på att  bestämmelser 
i detaljplaner rörande  utformning generellt 
sett är förekommande  snarare än undantag. 
Resultatet motiverar en  fortsatt  diskussion 
och utredning  rörande för respektive 
 nackdelar med denna typ av bestämmelser 
i detaljplaner. n

ALBIN HAGLUND & EMELIE EKMAN

TEKNOLOGIE  KANDIDATEXAMEN, 

 FASTIGHETSUTVECKLING MED 

 FASTIGHETSFÖRMEDLING, KTH

Titel: Detaljeringsgraden i dagens 
detaljplaner

Författare: Albin Haglund och Emelie Ekman

Handledare: Eidar Lindgren

Institution: Fastigheter och Byggande

Examensarbetet finns att hämta på KTH:s 
publikationsdatabas DiVA: http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:839022/FULL-
TEXT01.pdf

FAKTA: EXAMENSARBETE

DETALJERINGSGRADEN
I DAGENS DETALJPLANER
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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.

Thorsten Åsbjer, projekt och transaktioner, Balder
Ingvor Sundbom, CFO, Hufvudstaden
Olof Johansson, vd SveaNor
Jenny Gibson, regionchef Uppsala, Järntorget
Lena Bredberg, uthyrningschef, Kungsleden
Maria Sandell, hållbarhetschef Kungsleden

MARIETTE HILMERSSON

VD, AB FRAMTIDEN

LENA BREDBERG

UTHYRNINGSCHEF, KUNGSLEDEN

Lena Bredberg är ny uthyrningschef på Kungsleden. Hon har varit 
på fastighetsutvecklingsavdelningen på bolaget sedan 2013, innan 
dess har hon jobbat på bland annat JLL och Skandia Fastigheter.

JIMMY BENGTSSON

ANNA BENGTSSON

KONCERNDIREKTÖR, VEIDEKKE SVERIGE

HÅLLBARHETSCHEF, HSB STOCKHOLM

Jimmy Bengtsson tillträder rollen som ny koncerndirektör och 
ledare för Veidekkes samlade verksamhet i Sverige. Han är idag 
vd för Veidekkes dotterbolag Arcona AB i Stockholm, och tar den 
1 januari 2016 över efter Per-Ingemar Persson som går över i en 
rådgivande roll för Veidekkes koncernchef.

Anna Bengtsson blir hållbarhetschef på HSB Stockholm. Hon 
kommer närmast från en tjänst som verksamhetscontroller inom 
organisationen.

– Jag ser fram emot att få möjlighet att utveckla och struktu-
rera upp detta arbete och hoppas att det ska bidra till att positio-
nera HSB ännu tydligare som samhällsaktör med inriktning på det 
goda boendet, säger Anna Bengtsson.

ERIKA OLSÉN

CIO, CASTELLUM
Erika Olsén är ny CIO på Castellum. Hon har tidigare bland annat 
varit partner i Tenzing och associate director på JLL i London.
CIO-tjänsten är nyinrättad på bolaget. Olsén kommer att ansvara 
för bolagets övergripande investeringsstrategi och för större 
transaktioner, en roll som Henrik Saxborn, vd, har idag.

KENNETH HAGSTRÖM

VD, NORRA STADEN FASTIGHETSUTVECKLING

Nuvarande samhällsbyggnadsdirektör i Södertälje, tillträder som 
ny vd för det kommunala bolaget Norra Staden Fastighetsutveck-
ling i Norrköping AB. Kenneth Hagström kommer att tillträda 
posten som vd under februari 2016.

FLER REKRYTERINGAR

Mariette Hilmersson blir ny vd på det av Göteborgs 
 kommun ägda AB Framtiden. Hon har sedan i mars, då 
den förre vd:n Annelie Snobl sades upp, varit tillförordnad 
vd för bolaget. Innan dess var hon chef för strategiska 
projekt inom bolaget.

– Framtiden har stora utmaningar men också 
 möjligheter framför sig. Vi ska vara i framkant när det 
gäller stadens utveckling av nya bostäder men vi ska 
också förvalta och utveckla våra befintliga bostäder. 
Det handlar om att bygga energisnålt och att välja 
 kostnadseffektiva bygg- och underhållsmetoder. Vi vill ta 
aktiv del i att bygga bort bostadsbristen på ett sätt som 
främjar integration. Jag ser fram emot uppdraget att 
tillsammans med övriga i koncernen få förverkliga de 
mål som styrelsen och Göteborgs Stad ställer på oss i 
Framtiden, säger Mariette Hilmersson.

I Framtiden-koncernen ingår Göteborgs 
 allmännyttiga bostadsbolag. Sammanlagt förvaltar de 70 
600  lägenheter i staden.

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

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

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

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

 www.next.norrkoping.se

www.eastsweden.se

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

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

www.eastsweden.com

Hållbara miljöer 
och tillväxtprojekt
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FIKONSPRÅKET

PENNINGPOLITIK
ETT AV DE BEGREPP vi hör allt mer i ny 
het erna, både branschnyheter och  vanliga 
nyhets timmen, är penningpolitik.  Penning 
politiken har hamnat i rampljuset då den 
just nu är  väldigt expansiv och det  riskerar 
att blåsa upp enorma  tillgångsbubblor; 
bland  annat inom den kommersiella 
fastighets branschen, på börsen och när det 
gäller  bostadsmarknaden. Frågan är då, vad 
är egentligen penningpolitik?

Den ekonomiska politiken står på två ben, 
dels penningpolitiken, dels finanspolitiken. 
Finanspolitiken är den del som regeringen 
står för, genom budgeten, och penning
politiken bedrivs av centralbanken (i  Sveriges 
fall av Riksbanken). Centralbanken försöker 
styra ekonomin i den riktning man vill att 
den ska gå, stimulera när det går knackigt 
och kyla ner när det går för bra,  genom att 
styra mängden pengar i  ekonomin. Detta 
gör man genom så kallade öppna marknads
operationer, det vill säga genom att styra 
 priset på pengar (räntan). Då förlitar man sig 
på en av de mest grundläggande  ekonomiska 
lagarna, det vill säga lagen om efterfrågan. 
Enligt denna ökar efterfrågan efter en vara 
(pengar är i det här fallet en vara) när priset 
faller – räntan sänks – och den minskar när 
priset stiger – räntan höjs.

Penningpolitik handlar väldigt mycket 
om att styra folks förväntningar och deras 
incitament. Lite förenklat kan man säga att 
i teorin översätts efterfrågan efter pengar 
 direkt efterfrågan efter andra varor. När 
 räntan blir låg tar man bort konsument
ernas incitament att spara  pengar och de 
pengar man inte lägger på en hög  antas man 
 konsumera för. Vidare  skapas ett  incitament 
för konsumenter att låna  pengar, då  peng 
arna har blivit billigare, att  konsumera för. 
Enligt samma princip  försöker man genom 
räntehöjningar att stävja konsumtion och 
ge konsumenterna incitament att spara 
och amortera av lån (bland annat i syfte att 
 sänka räntekostnaden).

En lägre ränta bör alltså innebära att 
den marginella sparbenägenheten, som 
det heter på fikonspråk, minskar och den 
margi nella konsumtionsbenägenheten ökar 
medan en högre ränta bör innebära att den 
marginella sparbenägenheten ökar och  kon 
sumtionsbenägenheten minskar. Genom 
ränteändringar vill man dock inte enkom ge 
konsumenterna incitament utan även skicka 
signaler till marknaden om vilka ekonomiska 
utsikter centralbanken skönjer på horisonten.

Även om räntejusteringar är den  primära 
kanalen för penningpolitiken att påverka 

 ekonomin så finns det fler kanaler. En av de 
viktigaste är valutamarknaden där central
banken antingen kan göra direkta ingrepp 
 genom att köpa eller sälja valutor i syfte att 
stärka eller försvaga den egna  valutan eller 
göra indirekta ingrepp med sina ränte beslut. 
Höjer Riksbanken exempelvis räntan skapar 
man incitament för utländska  investerare 
 eller  placerare att spara i svenska kronor 
och därmed skapas efterfrågan efter kronor. 
 Sänker man räntan kan det driva  utländska 
placerare som redan har ett  sparande i 
 svenska kronor att sluta spara och istället 
spara utomlands. Detta kallas på  engelska 
 carry trade och skulle kunna översättas till 
 ränteskillnadshandel.

En tredje kanal som även den har  blivit 
aktuell i Sverige på senare tid är handel med 
obligationer där centralbanken kan öka  likvid 
iteten  (penningmängden) på mark naden 
 genom att köpa upp  obliga tioner. I Sverige har 
Riksbanken  fokuserat på stats obligationer 
men det finns inget som hindrar att man även 
 köper  exempelvis  bostadsobligationer eller 
 företagsobliga tioner. På samma vis skulle 
centralbanken kunna torka upp likviditeten i 
ekonomin  genom att sälja obligationer. n
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Det pratas om...

Fastighetsnytt försöker alltid vara noga med  faktakontroll. 
Fritiden utgör inget undantag. I slutet av oktober gick 
tre  redaktionsmedlemmar på bio en kväll och såg 
filmenPawnSacrifice.Filmenhandlaromden
 legendariska VM-matchen i schack år 1972  mellan 
 amerikanen Bobby Fischer och  sovjetryssen 
BorisSpasskij.Iennyckelscenresersigden
ryske  världsmästaren upp i en knäpptyst lokal och 
 applåderar amerikanens  kreativa spel i det sjätte 
partiet.NärfilmenvarslutfickFastighetsnytts
schackspeladeredaktionschefSverrirThórfrågan
av en  kollega om det var sant att det gick till 
på det viset.

Vadgöra?Sverrirringdesinpappa,somsattipubliken
iReykjaviknärdetbegavsigijuli1972,ochkunde
konstateraattisjälvaverketgickdettillsåattSpasskij
instämdeipublikensapplåder.Filmenärsevärdändå,mensom
journalist är det skönt med förstahandskällor...

Att bygga på höjden är ett fenomen som 
blir allt vanligare i vårt avlånga land, då det 
verkar råda brist på mark i landet. Och det 
är inte bara i storstäderna som man tittar 
upp mot skyarna. Till och med i östgötska 
orten Finspång vill man nu spara marken och 
bygga högt. Och där har det allmännyttiga 
bostadsbolaget Vallonbygden AB skissat på 
planer om att bygga ett åtta våningar högt 
bostadshus i centrala staden.

Projektet ligger för närvarande i 
detaljplanefasen (enligt Vallonbygdens 
hemsida) och kan vara verklighet redan om 
två år. Därför är det hög tid att ge kåken 
ett namn och då är det passande att titta 
till Sveriges just nu högsta byggnad. Man 
får dock inte glömma mannen som har en 
nyckelroll i förverkligandet av Finspångs 
egen skyskrapa. Han är vd på Vallonbygden 
och heter Björn Andersson. Sist men inte 
minst får man ge namnet en östgötsk 
klang. Projektet har därför, åtminstone på 
stadsbyggnadskontoret, fått smeknamnet 
Törning Björn.

SKÖNT MED
FÖRSTAHANDSKÄLLOR

TÖRNING

ILLUSTRATION: PETTER FURÅ

Björn

När rådgivningsföretaget NAI Svefa nyligen firade 20 år fick bland andra historikern, 
tillika krönikören i Fastighetsnytt, Gunnar Wetterberg att under ett föredrag 
koppla ihop historia och framtid. Den röda tråden i Wetterbergs föredrag var 
befolkningsutvecklingen under 1900-talet där han kopplade ihop berg och dalar i 
befolkningskurvan med olika händelser och viktiga ekonomiska milstolpar.

En av de mest tydliga topparna i kurvan skedde på 40-talet (40-talisterna känner vi ju alla 
till som ett demografiskt begrepp) och som Wetterberg konstaterade var det år 1943 som 
befolkningstillväxten i Sverige började ta fart, något förbryllande tyckte han först då det 
inte var förrän efter andra världskriget som andra länder började uppleva ett stigande 
födelsetal, för att inte tala om ett födelseöverskott. Efter att ha insett att det faktiskt 
tar nio månader från befruktning till födsel kunde han dock resonera sig fram till att det 
fanns två olika förklaringar.

Den första förklaringen var slaget vid Stalingrad 1942. Slaget var det första som Hitler 
förlorade i andra världskriget och det gav enligt Gunnar Wetterberg svenska kvinnor 
förnyat hopp vilket i sin tur föranledde att de återigen var redo att få barn. Den andra 
förklaringen stavades hyresregleringen.

– Man får tycka vad man vill om hyresregleringen i dagens samhälle men på 40-talet 
gav den unga människor möjligheten att flytta ihop och göra det man flyttar ihop för att 
göra, konstaterade Wetterberg.

För att sammanfatta på ett språk som fastighetsekonomer säkerligen förstod upprepade 
han sedan att det var hyresregleringen och det faktum att svenska kvinnor diskonterade 
freden som Sverige fick ett försprång i födslar på 40-talet.

HYRESREGLERINGEN
STIMULERADE ROMANTIKEN

ILLUSTRATION: PETTER FURÅ
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Vi kan vara den kanal du behöver. Genom vår satsning Fastighetsnytt Norr
har vi läsare med stort intresse för fastighetsmarknaden i norra Sverige.
Nummer 1 av Fastighetsnytt finns på plats under Business Arena Umeå 

den 24 februari och delas ut till samtliga besökare.

Finns din målgrupp i

norra delen
av landet?

Kontakta mig så berättar jag mer om 
annonsering  i nummer 1 av Fastighetsnytt

JONAS HEDQVIST
jonas.hedqvist@fastighetsnytt.se | 070-288 40 95



Dags att förbereda dig inför

BUSINESS ARENA
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Vill du lyfta dina

frågor med oss?

Kontakta Kristian Wallgren

kristian.wallgren@fastighetsnytt.se

070-488 86 04

Umeå Folkets Hus | 24 februari 2016
Se programmet och anmäl dig på www.businessarena.nu
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