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TÄTT I N PÅ
Lennart Larsson har 
fullt fokus på Krokslätt

D IG ITALI S ERI N G
20 sidor om den digitala 
utvecklingens påverkan

FRAMTI D S EVENT
Nytt event med avstamp 
i Göteborgs 400-årsjubileum



INGA BOMMAR,   INGA BÖTER
Gör som
Täby Centrum, 
Ica Maxi, 
Solna Business Park och  
Signalfabriken, Sundbyberg

Skaffa AUTOPAY!

Läs mer på www.parkman.nu/autopay Det personliga parkeringsbolaget!
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www.niam.com

Nordens ledande förvaltare av 
fastighetsfonder

15–18 mars

Mipim, Euro
pas viktigaste 
fastighets
mässa, hålls i 
Cannes.

Ledare // Mars 2016

31 maj

Den första 
upplagan 
av framtids
semina
riet Göteborg 
400+ hålls 
på Clarion 
Hotel Post i 
Göteborg.

Save 
the 
date
Några datum att 
lägga på minnet.

Minns ni snökaoset i januari? För min del gav den dagen mig, förutom 
frostskador och planeringsmässig katastrof-ångest, en skön insikt om 
hur härligt hjälpsamma vi människor är när det skiter sig på riktigt. Den 
morgonen hjälpte en granne mig att knuffa ut bilen från parkeringen, med 
en genomskitig rock som resultat. Senare på dagen ramlade jag in på ett 

lunchmöte, 45 minuter sen – inga sura 
miner, endast överslätande garv och härliga 
historier om egna kaos-eskapader. På vägen 
hem den kvällen såg jag åtminstone två 
omkullhalkade åldringar hjälpas upp på 
benen.

Men nu är snökaoset långt borta – 
våren är på ingång, om bara ett par veckor 
är det vårdagjämningen. Och som om inte 
det räcker är det dags för årets Mipim, utan 
tvekan höjdpunkten för många i branschen.

och vi på Fastighetssverige ser som 
vanligt med värme fram emot Mipim. Vi 
kommer i vanlig ordning att ha en  enorm 

exponering på mässan. Magasinet du håller i din hand distribueras med ett 
antal tusen exemplar i Mipims alla tidningsställ och på alla de större hotel-
len utmed La Croisette, såväl i lobbys som i sviter.

självklart koMMer vi också att i vanlig ordning leverera dagliga 
Mipim-nyheter direkt från mässgolvet i vårt nyhetsbrev och på vår ny-
hetswebb, inte minst för alla som inte är på plats. Där kan du läsa om det 
viktigaste som hänt föregående dag och det viktigaste som kommer att 
hända under dagen. Du kan se mingelbilder från partyn och cocktails. Kort 

sagt; när det händer något på Mipim får 
du reda på det först genom att läsa våra 
nyheter.

vi ses i cannes!

Från snökaos till 
Mipim-värme

Chefredaktör  ⁄⁄  Eddie Ekberg 
Magasinet får citeras med angivande av källa. 

Tillstånd av ansvarig utgivare erfordras för åter-
givande av artiklar och illustrationer. Magasinet 

ansvarar ej för insänt, ej beställt material.
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På omslaget  ⁄⁄  Lennart Larsson
Läs intervjun på sidan 62. 

1 2016 // Årgång 12

18 maj

Fastighets
sverige 
genomför för 
första gången 
Fastighets
marknadsda
gen i Västerås. 
Dagen efter 
följer vi upp 
med Fastig
hetsmark
nadsdagen i 
Uppsala.

Urban Edenström 
om Strongholds 
digitala investe-
ringar.

Kristina Alvendal 
om politiken och 
branschen – och 
dess samverkan.

         Det 
är dags för 
årets Mipim, 
utan tvekan 
höjdpunkten 
för många i 
branschen.«

Ur innehållet:



8  //  Makroanalysen
Roger Josefsson om den 

röda apans år.

42  //  Advokaten har ordet
Jan Litborn om trender inom 

fastighetsfinansering.

70  //  Arkitektkommentaren
Wingårdh om att snålhet 

aldrig blir bra.

74  //  Fastighetsanalytikern 
har ordet

Jakob Pettersson om de internationellas 
comeback.

78  //  Aktieanalysen
Fredrik Cyon tror på D Carnegie.

90  //  Revisorn har ordet
Andreas Adolphsson och Hussein Abdali: 

Ta höjd för skatteändringar.

104 //  Krönika
Kerstin Lindberg Göransson om vikten av 

samverkan.

 ~ Expertskribenter ~ 

Senaste nytt från branschens bästa nyhetssajt fastighetssverige.se sidan 10.Innehåll // 1 2016

945646

Karriär
Familjen Forsling har retail i blodet.

Mipim
Ny Mipim-general hälsar välkommen.

Ny nisch
Daniel Hummel leder Sveriges enda noterade 

fastighetsinvestmentbolag.

62 Lennart Larsson smyckar 
alla nybyggen med konst.

Digitalisering

20 sidor om hur 
 digitaliseringen ändrar våra 

liv, affärer och fastigheter
~ 16 ~ 

 Kerstin Lindberg Göransson.
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Makroanalysen
Roger Josefsson  //  Danske Bank

 Med tanke på den stora osäkerhet som präglat finansiella 
marknader den senaste tiden är det något av ödets ironi 
att vi den 8 februari trädde in i den röda apans (eld-

apans) år. Enligt den kinesiska zodiaken präglas nämligen apans år 
av hög turbulens och resulterar ofta i olycka. Och just i kombina-
tion med elementet eld (därav ”röda” apan) blir apans år – efter vad 
jag har förstått – etter värre.

Det finns också en mer profan koppling mellan Kina och ut-
sikterna för Sverige och världsekonomin. En stark kinesisk tillväxt 
har svarat för ungefär en fjärdedel av den totala globala tillväxten 
allt sedan finanskrisen 2008/09. Än starkare tillväxt i kinesiska 
investeringar och en omfattande trendmässig förstärkning av den 
kinesiska valutan (trots att den ”lilla” devalveringen 2015 har fått 
betydligt mer uppmärksamhet) har upprätthållit efterfrågan på 
importerade råvaror, insatsvaror och konsumentprodukter i den 
kinesiska ekonomin som nu svarar för drygt en tredjedel av den 
globala råvarukonsumtionen. Råvaruproducerande länder bidrog, 
som av en händelse, med ytterligare en fjärdedel av global tillväxt 
efter finanskrisen – åtminstone fram till 2014.

Det kinesiska leDarskapet har uttryckt en stark önskan att 
ändra tillväxtmodell; från export- och investeringsledd tillväxt till 
en service/konsumtionsledd tillväxt. Och det är både förståeligt 
och nödvändigt. Särskilt som tillväxten de senaste åren har skett 
mot bakgrund av en kraftigt ökande skuldbörda – den kinesiska 
skuldkvoten har stigit med motsvarande ett års BNP! – Den 
fråga som all världens politiker, centralbankirer, investerare och 
företagare nu ställer sig är vad en kinesisk omställning betyder för 
deras land, exportindustri och befolkning. Domen från finansiella 
marknader och råvarumarknader har så här långt varit hård – 
oljepriserna har halverats och många andra råvarupriser har fallit 
20–30 procent eller mer.

I Sverige har vi varit relativt förskonade från återverkningarna 
av den kinesiska omställningen, men det verkar i mångt och 
mycket förklaras av att den svenska kronan har handlat svagt i 
förhållande till våra konkurrenters valutor. Till det kommer att den 
svenska inhemska ekonomin – framför allt genom konsumtion 

och bostadsinvesteringar – har gått från klarhet till klarhet efter de 
senaste årens omfattande skattesänkningar och allt lägre räntor.

Istället för att – vilket olyckligtvis har blivit normen inom mitt 
skrå – uttala mig tvärsäkert om hur ekonomin, helst på tiondelen 
när, kommer att utvecklas vill jag ge er ett antal beslutsnoder som 
jag tror att ni – i ordning – måste förhålla er till under 2016:

1. kina. Kommer de att klara av den ekonomiska omställning-
en utan att utlösa en skuldkris à la Japan eller Asienkrisen?

2. FeD. Har den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, 
passerat händelsehorisonten och fortsätter, av rädsla för att för-
värra de finansiella obalanserna, att långsamt höja räntan trots ett 
lågt underliggande inflationstryck?

3. avtalsrörelsen. Okej, det kanske låter tråkigt, men 
vårens avtalsrörelse och löneutvecklingen det kommande året 
kommer att vara helt avgörande för vad Riksbanken kan komma 
att ta sig för. Blir löneinflationen låg finns det en risk/chans att 
Ingves & Co kompletterar sina köp av statsobligationer och allt 
mer negativa styrräntor med köp av bostadsobligationer eller till 
och med ger sig in och intervenerar på valutamarknaden.

Tvärtemot vad en del bedömare gärna ger sken av, finns det 
inget på förhand givet svar på ovan frågor varför er personliga 
uppfattning ska vara ledande för de ekonomiska beslut ni fattar. 

Min och Danske Banks syn är, och har under en längre tid 
varit – i tur och ordning – att Kina har tillräckligt med ekono-
misk-politiskt utrymme (reservkraven på bankerna och styrräntan 
kan sänkas kraftigt, valutareserven kan ”delas ut”, devalvering med 
mera) för att den kinesiska ekonomin inte ska behöva gå in i en 
recession och dra resten av världsekonomin med sig ned; att Fed 
kommer att höja, långsammare än vad de tror, men snabbare än 
vad marknaden räknar med, och: Svensk löneinflation kommer 
att lysa med sin frånvaro varför fortsatta räntesänkningar från 
Riksbanken kompletteras med nya köp av statsobligationer och 
antagligen också av någon annan åtgärd.

Men, och det förtjänar att upprepas, ju längre den nuvarande oron 
fortsätter, desto större negativ effekt ger det på den reala ekonomin. 

– Välkomna till den röda apans år!  

I den röda apans år

 Roger Josefsson, chefekonom på Danske Bank, 
konstaterar att vi nu är inne i den röda apans år  
– ett år som präglas av hög turbulens.

ROGER JOSEFSSON

Ålder: 42.

Familj: ”Ja, en härlig 
sådan.”

Bor: Strängnäs.

Titel: Chefekonom på 
Danske Bank. 

På Danske Bank sedan: 
2004.

Tidigare arbetsgivare: 
Riksbanken och Reger-
ingskansliet.

Fritidsintressen: ”Mat 
och dryck och därför 
nödvändig fysisk akti-
vitet.”

DANSKE BANK

Danske Bank Sverige är 
en fullservicebank som 
ingår i en av Nordens 
största finanskoncerner 
med över 400 kontor 
i 15 länder. Corporates 
& Institutions är ett 
av tre affärsområden 
inom Danske Bank och 
erbjuder affärs- och 
investmentbanktjänster 
till de största företagskun-
derna och institutionella 
kunderna i Norden. I af-
färsområdet ingår även 
Danske Bank Markets 
som är störst i Sverige på 
räntehandel och bland de 
främsta på valutahandel. 
Produkt- och tjänsteport-
följen inkluderar även 
cash management, trade 
finance, depåtjänster, 
corporate finance och 
förvärvsfinansiering.
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NYHETER Här redovisar vi de   mest lästa nyheterna på
fastighetssverige.se sedan början av december. Siff rorna anger 
nyheternas placeringar i mest lästa-listan.  Text: Nicklas Tollesson

Missat något? 
Beställ din egen kostnadsfria prenumeration 
på fastighetssverige.se/nyhetsbrev.

20

Ilija Batljan sparkas från Rikshem
 BOLAG  Styrelsen för Rikshem har beslutat att 

skilja Ilija Batljan från sin tjänst som vice 
vd på Rikshem. Bakgrunden är att Batljan, 
enligt Rikshem, har initierat större fastig-
hetsaff ärer i eget bolag utan att informera 
styrelsen. Dessutom menar de att han har 

tecknat ett bostadshyreskontrakt med annan 

part utan att inhämta styrelsens synpunkter. Base-
rat på detta har styrelsen inte längre förtroende för 
Ilija Batljan som vice vd.

Rikshem menar att deras medarbetare inte ska 
bedriva annan verksamhet utan att informera om 
saken och få skriftligt godkännande. 

– För oss i styrelsen är det självklart att vice 

vd inte kan bedriva fastighetsaff ärer i privat regi 
och det är därför vårt förtroende för honom är 
förbrukat. Styrelsen tycker att detta är mycket trå-
kigt då Ilija Batljan gjort berömvärda insatser och 
varit mycket viktig för före tagets framväxt, säger 
Mats Mared, styrelseordförande för Rikshem. 
2015-12-09

Nytt bolag tar över SEB 
Trygg Liv-uppdraget

NY VINNARE I ”STOCKHOLMARNAS 
 FAVORITCENTRUM”

 EVENT  Två veckor efter Mall of Scandinavias öppning den 12 
november inleddes Evimetrix undersökning ”Stockholmar-
nas favoritcentrum”.

De två första veckorna räckte – Unibail Rodamcos stor-
satsning tog hem priset – och även fyra av de nio underka-
tegorierna: Årets kommun/regioncenter, Utbudet av aff ärer, 
Utbudet av restauranger/caféer och Trivsammast.

De två senaste åren har Täby Centrum vunnit ”Stockhol-
marnas favoritcentrum”. 2016-01-22

HAN BLIR NY VD PÅ HIFAB
 KARRIÄR  Patrik Schelin blir ny vd 

för konsultbolaget Hifab Group. 
Patrik Schelin tillträder sin tjänst 

den 1 mars 2016. Fram till dess fort-
sätter Hifabs CFO Elisabeth Brattlund att 
också upprätthålla vd-rollen.

Patrik Schelin kommer från teknik-
konsultföretaget Ramböll, där han arbetat under 16 år och 
senast varit divisionschef för Transport i Sverige, vilket 
inkluderar infrastruktur och samhällsbyggnad. Hifabs förre 
vd Jeanette Saveros sa upp sig i höstas. 2016-01-04

CATENA SÄLJER 
PRIPPSFASTIG-

HETEN I HÖGSBO
 TRANSAKTIONER   Catena 
säljer den före detta 
Prippsfastig heten i 
Högsbo, Göteborg, 

för 580 miljoner 
kronor till Stena Fastigheter och Ikano Bostad.

– Tanken är att på lång sikt utveckla området med 
både bostadsrätter och hyresrätter. Kommunen har 
tidigare varit inne på det spåret. Dessutom vill vi 
utveckla de verksamheter som finns där i dag, säger 
Ikano Bostads vd Robert Jaaniste.

Fastigheten är idag fullt uthyrd och drygt 
66 000 kvadratmeter stor med en tomtareal om 
cirka 155 000 kvadratmeter. 

JLL var rådgivare till säljaren Catena. Lindahl har 
varit rådgivare till Stena och Ikano. 2015-12-16

 BOLAG  Ett nystartat svenskt förvaltningsbolag, 
lett av Grandabs Mikael Hasselberg, tar över 
förvaltningen av SEB Trygg Livs svenska 
fastighetsbestånd om drygt 500 000 kva-
dratmeter. 

Förvaltningsuppdraget är ett totalåtagande 
avseende kommersiell, ekonomisk och tek-
nisk förvaltning som startar 1 april 2016. 

Beståndet omfattar 69 fastigheter om 
totalt cirka 505 000 kvadratmeter belägna i 
Stockholm, Uppsala, Göteborg, Helsingborg 
och Malmö. 

– Det är en oerhörd ynnest och ett stort 
förtroende att kunna starta upp bolaget med 
ett sådant här uppdrag. Det är med stor öd-

mjukhet vi tar oss an uppgiften att förvalta 
och utveckla ett av Sveriges finaste fastig-
hetsbestånd, säger Mikael Hasselberg.

– Sedan vi startade Grandab för 
två och ett halvt år sedan har vi 
flera gånger fått frågan om att 
starta upp ett nytt förvaltnings-
bolag. Det har funnits en stor 
efterfrågan på ytterligare förvalt-
ningsaktörer. I och med det här 
uppdraget är det rätt läge att 
starta. Det är ett så stort upp-
drag att vi går från noll till num-
mer två på marknaden med en 
gång. 2015-12-22

Martin Tufvesson 
har avlidit

 SVERIGE  Martin Tufvesson, 
fastighetsansvarig inom AMF:s 
kapitalförvaltning, har avlidit.

”Det är med stor sorg jag måste meddela att 
Martin Tufvesson har gått bort i helgen. Det är en 
chock att plötsligt förlora en omtyckt vän och upp-
skattad kollega. Han har betytt otroligt mycket för 
många av oss på AMF Fastigheter och präglat vårt 

bolag. Det är svårt att ta in och förstå att han ryckts 
bort. Han efterlämnar hustru och två söner. Våra 
tankar går nu främst till Martins familj och närstå-
ende”, skriver Mats Hederos, vd för AMF Fastigheter 
i ett mejl till Fastighetssverige.

Martin Tufvesson, 57, rekryterades till AMF Fast-
igheter 2010. Han kom då närmast från Savills, där 
han var vd och delägare. 2015-12-01

 SVERIGE 

fastighetsansvarig inom AMF:s 
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Ilija Batljan sparkas från Rikshem
 BOLAG 

skilja Ilija Batljan från sin tjänst som vice 
vd på Rikshem. Bakgrunden är att Batljan, 
enligt Rikshem, har initierat större fastig-
hetsaff ärer i eget bolag utan att informera 
styrelsen. Dessutom menar de att han har 

tecknat ett bostadshyreskontrakt med annan 
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Fatburen såld för tre miljarderFatburen såld för tre miljarder
 TRANSAKTIONER  AMF Fastigheter köper fastigheten Fatburssjön 10, 
även kallad Fatburen, på Södermalm för 3 060 miljoner kronor.

Säljare är Aareal Bank.
I byggnaden finns i dag kontor, restauranger och gym. Fullt 

uthyrd kommer cirka 3 000 personer att arbeta i fastigheten.
– Södermalm har stor potential med en levande stadsmiljö 

och en bra blandning av bostäder, arbetsplatser, handel och 
nöjesliv. Med Fatburen kan vi komplettera vårt befintliga 

innehav runt Södra station och Skanstull. Genom att 
ta ett helhetsgrepp ökar vi trivseln och attrak-

tionskraften för hela området på sikt, säger 
Fredrik Ronvall, transaktionschef på AMF 

Fastigheter.
Tillträde sker i april. 2015-12-08
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Medarbetarna tar 
över Krook & Tjäder
 BOLAG  Krook & Tjäder genomför en stor ägarför-
ändring – medarbetarna tar över majoriteten av 
aktierna i bolaget. 

Den nya ägarstrukturen:
Medarbetarna Pontus Orrbacke, Petra Krag-

nert, Gustav Zackrisson, Johan von Wachenfeldt, 
Lisa Karlsson och Tobias Magnesjö har förvärvat 
en majoritet av aktierna genom ett gemensamt 
 partnerbolag där de tillsammans äger drygt 60 

procent av Krook & Tjäder Holding. 
Grundarna Bengt-Ove Krook och Stefan Tjäder 

äger 30 procent och resterande 10 procent ägs 
av ett stort antal medarbetare genom mindre 
aktieposter. 

Den dagliga driften av bolaget förändras inte i 
och med den nya ägarstrukturen. Både Bengt-Ove 
Krook och Stefan Tjäder kommer vara fortsatt ak-
tiva i företagsledning och kunduppdrag. 2016-01-25
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Ilija Batljan får sparken 
från Rikshem.

AMF Fastigheter köper Fatburen.

Mall of Scandinavia har redan blivit stockholmarnas favorit.
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Patrik Schelin.

Mikael Hasselberg.

Martin Tufvesson.

Catena säljer Prippsfastigheten 
i Högsbo, Göte borg.
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NYHETER
>> fortsättning

Investerare 
vann över BRF 
på Lilla Essingen

HÅLLBARHETSFRÅGOR BLIR SKARPA LEGALA KRAV 
– ÄR FASTIGHETSBRANSCHEN REDO?

 TRANSAKTIONER  Fastighetsbolaget Polstjärnan vann budgivningen och 
fick köpa bostadsfastigheten Montebello 5 på Lilla Essingen i Stock-
holm. En BRF fanns också med och ville köpa. 

– Vi är hela tiden uppvaktade av investerare som vill förvärva fastig-
heter innanför tullarna. Budgivningarna resulterar i nivåer som ofta 
tangerar eller överstiger bostadsrättsföreningen bud. Montebello 5 
var inget undantag. Där låg flera investerare på samma nivå som bo-
stadsrättsföreningen och tendensen är nog att investerarna nu vinner 
i minst häften av budstriderna, säger Sven-Olof Johansson, director på 
Cushman & Wakefield, som företrädde säljaren (en privat fastighets-
ägare) i aff ären. 2015-12-03

 JURIDIK  De senaste åren har hållbarhetsfrågorna börjat ta allt större plats inom fastighetsjuridiken. 
Frågor som tidigare var av policykaraktär blir nu allt oftare avtalsinnehåll.

Artikeln med Jesper Prytz och Emma Ihre på Mannheimer Swartling blev en av periodens 
mest lästa.

Emma Ihre konstaterar att hållbarhetsfrågorna drivs av olika aktörer inom olika områden. 
– På transaktions- och hyresavtalssidan är det marknadens aktörer som driver frågan, 

men kommunerna har kommit väldigt långt just när det gäller hållbarhetskrav på exploa-
törer. När det gäller kraven på social hållbarhet är vi dock precis i början av utvecklingen, 
säger hon. 2015-11-12

SELIN OM BALDERS SENASTE 
INVESTERINGAR

 BOLAG  Balder och 
Tredje AP-fonden 
bildar ett joint 
venture för 
investeringar i 
bostadsfastig-
heter i Sverige.

Det nya 
bostadsfastighets-
bolagets inriktning är 
primärt investeringar 
i nyproduktion av hyresfastigheter i 
tillväxtorter i Sverige. 

Balder och AP 3 kommer att äga 50 
procent var av bolaget.

– Kortsiktigt kommer vi att sköta 
bolaget härifrån men på sikt är tanken 
att bygga upp ett självständigt fint 
bolag med duktiga medarbetare, säger 
Balders vd Erik Selin.

Balder köpte nyligen ytterligare 22,9 
procent av aktierna i det finska bostads-
fastighetsbolaget Sato. Därmed äger 
Balder 53,3 procent av bolaget.

Förvärvet delfinansierades med en 
nyemission, där tio miljoner nya aktier 
emitterades till 172 kronor styck.

– Det var väldigt stort intresse, 
både från svenska och internationella 
investerare. Bookbuildingen ägde rum 
under ett par timmar på tisdagskvällen. 
Vi hade kunnat ta in dubbelt så mycket 
kapital.

Investerade du själv i nyemis-
sionen?

– Nej. Och det innebär att mitt 
ägande blir utspätt så att jag får 
strax under 50 procent av rösterna. 

Jag är egentligen en för stor 
ägare. Emissionen inne-

bär att vi får ett mer 
spritt ägande och 
en större free float, 
det är jättebra. 
2015-12-21

NYTT HANDELSCENTRUM 
I VARBERG 

 BYGG/ARKITEKTUR  Aspelin Ramm bygger 
24 000 kvadratmeter butiksyta i det 
nya handelscentrumet Lugnetrondellen 
på Värnamovägen, ett par kilometer 
norr om centrala Varberg. 

– Vi planerar för en bra och bred 
blandning av olika butiker som vi sam-
lar på ett nytt, modernt och lättillgäng-
ligt sätt. Framförallt är det volymhandel 
inom exempelvis elektronik, hem och 
fritid samt byggvaruhandel. Dessutom 
ser vi gärna att någon spännande 
restaurangverksamhet etablerar sig här, 
säger Lennart Karlsson, vd för Aspelin 
Ramm. 2016-01-26

TORBORG CHETKOVICH 
TVINGAS LÄMNA SWEDAVIA

 BOLAG  Styrelsen i Sweda-
via har fattat beslut 

om att entlediga 
Torborg Chetko-
vich från uppdra-
get som vd och 
koncernchef för 

Swedavia. 
Styrelsen var 

enhällig i beslutet.
– Skälet till att 

styrelsen fattat 
detta beslut är att 

vi har olika syn på hur ledarskapet ska 
bedrivas för att långsiktigt utveckla 
verksamheten, säger Ingemar Skogö, 
styrelseordförande i statliga Swedavia.

Styrelsen har utsett nuvarande vice 
vd Karl Wistrand tillförordnat som vd. 
2015-12-18
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 De senaste åren har hållbarhetsfrågorna börjat ta allt större plats inom fastighetsjuridiken. 

Artikeln med Jesper Prytz och Emma Ihre på Mannheimer Swartling blev en av periodens 

Emma Ihre konstaterar att hållbarhetsfrågorna drivs av olika aktörer inom olika områden. 

Investerade du själv i nyemis-
sionen?

– Nej. Och det innebär att mitt 
ägande blir utspätt så att jag får 
strax under 50 procent av rösterna. 

Jag är egentligen en för stor 
ägare. Emissionen inne-

bär att vi får ett mer 
spritt ägande och 
en större free float, 
det är jättebra. 
2015-12-21

 BOLAG  Målet var en börs-
notering under hösten 
2015. Men så blev det 
inte.

– Vi insåg att vi be-
hövde sortera ut en del 
begrepp för att skapa 
bättre transparens kring 
bolaget. Vi siktar nu på 
en notering under 2016, 
förhoppningsvis under 
första halvåret, säger Ola 
Serneke, vd för Serneke 
Group.

I processen mot 
en börsnotering kom 
Serneke fram till att man 
behövde göra ett omtag 
kring vad som skulle 
finnas i bolaget och hur 
det skulle presenteras 
i samband med note-
ringen.

Han berättar att man 
har kommit fram till att 
notera hela koncernen, 
men att den, vid sidan 
av bygg- och anlägg-
ningsverksamheterna 
kommer att ha två fastig-
hetssegment; förvaltning 
och utveckling.

– Vi är i grunden inget 
fastighetsförvaltande 
bolag, men där det finns 
synnerliga skäl kommer 
vi ändå att ha fastighe-
ter under förvaltning. 
Det kan bland annat 
vara i områden under 
utveckling, som Prioritet 
Serneke Arena, som vi 
vill utveckla ytterligare, 
eller Säve Flygplats som 
vi vill utveckla, och där 
det även finns förvalt-
ningsfastigheter, säger 
Ola Serneke. 2015-12-30

Serneke: ”Behövde 
sortera ut en del begrepp”

 Balder och 
Tredje AP-fonden 

bostadsfastighets-
bolagets inriktning är 
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Det nya handelscentrumet byggs ett 
par kilometer norr om Varberg. 

Torborg Chet-
kovich tvingas 
lämna Swedavia.

20

4

15

Erik Selin.
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Fastighetschef åtalas för vållande 
till annans död efter olycka
 JURIDIK  En fastighetschef åtalas för vållande till annans död 
efter en arbetsplatsolycka i Göteborg. Bolaget krävs på två 
miljoner kronor i företagsbot. 

Göteborgs-Posten skriver om händelsen som inträff ade i 
september 2014.

En målare stod i en skylift och målade fasaden högst upp 
i ett hus.

En lastbil kom körande på gatan, slog i liftbommen, vilket 
ledde till att målaren slungades ur liftkorgen och flög 40 
meter genom luften och dog av skadorna.

Den dåvarande fastighetschefen för bolaget hade, enligt 
Arbetsmiljöverket, arbetsmiljöansvaret för målaren som var 
entreprenör åt företaget. Fastighetschefen åtalas för vållande 
till annans död.

Av arbetsmiljöverkets utredning framgår att fastighetsche-
fen lämnat över avspärrningsmaterial till målaren och sagt till 
honom att ställa upp skyliften i körbanan.

Arbetsmiljöverket konstaterar:
”Man skulle ha engagerat sig i hur liften ställdes upp, 

analyserat riskerna med den tunga trafiken och spärrat av för 
genomfart eller på annat sätt säkrat liften för påkörning. 
Att lämna över avspärrningsmaterial och nöja sig med 
det räcker inte.”

Åklagaren anser att fastighetsbolaget inte gjort 
vad som krävts för att förebygga dödsfallet och 
begär att företaget ska dömas till en 
företagsbot på två miljoner kronor. 
2016-01-22

6

Polstjärnan besegrade bostadsrättsföreningen i Montebello 5.

13

Emma Ihre och Jesper Prytz 
på Mannheimer Swartling.

BILD: NICKLAS TOLLESSON
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NYHETER
>> fortsättning

VD-SKIFTE 
PÅ PROFI

 KARRIÄR  Thomas 
Sipos har utsetts 
till ny vd för Profi 

Fastigheter från den 
1 februari. Staff an 

Olsson, grundare och 
nuvarande vd, fortsätter 

som ordförande i Profi-koncernen. 
– Efter att ha varit vd sedan vi bildade 

bolaget 2004, är det nu dags att lämna 
över vd-posten. Det är med stor tillför-
sikt jag lämnar över till Thomas som 
sedan 2009 varit partner och vice vd. 
Thomas har under sina sex år hos oss 
konsistent levererat toppresultat, säger 
Staff an Olsson. 2016-01-22

HEMFOSA GENOMFÖR SIN HIT-
TILLS STÖRSTA NYUTHYRNING

 UTHYRNING  Hemfosa bygger till och 
moderniserar ett kontorshus i Södra 
Porten, Mölndal. Bolaget har tecknat ett 
tioårigt hyresavtal med If Skadeförsäk-
ring för hela huset, 11 400 kvadratmeter. 

– Detta är Hemfosas största nyuthyr-
ning och vi är mycket stolta över att ha 
blivit valda att skapa Ifs nya flagg-
skeppskontor i Sverige, säger Annika 
Ekström, fastighetschef på Hemfosa.

If flyttar in i juni 2017. 2016-01-22

HÄR ÄR GATORNA MED 
 SVERIGES DYRASTE BOSTÄDER

 BOSTÄDER  Bostadssajten Booli.se har 
undersökt på vilka gator försäljningarna 
med högst pris ägde rum under 2015. 
Endast gator där minst tre försäljningar 
har skett är med på topplistan.

Tre Östermalmsgator toppar bostads-
rättslistan: Strandvägen, Villagatan och 
Uggelviksgatan och på villasidan är det 
Seglarvägen i Nacka som är allra dyrast 
före Stockholmsvägen i Djursholm och 
Norra Villavägen i Lomma. 2016-02-01

KUNGSLEDEN HÄMTAR  TRANSAKTIONSCHEF FRÅN NIAM

 KARRIÄR  Kungsleden tar nästa steg i den omorga-
nisation som inleddes under hösten och anställer 
Henrik Gerdin som ny transaktionschef. Han rap-
porterar till Ylva Sarby Westman, vice vd och chef 

för fastighetsinvesteringar. 
Henrik Gerdin kommer närmast från en roll 

som director på Niam där han har arbetat med 
fastighetstransaktioner i åtta år. 2016-01-11

Klart: Ny plats för 
Tellus Towers

 BYGG/ARKITEKTUR  För ett knappt år sedan satte Försvarsmak-
ten stopp för den tänkta placeringen av Tellus Tower. Nu är 
Stockholms stad och byggherren SSM överens om en ny 
placering för projektet, som kan bli norra Europas högsta 
bostadshus. 

Det nya läget för skyskraporna, som utvecklats till två 
byggnader, är fortfarande vid Telefonplan, men nu i direkt 
anslutning till Telefonplans tunnelbanestation.

– Vi är väldigt nöjda med det konstruktiva samarbetet 
som bedrivits tillsammans med Stockholms stad under 
hösten. Att vi nu kan presentera den nya platsen för Tellus 
Towers och samtidigt redovisa hur projektet utvecklats 

vidare under hösten känns fantastiskt roligt. Jag känner en 
stor entusiasm inför det detaljplanesamråd som kommer 
att genomföras under våren. SSM och Stockholms stad är 
båda mycket ange lägna om att nu ta nästa steg i projektet 
för att snart kunna påbörja byggandet av närmare 1 200 
nya moderna bostäder i Stockholm, säger Mattias Roos, vd 
på SSM. 

Det nya förslaget innehåller fyra hus i olika höjder, två sky-
skrapor, 78 respektive 58 våningar höga, ett punkthus med 17 
våningar och ett lamellhus i sju våningar. 

Antal lägenheter beräknas bli drygt 1 200 
stycken. 2016-01-18
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Tellus Towers får ett nytt läge vid Telefonplan.

På Strandvägen finns Sveriges dyraste bostadsrätter.

10

14
19

17

16

B
IL

D
: B

O
O

L
I

”Global Business Gate” är ett helhetskoncept som drivs av Elof 
Hansson Fastigheter. Det är en hub och ett kluster för svenska och 
utländska företag fokuserat på handel och internationella affärer. Det 
är en symbol byggnad och samtidigt ett ekosystem av tjänsteföre-
tag, mötesplatser, kontor och gästbostäder för internationella affärer. 
Sammantaget ett djärvt, framåtriktat nytänkande mitt i nya centrala 
Göteborg.
 
Vi investerar i, utvecklar, äger och förvaltar i huvudsak kommersiella 
fastigheter. Vi ska fortsätta att hållbart utveckla vår fastighetsportfölj 

och investera i ytterligare utvecklingsbara fastigheter, i form av mark 
eller redan bebyggda fastigheter. Därför söker vi kontinuerligt efter 
fastigheter med investeringspotential, antingen som ensam investe-
rare eller tillsammans med andra.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om våra projekt.
www.elofhanssonfastigheter.com 

och investera i ytterligare utvecklingsbara fastigheter, i form av mark 
eller redan bebyggda fastigheter. Därför söker vi kontinuerligt efter 
fastigheter med investeringspotential, antingen som ensam investe-

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om våra projekt.Sammantaget ett djärvt, framåtriktat nytänkande mitt i nya centrala 

Vi investerar i, utvecklar, äger och förvaltar i huvudsak kommersiella 
fastigheter. Vi ska fortsätta att hållbart utveckla vår fastighetsportfölj 

En internationell mötesplats  
i centrala Göteborg 

Global Business Gate 
är ett ekosystem för 

internationella affärer mitt  
i Göteborg.

Det nya centrala stadskvarteret på och vid vattnet.

Fyllt av aktivitet och mötesplatser 
för alla – dygnet runt.
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Vi är en affärsjuridisk partner som ger dig 
exakt det du behöver inom fastighetsrätt. 
Inget onödigt. Inget oklart.

Läs mer om oss på www.lindahl.se/ingetoklart/fastigheter

INSIKTSFULLT.

Lind0094_FastighetsSverige_240x285+3.indd   1 2015-02-13   12:51

•  Om bara något år åker självkörande bilar 
omkring på gatorna.

•  Om 20 år kan hälften av alla dagens yrken 
vara försvunna.

•  Digitaliseringen ritar om kartan för vårt sätt 
att göra aff ärer – och för vårt sätt att leva.

•  Vad betyder utvecklingen för fastighets-
branschen?

•  Och hur förbereder sig branschen inför den 
digitala framtiden?

Tema:
Digitalisering

18   Anna Felländer om den digitala utvecklingen.

22   Urban Edenström och Stronghold investerar 
i digitala tjänster.

26   Så kan Internet of things ta ordentlig fart i 
branschen.

30   Noteringssuccé – hur ser framtiden för 
Raybased ut?

34   Vad tänker Sveriges största fastighets bolag 
om digitaliseringsutvecklingen?

38   Här kommer folk att bo i ett forsknings-
projekt.

  Anna Felländer om den digitala utvecklingen.
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Frigör kapitalet i  
er fastighet  och  
maximera företagets 
handlingsfrihet.
Skandrenting erbjuder skräddarsydda hyres
lösningar för såväl befintliga fastigheter som  
vid nyproduktion. 

Våra kunder finns över hela landet inom den 
 offentliga och privata sektorn. 

Välkommen att höra av dig så berättar vi mer  
om hur vi kan hjälpa just er.

skandrenting.se · 08–406 75 80
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DIGITALISERING

anna FellänDer har länge arbetat med att analysera samhälls-
skeenden till följd av den ökade digitaliseringen. I höstas lämnade 
hon rollen som chefsekonom för att fullt ut ägna sig åt digitalise-
rings- och framtidsanalys.

– Det är en roll som är skräddarsydd för mig. Jag får möjlighet 
att göra det jag brinner för. Samtidigt har banken haft ett önske-
mål om att fördjupa analysen inom digitalisering för att bättre 
kunna navigera i den digitala verkligheten. Ytterst handlar det om 
att förstå kundernas framtida behov, säger Anna Felländer.

› Hur stor omställning är digitaliseringen, om man ska dra 
historiska paralleller?

– Många vill benämna vilken tidsålder vi befinner oss i. På 
World Economic Forum i Davos pratade man om den fjärde 
industriella revolutionen. Jag tycker att det är viktigare att titta på i 
vilken GPT-fas (general purpose technology) vi befinner oss i. Det 
hela kan delas in i tre vågor; i den första är det ett fåtal inom en 
speciell nisch som är aktiva, i den andra vågen sprider det sig stort 
och i den tredje påverkar det alla sektorer.

– jag skulle säga att vi just nu befinner oss i slutet av den 
andra vågen. Den första var under IT-eran runt millennieskiftet. 
Då var den här företeelsen isolerad till IT och både tekniken och 
konsumenten var omogna. I den andra vågen har tekniken mognat 

”Vi är i slutet 
av den  andra 
vågen”

 Hur ser den digitala världen ut om fem år?
 Anna Felländer, digitaliserings- och framtids-
ekonom på Swedbank, tror att vi till viss del 
blir skärmoberoende och använder visualise-
ring och virtuella verkligheter i vardagslivet.  
Text: Nicklas Tollesson

ANALYSERAR 
INFÖR FRAM-

TIDEN. Anna 
Felländer bytte 
i höstas roll på 

Swedbank; från 
chefsekonom 

till digitalise-
rings- och fram-

tidsekonom.

ANNA 
 FELLÄNDER

Ålder: 39 år.

Bor: Danderyd.

Familj: Man och 
tre barn.

Bakgrund: 
Finansde-
partementet 
2001–2009, 
statsrådsbered-
ningen 2009–
2010, Swedbank 
sedan 2010.

Fritidsintres-
sen: Familj, vän-
ner, tennis och 
skidåkning.
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DIGITALISERING

och utvecklingen är konsumentdriven. Kraften i utvecklingen 
kommer från mobilt IT, vi erbjuds mängder av kostnadsfria tjäns-
ter i realtid, delningsekonomin har tagit fart ordentligt.

› Hur ser den tredje vågen ut?
– När vi väl är där kan det gå väldigt snabbt. Vi är skärmobero-

ende, det handlar om korsbefruktning mellan sektorer, genmodi-
fiering, virtual reality, mind sharing. Och Internet of things tar fart 
på allvar.

› Hur märker vi rent praktiskt att vi är i den tredje vågen?
– Vi har 600 sensorer i vårt hus som kommunicerar med varan-

dra och vårt försäkringsbolag. Vi blir skärmoberoende i en virtuell 
miljö: när vi går på restaurang får vi upp menyn virtuellt.

› När tror du att vi är där?
– Bill Gates säger att man lätt överskattar den digitala utveck-

lingen i närtid, men underskattar den på längre sikt. Men jag 
skulle gissa på om fem år.

› Det finns studier som säger att häften av alla yrken kan vara 
försvunna om 20 år. Hur ser du på det?

– Det stämmer säkert. I alla tekniska paradigmskiften försvinner 
arbetstillfällen, medan andra kommer till. De arbeten som möter 
störst risk att försvinna är sådana som kräver medelhög utbildning. 
Det kommer att bli högre efterfrågan på yrken som kräver hög 
utbildning, och på tjänster som bara kräver låg utbildning.

› Kan du ge exempel på yrken som kommer att försvinna?
– Rutinartade jobb utan mänsklig interaktion som det ändå 

krävs utbildning för; exempelvis handläggare som tar emot rutin-
artade ansökningar.

Anna Felländer menar att de som blir av med sina arbeten sna-
rare kommer att söka sig ”neråt”, till tjänstesektorn, än till de jobb 
som kräver högre utbildning.

Framtidens arbetsmarknad kommer alltså att vara mer polarise-
rad än i dag. Löneklyftorna ökar. Människor med hög utbildning 

och hög lön kommer att efterfråga mer enkla tjänster, vilket gör att 
den lokala tjänstesektorn växer.

Anställningsformerna kommer att förändras – färre kommer att 
vara anställda, fler blir frilansare.

– Den nya tekniken sänker trösklarna för att starta eget företag. 
Både de fasta kostnaderna och transaktionskostnaderna är betyd-
ligt lägre. De nya tjänsterna inom den digitala delningsekonomin 
gör att du till exempel inte behöver hyra en lokal på ett långt 
kontrakt. Man kan dela på administration och andra tjänster. 
Frilansekonomin kommer att öka, både inom de yrken som kräver 
hög utbildning och inom tjänstesektorn.

anna FellänDer Menar att stora innovationsutvecklingar 
ofta kommer till följd av någon form av nöd, som tvingar fram 
ändrade regelverk.

– Det är där vi är i dag, med den stora flykting- och integra-
tionskrisen. Om vi ska klara av integrationen krävs det att inträ-
desbarriärerna till både arbets- och bostadsmarknaden sänks.

– Just nu ser vi den största förmögenhetsklyftan i modern tid, 
och det är mellan de som äger sina bostäder i IT-kluster och 
attraktiva områden contra de som ännu inte har köpt sin första 
bostad. Sverige har byggt murar runt bostadsmarknaden. Det 
krävs framför allt nya regelverk som ökar rörligheten, incitament 
för äldre att lämna sina villor snarare än de inlåsningseffekter som 
finns i dag. Det krävs nya regelverk för att snabba på planproces-
serna. Kanske nya upplåtelseformer, kooperativa ägarlösningar. 
Mer delning, man kanske kan dela vardagsrum, och så vidare. 
Unga människor i dag bor hellre trångt och centralt än tvärtom.

I ”konkurrensen” med robotarna menar Anna Felländer att 
frågan vi ska ställa oss inte är ”vad kan robotarna inte göra?” Vi ska 
snarare fundera på vad som har gjort att vi människor har blivit så 
framgångsrika. 

– Vi har egenskaper som har utvecklats sedan tidernas begyn-
nelse, som empati, relationsbyggande, teamwork och historieberät-
tande. De här egenskaperna kommer att bli än mer betydelsefulla 
i ett i övrigt digitalt samhälle. Vi på Swedbank befinner oss till 
exempel i en tillitsbransch, och då är den personliga kontakten 
alltid väldigt viktigt. Vi kan digitalisera mängder av tjänster, men 
för att skapa tillit krävs relationer, och en del av relationsbyggandet 
sker i den fysiska kontakten.  
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han är övertygaD om att hela samhället står inför en digital 
revolution.

– Alla branscher kommer att digitaliseras, sättet att göra aff ärer 
kommer att förändras i grunden. Jag insåg det här för några år se-
dan när jag besökte South By Southwest Interactive-konferensen 
i Austin, tillsammans med bland andra Annie Lööf och Maria 
Rankka. Det är en mässa för tech-bolag, musik och gaming. Jag 
blev helt såld och bokade genast upp tio hotellrum för våra bolag 
till mässan året därpå.

– Satsar du inte på digitalisering blir du förbisprungen. Titta på 
Taxi Stockholms situation nu när Uber kommer. I New York fi nns 
det i dag fl er Uberbilar än de klassiska gula taxibilarna som är 
något av en symbol för staden. 

I dag satsar Stronghold stenhårt på digitalisering. De senaste 
åren har koncernen satsat 50 miljoner kronor om året – vilket mot-
svarar fem procent av omsättningen – på olika former av digitali-
seringstjänster och processer inom bolagen.

I grunden ligger Datscha, som länge har varit ledande inom 
digital fastighetsinformation. 

– Vi startade Datscha egentligen av en slump för 17 år sedan – 
en kund efterfrågade en sådan tjänst och vi skapade den. Datscha 
innebär att vi har varit i den digitala världen länge, vilket ger oss 
en unik position på marknaden.

DIGITALISERING

 Stronghold har länge legat i framkant när 
det gäller digitaliserade fastighetsrelaterade 
tjänster.
 Under 2015 investerade bolaget i två spän-
nande framtidsbolag – och fler lär det bli.
 – Vi får dagligen samtal från start up-bolag 
som vill ha med oss, berättar Strongholdgrun-
daren Urban Edenström.  
Text: Nicklas Tollesson

FRAMTIDSSPANARE. Urban Edenström 
och Daniel Wikström är övertygade om att 
digitaliseringen kommer att ändra vårt sätt 
att leva och göra aff ärer. Stronghold vill gå 
in i start up-bolagen i ett tidigt skede.

STRONGHOLDS SENASTE 
INVESTERINGAR I NYA BOLAG

Tessin

Tessin hjälper företag att få in eget kapital 
till fastighetsinvesteringar genom crowdfun-
ding. Upplägget innebär att privatpersoner 
och andra mindre investerare får nya 
möjligheter att direktinvestera i fastighets-
projekt. 

Jonas Björkman är vd för bolaget. Strong-
hold och Bonnier News bolag NFT Ventures 
gick in som investerare våren 2015.

Workaround

Workaround är en plattform som ger möj-
lighet att hyra ut olika former av outnyttjade 
lokaler per timme eller dygn. Upplägget ger 
slutkunden möjlighet till en flexibel lokallös-
ning, oavsett om det handlar om kontors- 
eller konferensupplägg.

Rikard Hegelund är vd för bolaget. 
Stronghold och Anders Böös gick in som 
investerare hösten 2015.

Söker rätt digitala 
investeringar
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Under 2015 investerade Stronghold i Tessin, som arbetar med 
crowdfunding till fastighetsprojekt från en digital plattform, och 
Workaround som möjliggör tim- eller dygnsuthyrning av lokaler – 
ett av många exempel där digitaliseringstrenden kombineras med 
den nya delningsekonomin.

Dagligen utvärDeras nya aff ärsmöjligheter – Daniel Wik-
ström leder Strongholds satsning på den digitala utvecklingen.

– Fastighetsbranschen ligger tio år efter exempelvis fi nansbran-
schen när det gäller digitaliseringstrenden. Där har företag som 
Klarna kommit in, nya aktörer har sänkt och nästan tagit bort 

courtageavgifter vid aktieaff ärer. Traditionella banker har fått hård 
konkurrens. Nu ser vi att även fastighetsbranschen påverkas och då 
vill vi ligga i framkant av utvecklingen, säger Daniel Wikström.

› Vad tittar ni på när ni selekterar bland start up-bolagen som 
kontaktar er?

– Grundförutsättningen för att vi ska gå in och satsa är att det 
ska vara en bra aff ärsidé inom en fastighetsrelaterad verksamhet, 
där vi kan addera värde med vår erfarenhet och kunskap om bran-
schen. Det är naturligtvis viktigt att personerna bakom företaget är 
de rätta. Sedan vill vi gå in i verksamheten i ett relativt tidigt skede 
– med vår erfarenhet av fastigheter och uppstart av bolag kan vi 
oftast påverka verksamheten i rätt riktning, säger Daniel Wikström.

De berättar att i fallet med Workaround hade Stronghold kon-
takter med fl era liknande bolag – både svenska och internationella 
– innan de gjorde aff ären.

– Det fi nns många start up-bolag med olika nischer. En del av 
dem kommer att lyckas, men vi vet också att många av dem inte 
kommer att fi nnas kvar om ett par år. Uthållighet är en viktig del 
i det här, inte minst med tanke på att det krävs ett förändrat bete-
ende från kunden och sådant kan ta väldigt lång tid. Men när det 
väl slår igenom kan det gå väldigt fort, säger Daniel Wikström.

› Ni har gått in tidigt i Tessin och Workaround. När räknar ni 
med att de bolagen ska visa svarta siff ror?

– Vi tänker inte så. Vi investerar i bolag som är hållbara över 
tid. Därför återinvesterar vi hela tiden större delen av våra vinster i 
verksamheten, säger Urban Edenström.

› När gör ni nästa liknande aff är?
– Vi räknar med att göra två eller tre i år. Men vissa aff ärer pla-

ceras under Datschaparaplyet och syns därmed inte så mycket utåt.
Urban Edenström och Daniel Wikström tror att digitalisering-

en kommer att förändra stora delar av vårt sätt att leva.
– Redan i dag fi nns teknik för förarlösa bilar. Robotdammsu-

garen var årets julklapp. Jag lyssnade på en föreläsning om det 
här, där framstående professorer menade att robotar framöver kan 
ta stor plats i vården, till och med psykiatrer kan ersättas – du 
berättar om dina symptom för en robot som utifrån vad du berät-
tar drar slutsatser, ställer en diagnos och berättar vad som bör 
göras. Vi är bara i början av den här utvecklingen, säger Urban 
Edenström, och konstaterar att Sverige ligger i framkant och har 
goda förutsättningar att bli ledande i den digitala utvecklingen i 
världen.

– Stockholms Handelskammare berättade nyligen att fem av 
världens 22 senaste Unicornbolag (nya bolag som passerat en 
miljard dollar i värde) är från Stockholm – Skype, Spotify, Klarna, 
King och Mojang. Programmerare är Stockholmsregionens 
vanligaste yrke. För några år sedan var programmerare en udda 
samlingar människor som man placerade i en källare i en förort. 
Nu är Spotify på väg till Urban Escape i Galleriankvarteret och vi 
har 25 programmerare här hos oss på Stureplan 3 …  

»Uthållighet är en viktig del 
i det här.«

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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BILLIGARE. ”Den här utvecklingen leder 
till billigare och bättre tjänster”, säger 
Claus Popp Larsen på Acreo Swedish ICT.

DIGITALISERING

Det senaste året har sex bostadsbolag, tillsammans med 
bland andra Swedish ICT, arbetat med projektet ”Hållbara öppna 
lösningar för det smarta hemmet” som bygger på en gemensam 
tjänsteplattform.

– För att byta leverantör av en viss tjänst måste man traditionellt 
byta ut hela utrustningen, hela systemet, vilket skapar en inlås-
ningseffekt, säger Claus Popp Larsen, som leder projektet, som i 
princip vänder på hela hanteringen.

Tanken är att när det finns någon typ av sensor i lägenheten 
eller fastigheten – som mäter exempelvis värme, vatten eller el – 
ska datan göras tillgänglig på den gemensamma plattformen, som 
sedan är öppen för ett stort antal olika leverantörer, som utifrån 
datan kan utveckla olika tjänster. 

– I slutändan kommer det att leda till bättre och billigare tjäns-
ter genom att alla delar blir utbytbara och därmed konkurrensut-
satta. Utvecklingen går tveklöst åt det här hållet, frågan är inte om 
det här ska införas utan när.

Som en del i projektet sätts det just nu in ett antal installationer 
hos ett 20-tal hyresgäster hos Skebo i Skellefteå.

– Det är system som alla har funnits tidigare, men då i stuprörs-
form. Det nya är att systemen nu ska kunna prata med varandra, 
vilket kan leda till att de kan ha olika uppgifter i olika situationer, 
säger Skebos teknikchef Patrik Sundberg och exemplifierar:

– Rörelsedetektorn fungerar som tjuvlarm när du inte är 
hemma. Men när du är hemma på natten kan detektorn tända 
ledljus när du är på väg till toaletten.

Gemensam plattform  
– nyckeln till smarta hem

 Ett av problemet med att implementera Internet of things på ett vettigt 
sätt är att olika smarta tjänster bygger på helt olika tekniska plattformar.
 – När en gemensam tjänsteplattform implementeras kan Internet of 
things ta plats i fastighetsbranschen på allvar, säger Claus Popp Larsen på 
Acreo Swedish ICT.  Text: Nicklas Tollesson

HÅLLBARA ÖPPNA LÖSNINGAR  
FÖR DET SMARTA HEMMET

•  Projektet ska främja innovation och hållbar-
het genom en öppen IKT-baserad tjänste-
produktion i hem- och fastighetsmiljö. I mål-
bilden för det smarta hemmet ska det vara 
möjligt att samutnyttja fysisk utrustning, 
och data ska vara tillgänglig för alla (auten-
tiserade) aktörer. Det ska baseras på öppna 
standarder och det ska finnas mekanismer 
som skyddar individens integritet. Det ska 
vara enkelt att lägga till ny utrustning i form 
av sensorer och aktuatorer.

•  Parter i projektet: 
–  Behovsägare: Bostadsbolaget i Göteborg, 

Mimer, Skebo, Riksbyggen, Förvaltaren, 
Micasa, SABO, Stockholms stad, Skellefteå 
kommun, Sundbybergs Stadsnät.

–  Teknikbolag: Alleato, Inteno, There Corpora-
tion, Telia Sonera, KTC,  Manodo, Clayster, 
Mälarenergi Elnät, Skellefteå Kraft.

–  Projektledning: Swedish ICT (koordinator), 
Acreo Swedish ICT, Interactive Institute 
Swedish ICT, SICS Swedish ICT.

•  Ekonomi: Projektet sträcker sig från 2015 
till 2017. Vinnova finansierar med tio miljo-
ner kronor under två år, medan parterna 
bidrar med 15 miljoner kronor.

B
IL

D
: A

C
R

E
O

 S
W

E
D

IS
H

 IC
T



28   FASTIGHETSSVERIGE  ⁄⁄  1  2016

SKELLEFTEÅ. Skebo är ett av de bostadsbolag som deltar i projektet ”Hållbara öppna lösningar för det smarta hemmet”. 
”Det nya nu är att de olika systemen kan prata med varandra”, säger Patrik Sundberg, teknikchef på Skebo.

DIGITALISERING

älDre Människor är kanske inte den första gruppen man 
förknippar med framtidens digitaliserade hem, men Patrik Sund-
berg ser den här gruppen som en väldigt viktig målgrupp – trygg-
het är bland de viktigaste parametrarna i utvecklingen av de smarta 
hemmen.

– Vattenmätaren kan fungera som ett trygghetslarm. Om inget 
vatten har tappats hos din gamla mamma mellan sju och nio på 
morgonen kan det vara en indikation på att hon av någon anled-
ning inte har kommit ur sängen. 

– En tjänst som redan används är digital övervakning nattetid. 
Man kan byta ut nattliga hemtjänstbesök mot en webbkamera, 
som ger hemtjänsten tillstånd att titta exempelvis mellan klockan 
två och kvart över två på natten. Man har sett att de äldre ofta 
 vaknar i samband med besöket eller strax efter. Med den här 
 tekniken får de en tryggare sömn.

Det mesta är fortfarande i sin linda, men Claus Popp Larsen 
och Patrik Sundberg är övertygade om att utvecklingen går åt det 
här hållet – att bostäderna kommer att vara uppkopplade med 
system som kan kommunicera med varandra, och därigenom kan 
det skapas tjänster som underlättar vardagen och sparar energi och 
miljö.

En av utmaningarna ligger i att få med fastighetsägarna på tåget 

– det handlar om att hitta ekonomiska incitament.
– I det korta perspektivet finns ingen omedelbar payoff. Vi är i 

ett tidigt skede och det gäller att ta fram affärsmodeller som visar 
vilken roll fastighetsägaren kan spela i det här, det är inte självklart, 
säger Patrik Sundberg.

Claus Popp Larsen ser i förlängningen möjligheter till bespa-
rande organisationsförändringar inom framför allt större fastig-
hetsbolag.

– Istället för att ha olika experter på de olika tekniska bitarna 
kan man ha en som övervakar allting, säger han.

i FraMtiDen ska Data från en mängd olika källor kunna 
 göras tillgänglig i den gemensamma plattformen. I dag används 
bredbandet mest till olika former av nöjen, i framtiden blir det ett 
verktyg för komfort, välfärdstjänster, trygghet, besparingar – och 
annat som vi inte känner till i dag.

– Jag brukar beskriva bostadsutvecklingen som den klassiska 
bilden på evolutionen, från apa till människa: I början var bostaden 
ett tak över huvudet, sedan kom väggar, värme, vatten, el, internet, 
bredband – men sedan har det egentligen inte hänt någonting. 
Det smarta hemmet är nästa bild, nästa generation, säger Patrik 
Sundberg.  

BILD: SKEBO
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vitsippan är rayBaseDs Första stora pilotprojekt. I den 750 
kvadratmeter stora förskolan har cirka 130 olika ”puckar” installe-
rats. Runt 25 är sensorer, ”S-puckar”, som mäter exempelvis värme, 
ventilation, närvaro och ljusfärg, medan ett hundratal är styrdon, 
”R-puckar”, som ställer in de önskade värdena. R-puckarna sitter 
bakom eluttag, switchar, lampor och andra ställen där de inte syns 
utifrån.

Tanken är att de olika funktionerna ska kommunicera med 
varandra och därigenom minska energianvändningen och även 
underlätta vardagen för personalen på förskolan.

– Ett av de stora problemen med traditionella system är att olika 
funktioner ofta motarbetar varandra. Uppvärmningen kan gå för 
fullt, men samtidigt fl äktar ventilationen bort värmen. Vi pratade 
nyligen med en fastighetsägare som hade minskat energianvänd-
ningen i en handelsfastighet med 50 procent bara genom att få 
kylan och värmen att inte motarbeta varandra. Och det var ändå i 
en modern fastighet, säger Jan Ryderstam.

Han var med och grundade Raybased 2011 tillsammans med 
Jonny Sandberg, som nu är styrelseordförande och tidigare har 
grundat bland annat konsultföretaget Xdin (nuvarande Alten).

 När den första lampan tänds på förskolan 
Vitsippan i Trollhättan går skovärmarna igång 
automatiskt.
 – Inom kort är det en självklarhet att konfe-
rensrummet anpassar sig efter dina person-
liga önskemål efter att du har bokat det i Out-
look, säger Jan Ryderstam, utvecklingschef 
på Raybased, som förenar Internet of things 
med fastighetsautomation och som nyligen 
gjorde noteringssuccé på Aktietorget.  
Text & bild: Nicklas Tollesson

BILD: NICKLAS TOLLESSON

UPPKOPPLADE. Jan Ryder-
stam och Lars Granbom på 
Raybased menar att det är 
naturligt för människor som 
lever uppkopplade liv att 
också arbeta i uppkopplade 
miljöer.

Förenar Internet of things 
med fastighets automation

TÄVLAT I DANS

Namn: Jan Ryderstam.

Ålder: 58 år.

Bor: I Hålta, mellan Kungälv och 
Marstrand.

Familj: Fru och två döttrar, tio och 
tolv år.

Fritidsintressen: ”Dans, men det 
var tio kilo sedan, jag var med i 
större nationella tävlingar. Nu är det 
mest familjen. Och så är jag med i 
hemvärnet.”

Bakgrund: Var med och startade Ray-
based 2011. Har mångårig erfarenhet 
som systemarkitekt och teknikstrateg 
inom elektronik och mjukvara för 
bil- och försvarsindustrin, bland annat 
från Volvo PV.

GILLAR KARATE

Namn: Lars Granbom.

Ålder: 54 år.

Bor: Askim, Göteborg.

Familj: Gift, tre barn mellan 15 och 
26 år.

Fritidsintressen: ”Träning, framför allt 
karate, och familjen.”

Bakgrund: Vd på Raybased sedan 
november 2015. Har tidigare arbetat 
bland annat med högfrekvenssystem 
inom telekommunikation. De senaste 
20 åren har han haft företagsledande 
tjänster inom små och medelstora 
företag. Kom närmast från Sivers IMA, 
där han var säljchef.
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rayBaseD tråDlösa systeM 
gör det möjligt att övervaka, styra 
och optimera alla elektriska funktioner 
i en fastighet. I princip styrs systemet av en 
app i mobilen, och om något fallerar – exem-
pelvis om en lampa går sönder – meddelas detta 
i appen.

Raybased har tecknat ett intentionsavtal om marknadslansering 
med Bravida och siktet är främst inställt på befi ntliga kommersi-
ella fastigheter, där man ser en enorm potential.

– På grund av krångliga installationer och kabeldragningar är 
det i många fall svårt att få ihop kalkylerna kring att arbeta med 
traditionella system för energieff ektivisering. Vårt system är enkelt 
att installera och använda och möjligheterna att bygga ut det med 
nya funktioner är enorma, säger Lars Granbom, som är vd för 
bolaget sedan november förra året.

Tanken är att Raybased ska erbjuda en plattform som erbjuder 
olika Internet of things-tjänster som tas fram av externa apptill-
verkare och mjukvaruleverantörer i samarbete med Raybased.

rayBaseD noteraDes i januari efter att man tagit in cirka 
tio miljoner kronor i en nyemission som övertecknades kraftigt 
– teckningsintresset uppgick till 160 miljoner kronor. Den första 
handelsdagen handlades aktien för som mest 25,70 kronor, att 
jämföra med emissionskursen på 5,60 kronor. Därefter har den 
handlats för drygt 20 kronor, vilket ger ett börsvärde på nästan 120 
miljoner kronor.

– Man kan tycka att vi valde att notera bolaget väl tidigt. Men vi 
vill visa att vi springer fort, att vi har en attityd som visar att vi vill 

förändring. Noteringen leder också till att markna-
den får upp ögonen för oss, säger Jan Ryderstam, som 

ser bolaget som något av en outsider på marknaden.
– Vi kommer inte från den traditionella fastighetsauto-

mationsbranschen, jag kommer från automotive och Lars från 
kommunikationssidan. Tittar man på hemautomation, som har 
blivit väldigt stort i USA, så var det initialt traditionella auto-
mationsföretag som sysslade med det, men de som dominerar 
marknaden nu har bakgrund i företag som Cisco och Google. 
Marknaden för kommersiella fastigheter ligger fortfarande efter, 
den har ansetts som en konservativ och jobbig bransch.

› Vilka är nycklarna för att ni ska lyckas?
– Att människor fortsätter att utvecklas i den digitala världen. 

Människor lever i dag väldigt digitala och uppkopplade liv och då 
ser man det som naturligt att även miljön man befi nner sig i ska 
vara uppkopplad. Att integrera den data som sensorerna samlar in 
med människors övriga uppkopplade liv innebär oändliga möjlig-
heter.

– Spelvärlden ligger i många avseenden i framkant av utveck-
lingen, bland annat med geststyrning. Man kommer snart att 
kunna tända och släcka ljuset i ett rum, bara genom att göra en 
speciell gest. Övervakning och säkerhet är andra aspekter – en 
sensor kan registrera om en gammal och sjuk människa andas 
ordentligt, om bröstet häver och sänker sig rätt antal gånger.

Lars Granbom:
– En nyckel är att bygga förtroende, att visa att systemet fung-

erar, att det är enkelt och kostnadseff ektivt att installera och drifta, 
och att det i slutändan innebär stora besparingar för fastighets-
ägarna.  

rayBaseD tråDlösa systeM
gör det möjligt att övervaka, styra 
och optimera alla elektriska funktioner 
i en fastighet. I princip styrs systemet av en 
app i mobilen, och om något fallerar – exem-
pelvis om en lampa går sönder – meddelas detta 

förändring. Noteringen leder också till att markna-
den får upp ögonen för oss, säger Jan Ryderstam, som 

ser bolaget som något av en outsider på marknaden.
– Vi kommer inte från den traditionella fastighetsauto-

mationsbranschen, jag kommer från automotive och Lars från 
kommunikationssidan. Tittar man på hemautomation, som har 
blivit väldigt stort i USA, så var det initialt traditionella auto-

PUCKAR. Raybaseds 
R- och S-puckar mäter 
och styr exempelvis 
värme, ventilation, 
närvaro och ljusfärg. 

»En nyckel är att bygga förtroende, att 
visa att systemet fungerar … och att det 
i slutändan innebär stora besparingar 
för fastighets ägarna.«
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soM vD För lanDets största fastighetsbolag ser Fredrik 
Wirdenius hur digitaliseringen tar allt större plats i det svenska 
näringslivet.

– Digitaliseringen skruvar om aff ärsmodellerna i många bran-
scher. Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras. Många 
typer av jobb kommer att försvinna, men min tro är att nya arbets-
tillfällen samtidigt kommer att uppstå.

Kontoret vi träff as på, Vasakronans huvudkontor i Klara Zenit 
i Stockholm, är ett exempel på en aktivitetsstyrd arbetsplats, ett 
fenomen som möjliggörs av den digitala utvecklingen – efter-
som all dokumentation fi nns digitalt försvinner behovet av fasta 
arbetsplatser. 

– Det är ett sätt digitaliseringen har ändrat vårt sätt att arbeta. 
Framåt fi nns en enorm potential i hur vi jobbar med förvalt-
ning och driften av våra fastigheter. När driften av fastigheterna 
digitaliseras och hela fastighetsbeståndet kan skötas centralt 
frigörs tid. Samtidigt kommer det ställas höga krav på att hantera 
de tekniska systemen så att driften optimeras. Det innebär att en 
del arbetsuppgifter försvinner, medan nya roller skapas. Den här 
utvecklingen kommer att ställa åtskilligt högre kompetenskrav på 
till exempel tekniska förvaltare och driftstekniker.

vasakronan var tiDigt ute med att ha en app för hyresgäs-
terna, som informerar om allt som händer i husen.

– Tekniska innovationer kräver en mognadsfas. Sådana här saker 
kräver ett ändrat beteende hos kunderna, vilket tar tid, men när 
tröskeln väl är passerad går det fort, eftersom den nya tekniken 
förenklar för kunderna och innebär enklare administration och 
ännu mer slimmade organisationer.

Delningsekonomin hör ihop med digitaliseringen och här syns 
tydliga trender.

– Det blir mer och mer så att hyresgästerna delar reception, 
restauranger, garageplatser och konferensrum med andra företag. 
Det kommer att bli vanligare att företag delar kontorslokal, att 
man delar skrivbord. 

”Allt som kan digitaliseras 
kommer att digitaliseras”

 Hur påverkas kontorsmarknaden när det är 
möjligt att sitta och arbeta var som helst?
 – Jag upplever att den fysiska kontors miljön 
blir ännu viktigare i en digitaliserad värld, 
 säger Vasakronans vd Fredrik Wirdenius.  
Text & bild: Nicklas Tollesson

AKTIVITETSSTYRT. Den digitala utvecklingen har bland annat 
lett till aktivitetsstyrda arbetsplatser, som hos Vasakronan. Fram-
tidens kontor kommer mer att vara mötesplatser, tror Fredrik 
Wirdenius. ”Kontoret är en otroligt viktig samlingsplats för att 
bygga företagskultur och ta fram nya innovationer. Istället för 
att bara vara en plats där folk arbetar är det moderna kontoret 
en plats som främjar företagens utveckling”, säger han.
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Det finns inget kraftfullare här i världen än mänsklig kreativitet. 

Detta gäller dubbelt upp när man ska utveckla miljöer, driva varumärken och lösa 
affärsproblem med arkitektur som verktyg.  Det handlar aldrig om ifall projekt är 
stora eller små. Det handlar om att utveckla idéer med ursprunget i insikter om hur 
människor fungerar och hur verksamheter drivs.  

Att upptäcka och utveckla det där som är så lätt att missa och som känns så enkelt, 
effektivt och självklart när det väl är på plats. 

Vi kallar det “oväntat självklart”, när form, funktion och flexibilitet möts i en bra lösning 
som också ryms inom de givna ekonomiska ramarna. Lika enkelt som det är att up-
pskatta en bra och självklar lösning, lika komplicerat kan det vara att skapa den. 

Vi vet att det i varje uppgift finns en dold potential för någonting bättre. Det som 
krävs är en engagerad, kreativ kraft, från såväl arkitekten som dennes uppdragsgivare, 
för att hitta fram till det oväntat självklara.

 
Ari Leinonen, vd

OVÄNTAT SJÄLVKLART

Perini Champagnebar - Centralstationen

XPRESS-helsida-225x285 perini.indd   1 2015-06-02   09:09:27

DIGITALISERING

› Hur ser du på konkurrensen från företag som från digitala platt-
formar förmedlar flexibla delnings- och lokallösningar?

– Nya koncept kommer alltid att komma, det är en positiv och 
naturlig utveckling av marknaden. Vi har själva nyligen dragit 
igång ett nytt framgångsrikt koncept, Smart & Klart, där vi hyr ut 
en färdigmöblerad kontorslösning med porslin och allt. Här använ-
der vi inte tidsbestämda kontrakt utan bara en kort upp sägningstid, 
ungefär som när man hyr en bostad. Det passar företag som vill ha 
en snabb och bekymmerslös inflyttning eller som av olika anled-
ningar inte kan eller vill binda upp sig på längre kontrakt. Här har 
vi en standardinredning som passar många företag, vilket är bättre 
använda resurser än att genomföra dyra hyresgästanpassningar för 
bolag vars lokalbehov sedan ändras efter ett halvår.

FreDrik WirDenius tror att kontorsmarknaden kommer att 
reagera på digitaliseringen på ungefär samma sätt som handeln har 
gjort.

– För ett antal år sedan pratades det om att e-handeln och den 
traditionella butikshandeln låg i krig med varandra, antingen 
höll man på med det ena eller det andra. Nu har den digitala och 
den fysiska handeln smält samman och man pratar inte i samma 
termer längre. När det gäller kontor har man befarat att kontoren 
hotas av att man nuförtiden kan jobba hemifrån eller från ett fik. 

I själva verket skulle jag säga att de företag som ligger längst fram 
i den digitala världen är de företag som lägger störst vikt vid den 
fysiska miljön på sitt kontor.

vaD soM DäreMot händer är att kontoren inte längre ser ut som 
traditionella kontor med skrivbord och landskap.

– Kontoret är en otroligt viktig samlingsplats för att bygga före-
tagskultur och ta fram nya innovationer. Istället för att bara vara en 
plats där folk arbetar är det moderna kontoret en plats som främjar 
företagens utveckling.

– Min erfarenhet är att man inte attraherar dagens kräsna 
25-åringar genom att locka med att ”du får jobba hemifrån eller på 
ett fik om du vill”. Det har de redan gjort när de har pluggat, nu 
lockas de av att få arbeta i en häftig miljö. Däremot ska bolaget ha 
en bra IT-lösning och ett modernt ledarskap som gör det möjligt 
att jobba var de vill, men det är mer av en hygienfaktor.

› Dagens och framtidens hyresgäster behöver avsevärt färre 
kvadratmeter per anställd än tidigare. Är det bra eller dåligt för er?

– Det är ointressant om det är bra eller dåligt, det är den 
utvecklingen som sker och det gäller att dra nytta av den utveck-
lingen. Morgondagens förlorare är de fastighetsägare som stirrar 
sig blinda på kronor per kvadratmeter och som arbetar som om allt 
är som det alltid har varit.  
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– Det Blir intressant att se när de kör upp modulerna hit. 
Det blir inte helt lätt, ler Emma Sarin och pekar mot den lilla 
vägen som leder upp till byggplatsen på Campus Johanneberg i 
Göteborg.

HSB Living Lab ska bestå av 44 moduler. Ungefär samtidigt 
som det här magasinet trycks ska de transporteras hit från fabriken 
i Emtunga och monteras.

– Det ska sedan ta två veckor att montera huset. Sedan har vi en 
del efterarbete på plats. Infl yttning blir på våren eller försomma-
ren, berättar Emma Sarin.

Det Fyra våningar höga huset (som lätt kan byggas på med en 
våning, trapphuset är fem våningar högt) ska innehålla 29 lägenhe-
ter och runt 2 000 sensorer som ska mäta allt från energianvänd-
ning till hur länge de boende befi nner sig i ett visst rum, hur länge 
de har fönstren öppna, och så vidare.

– Mätresultatet ligger sedan till grund för forskning. Bara fanta-
sin sätter gränser för vad man kan forska kring.

Förhoppningen är att HSB Living Lab ska bli en arena som 
förenar forskning och näringsliv och där man skapar framtidens 

hållbara boende. De boende blir mestadels 
studenter, men det kan även vara forskarna 
själva. Förhoppningen är att åldrarna ska 
vara blandade, liksom familjekonstellationerna.

– Vi ska inte utveckla framtidens studentbos-
täder, utan fram tidens bostäder, och då vill vi helst 
ha alla målgrupper i huset.

att Forska FraM tekniska innovationer och 
nya IT-lösningar är givetvis en viktig uppgift för 
HSB Living Lab. Men beteendevetenskap är en 
lika viktig del. I HSB Living Lab är delningsekonomi och sociala 
frågor viktiga ingredienser – i framtiden kanske det varken fi nns 
plats eller anledning att ha stora lägenheter och allt för sig själv.

– Två våningar kommer att utgöras av lägenheter med stora 
gemensamhetsytor. Här räknar vi i första hand inte kvadratme-
ter, utan hur många människor en lägenhet är anpassad för, eller 
kubikmeter istället för kvadratmeter. Varje lägenhet är knappt 50 
kubikmeter stor. Den privata ytan har 3,6 meter i takhöjd och 13 
kvadratmeter golvyta med loft, egen toalett och ett litet pentry. 

”En unik möjlighet att bo 
i ett forskningsprojekt”

 Här, bakom projektledare Emma Sarin, ska ett av Sveriges mest speciella 
bostadshus stå inflyttningsklart om bara ett par månader.
 I HSB Living Lab ska framtidens boende forskas fram – samtidigt som 
huset ska fungera som bostad för 30–40 personer.  Text: Nicklas Tollesson

SNABBYGGT. Inom kort står ett av 
Sveriges mest speciella bonings-
hus på platsen bakom Emma 
Sarin. ”Det ska ta två veckor att 
montera huset”, säger hon.

BILD: NICKLAS TOLLESSON

HSB LIVING LAB. HSB 
Living Lab blir en unik 
möjlighet att bo mitt i 
ett forskningsprojekt.

vara blandade, liksom familjekonstellationerna.
– Vi ska inte utveckla framtidens studentbos-

täder, utan fram tidens bostäder, och då vill vi helst 

i ett forskningsprojekt”
BILD: T

ENGBOM
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Det är människor som skapar attraktiva områden. Människor som 
besöker restauranger, caféer och skapar underlag för butiker 
och andra verksamheter som du hittar i en stadskärna. Då kan 
du leva ditt liv där du bor, inte bara bo där du bor. Det är detta 
som lite förenklat gör innerstaden till just innerstaden. 

Men, för att fl er ska få chansen att bo och leva i ett lika att-
raktivt läge i Göteborg ger vi oss iväg utanför etablerade adresser 
som Linné, Vasastan och Avenyn och bygger en 266 meter hög 
skyskrapa på Hisingen.

Det fi na med att bygga så högt, förutom den fantastiska 
utsikten, är att vi kan bygga tätt. Och att bygga förtätat är nyckeln 

till att skapa en stad där du som bor där får tillgång till det som 
gör stadslivet meningsfullt.

Därför bygger vi 600 lägenheter rätt upp i luften på Lind-
holmen. Vi döper skyskrapan till Karlatornet och det kommer 
att bli som inget annat. Ett boende med hotellets alla bekväm-
lig heter, nära till vattnet och övriga stan – dessutom med en 
utsiktsplats som är tillgänglig för alla. Och därtill bygger vi 
10 kvarter runtomkring – bostadsrätter, hyresrätter, kontor, 
butiker, restauranger, vårdcentral, skola och allt annat som gör 
en stad till en stad. 

Välkommen till Karlastaden, Göteborgs nya stadskärna.

DÄRFÖR BYGGER VI NORDENS 
HÖGSTA SKYSKRAPA.

På karlastaden.se hittar du mer information om allt från medborgardialog till andra viktiga saker du kanske vill veta om Sernekes projekt på Lindholmen. 

Välkommen till Göteborgs nya stadskärna.

TVÄTTSTUDIO. Tvättstugan är utbytt till en tvättstudio som ska fungera som en mötesplats där de boende kan umgås.

DIGITALISERING

Sedan blir det ett stort gemensamt kök, vardagsrum och dusch.
Åtminstone initialt. Hela konceptet bygger på att byggnaden är 

extremt flexibel.
– Det kanske inte alls är så här man vill bo, men då är det bara 

att bygga om och testa andra lösningar. Det enda vi vet är att huset 
kommer att göras om, men vi vet inte nu hur det kommer att se ut 
framöver.

Materialval är en viktig del av forskningen, och fasaderna ska på 
ett enkelt sätt kunna bytas ut för att nya material ska kunna testas.

entrévåningen Blir öppen för allmänheten och där ska 
forskningsresultaten presenteras löpande.

Initialt kommer även tvättstugan att ligga på entréplanet. Eller 
”tvättstudion” som den kommer att kallas.

– Tvättstugan är traditionellt placerad i källaren. Det är otryggt, 
trångt – en bunkerkänsla, som leder till att man väljer att ha en 
egen tvättmaskin i lägenheten. Här vänder vi på det och gör tvätt-
studion till en mötesplats med loungemöbler, där man kan umgås 

samtidigt som man gör tvättningen mer hållbar – färre maskiner, 
givetvis energieffektiva, man kan dela på maskinerna, ta fram kon-
cept som leder till att man inte tvättar så ofta, och så vidare.

eMMa sarin pratar om nudging när det gäller hållbarhet.
– Man har traditionellt pratat om nudging i handelssamman-

hang – hur man placerar varor för att få folk att köpa mer. Här 
vill vi utveckla sätt att få folk att agera mer hållbart utan att de 
tänker på det. Att källsortera för att vara duktig räcker en bit. Men 
genom att ge ytterligare en knuff, göra det mer intuitivt, så når vi 
ännu längre.  

När vi träffas är det ännu inte klart vilka som kommer att bo här.
– Det är stort intresse för att få en bostad här. Men det blir 

givetvis en väldigt speciellt boendemiljö. Helt plötsligt kanske en 
vägg ska bytas ut. Forskare kommer att röra sig omkring dem hela 
tiden och fråga ”hur känns det?” Samtidigt är det en unik möjlig-
het att verkligen bo i ett forskningsprojekt och knyta värdefulla 
kontakter inför framtiden.  

»Det enda vi vet är att huset kommer att göras om, 
men vi vet inte nu hur det kommer att se ut framöver.«

HSB LIVING LAB

•  HSB äger fastigheten, 
som har ett tioårigt 
bygglov.

•  Huvudpartners är 
Chalmers, Johanneberg 
Science Park och HSB.

•  Samarbetspartners är 
Akademiska Hus, Bengt 
Dahlgren, Electrolux, Elfa, 
Göte borg Energi, Peab, 
Tengbom, Tieto och 
Vedum.

•  Partnerföretagen 
finansierar en del av all 
forskning som kommer 
att äga rum genom en 
gemensam forsknings-
fond. 

•  Samtidigt är HSB Living 
Lab öppet för externa 
forskare, som vill ta del av 
de unika möjligheterna.
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MIPIM 15-18 MARS 2016 
Monter P1-J24 

 
Skandinaviens största stads-

utvecklingsprojekt pågår just nu.  
Närmare 1000 miljarder ska  

investeras. Möt oss på Mipim  
så berättar vi mer. Boka ett möte på 

www.GothenburgAtMipim.com
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Jan Litborn  //  Advokatfirman Glimstedt

Advokaten har ordet

 Jan Litborn på Glimstedt tar med oss på 
en finansieringsresa från 90-talskrisen fram 
till dagens situation.

”Finansierings
idéerna sinar 
aldrig”

JAN LITBORN

Ålder: 64 år.

Bor: Stockholm.

Titel: Advokat, delägare på Glimstedt.

På Glimstedt sedan: 1997.

Tidigare arbetsgivare: Sohlberg och 
Levander Gawell.

 Det är mycket fascinerande att följa de olika trenderna avse-
ende fastighetsfinansiering som kommer och går och där 
vissa blir etablerade och normbildande.

Fastighetsförvärv kräver som alla vet i dag en stor del eget kapi-
tal då bankerna har skärpt soliditetskraven vilket fått till följd att 
samtliga fastighetsaktörer med annan inriktning än direktägande i 
förvaltningsfastigheter har svårt att enbart finansiera sin verksam-
het genom banken.

Detta är inget nytt fenomen. Vid en återblick till 1990-talet, 
efter den första härdsmältan av finanskrisen, var bankfinansiering i 
princip omöjlig om inte banken ansåg att den nya fastighetsägaren 
var stabilare än den gamla.

Lösningen då, i vart fall för de noterade bolagen, blev att 
finansiera sig genom nyemitterade aktier alternativt konvertibler 
och förlagslån med teckningsoptioner som sedan kunde avyttras i 
marknaden.

Bankerna tog hand om stora delar av sina problem genom att 
bilda separata fastighetsbolag med problemfastigheterna och sedan 
notera dessa på marknaden såsom Näckebro, Castellum, Tornet, 
Diligentia och så vidare.

vaD soM hänt sedan dess är att marknaden blivit mer likvid då 
ett otal nya aktörer har kommit in på marknaden. Det slås rekord 
på rekord med transaktioner inom branschen. Man slutar aldrig att 
fundera på hur många transaktioner det går att genomföra, vilka 
är köparna, skall alla äga fastigheter? Detta medför även att den 
marknad jag arbetar inom får en strid ström av nya kollegor som 
börjar arbeta inom den fastighetsrelaterade juridiken och det gäller BILD: GLIMSTEDT
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Not a big deal you might say, and you would be right.
After ten years of delivering the most consistently outperforming 
PERE returns in Europe*, we intend to continue doing exactly that. 
No change - just a simpler name.

NREP is a leading Nordic private equity real estate firm. It was established in 2005 
and has since inception raised 9 funds and executed over 180 property acquisitions 
and developments in the Nordic region, of which 80 have been exited. Currently, 
NREP has total assets under management of €2.4 billion and employs more than  
60 professionals who work from our four offices in Copenhagen, Stockholm, Helsinki 
and Oslo. NREP is fully owned by its partners. 

*The 2015 Preqin Alternative Assets Performance Monitor

Value realised.
nrep.com

Dixi shopping centre, Vantaa
Acquired by NREP in 2015

 NOT A BIG DEAL
NORDIC REAL ESTATE PARTNERS IS NOW NREP

både transaktioner och på senare tid, mer och mer med fi nansiellt 
inriktade produkter.

Utvecklingen efter 2008 års kris har medfört att bankerna är 
mer restriktiva i sin utlåning men transaktionsvolymerna har sam-
tidigt ökat efter den första härdsmältan.

Man skall inte glömma att utvecklingen av ökat behov av bo-
städer har skapat nya trender inom fastighetssektorn, där ett stort 
antal nya aktörer har kommit in och där även en del har noterats 
på börsen. Dessa bolag, som arbetar med att skapa nya bostäder 
genom omvandling av befi ntliga byggnader, verkar framförallt i 
Storstockholm och andra tillväxtregioner. Andra bolag är rena 
projektbolag som förvärvar råmark och tar fram nya detaljplaner 
och därefter uppför bostäderna. Denna typ av bolag har ett särskilt 
stort behov av att hitta fi nansieringsmöjligheter utanför bankerna.

parallellt MeD Detta har AP-fonderna börjat vara väldigt 
aktiva på marknaden genom sina direkta och indirekta investe-
ringar i fastighetsbolag, vilket skapat ytterligare en stor aktör på 
marknaden.

Det har varit, och är fortfarande, även ett stort kapital som söker 
sig till fastighetsmarknaden indirekt, genom investeringar i fonder 
och fi nansiella produkter istället för direkta investeringar i fastig-
heter eller fastighetsägande bolag. 

De fi nansiella produkter som kommit att bli populära som ett 
alternativ till bankfi nansiering är framförallt preferensaktier och 
efterställda obligationslån där avkastning/ränta varit relativt hög 
och bankerna har uppfattat denna typ av instrument som i princip 
eget kapital.

Möjligheter att Få pengar den vägen tycker jag dock har 
minskat den senaste tiden då det inte alltid gått att placera denna 
typ av fi nansiella instrument på marknaden.

När man investerar i denna typ av värdepapper är det viktigt att 
man analyserar de utfärdade bolagens möjlighet att erlägga den 
utlovade betalningen i form av utdelning och ränta.

Det är lika viktigt att när man som bolag utfärdar denna typ av 
värdepapper verkligen har utdelningsbara medel (preferensaktier) 
och cash fl ow som gör det möjligt att erlägga betalningen till 
investerarna.

Denna typ av fi nansiering är ju särskilt lämpad för fastigheter 
med ett stabilt cash fl ow vilket har använts i ett fl ertal noteringar 
av enstycksfastigheter på marknaden.

För de bolag som har löpande intäkter torde detta inte vara ett 
problem men för projektbolag där detta saknas kan det uppstå 
problem, särskilt initialt när man inte kunnat sälja sina fastigheter/
lägenheter och på så sätt fått igång cash fl ow och vinster.

trenDen nu är annars att man är mer selektiv med att an-
vända den formen av fi nansiering samt att det är svårt att placera 
instrumenten på marknaden. Detta gäller dock inte etablerade 
fastighetsbolag som i princip alltid kan vända sig till obligations-
marknaden då pengar i sig inte är en bristvara i marknaden.

Slutsatsen blir att det aldrig sinar idéer på hur fi nansiering kan 
hanteras och vi får väl också avvakta vad vårt kära skattesystem 
kommer att medföra för förändringar, både vad gäller kapitalise-
ringsformer och transaktionsstrukturer.

Med hopp ser jag tiden an.  

GLIMSTEDT

Glimstedt är 
en av Sveriges 
största advokat-
byråer med 14 
kontor i Sverige 
och tre i Balti-
kum. Glimstedts 
team på fler än 
30 fastighetsju-
rister hanterar 
hela spektrat av 
fastighetsrelate-
rad rådgivning, 
från omfattande, 
komplicerade 
transaktioner 
och exploa-
teringar till 
löpande frågor 
om hyresför-
handlingar och 
myndighetskrav. 
I Fastighets-
sveriges senaste 
undersökning 
var Glimstedt 
den rådgivare 
med branschens 
största af-
färsvolym inom 
fastighetstrans-
aktioner 2014.
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Logotyp vit 

Ett hundra procent 
engagemang. 
Varje gång.

Vi är  din s jälvklara partner i  a l la 
fastighetsaffärer  där optimal 
värdeti l lväxt  är  en förutsättning. 

www.panreal.se

Säljrådgivning

Köprådgivning

Strategisk rådgivning

NY NISCH. Daniel Hummel leder Fastator, det enda börsnoterade fastighetsinvestmentbolaget i Sverige.

Nytt bolag // Fastator

Fastator tog sig in på First North genom ett omvänt förvärv 
av energisystembolaget Rehact – handeln med bolagets aktier 
inleddes i slutet av september. Drygt två månader senare tillträdde 
Daniel Hummel som vd.

– Man kan säga att jag då hade stått länge vid sidlinjen och 
tittat på. När jag ansvarade för Swedbanks corporate finance-
avdelning fick jag kontakt med Joachim Kuylenstierna, som då var 
vd för DK Properties och nu är en av huvudägarna i Fastator. Vi 
höll kontakten och för ett år sedan började han prata om den här 
idén: Ett noterat investmentbolag nischat mot fastighetssektorn. 
Jag fungerade väl initialt som ett bollplank kring kapitalmarknads-
frågor och tanken var från början att jag skulle ta plats i styrel-
sen. Men när vi pratade mer detaljerat om strategi och bolagets 
kompetensbehov ställde Joachim frågan till mig. I september tog vi 
beslutet att jag skulle bli vd, säger Daniel Hummel.

› Hur var det att lämna efter 17 år på samma arbetsplats?
– Både och. Det blir svårare att lämna ju längre tid man har 

 varit kvar, när det är stabilt och kontaktnätet är uppbyggt. Sam-
tidigt är det en väldigt fräsch känsla att börja på något nytt. Det 
här är något helt annat än det jag har gjort tidigare, det är ett nytt 
bolag och en helt ny verksamhet som byggs upp från grunden. Det 
är ett start up-bolag med fördelen att det har starka ägare och en 
bra bas att bygga vidare från.

i nuläget äger Fastator 50 procent av Offentliga Hus och 
Konland AB, samt en handfull fastighetsutvecklingsprojekt. Inne-
havens sammanlagda fastighetsvärde uppgår till cirka en miljard 
kronor.

Tanken är att framöver investera i nya bolag inom fastighets-
sektorn och relaterade branscher. Tillväxtambitionerna är stora och 
målen håller på att sättas. Daniel Hummel ser på några års sikt ett 
Fastator med innehav till ett värde om ”några miljarder kronor”.

– Vi är i uppstartsskedet och strategin kommer vi successivt 
att kommunicera under året. Men grundtanken är att identifiera 

Ny nisch – med kändisar       i ryggen
 Efter 17 år på ledande positioner inom 

Swedbank lämnade Daniel Hummel banken 
för att bli vd på Fastator – det noterade fastig-
hetsinvestmentbolaget med landets kändistä-
taste styrelse.  Text & bild: Nicklas Tollesson
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 Vi behöver inte  
hitta köparna.

Vi känner  
dem redan.

STOCKHOLM       OSLO        LONDON

Sedan starten har vi haft ett kontinuerligt transaktionsflöde och gjort ett stort 
antal affärer per år, stora som små. Detta har gett oss ett brett nätverk över 
hela Norden och en gedigen erfarenhet av att hantera alla typer av situationer.

EMAIL: info@pangeapartners.se TEL: 08 545 25 780 WEB: www.pangeapartners.se

Vi är en oberoende corporate finance- och transaktionskonsult med totalt 30 medarbetare i Stockholm, Oslo och 
London. Vi hjälper våra uppdragsgivare med förvärv och försäljningar av fastigheter, större bolagstransaktioner, 
kapitalresningar och finansieringsrådgivning.  Vi har lång erfarenhet av affärer där nordiska fastigheter möter inter-
nationellt kapital. Över 40 procent av våra uppdrag har varit cross-border.

intressanta bolag och projekt där vi kan bidra med vårt kunnande 
för att skapa värde åt våra aktieägare. Vi kan exempelvis gå in som 
tioprocentig ägare i ett projekt där vi täcker mellanskillnaden mel-
lan bankfi nansieringen och investerarens eget kapital. Vi kan också 
gå in med större ägarandel i ett bolag om vi ser en potential som 
kan realiseras genom att vi tillför kapital och kompetens. 

– Ur ett investerarperspektiv blir vi ett mellanting av att 
investera i aktier i ett fastighetsbolag och att direktinvestera i ett 
projekt. Där fi nns ett glapp som vi kan täppa till.

› Ni är ensamma i dagsläget som noterat fastighetsinvestment-
bolag. Vad betyder det?

– Det fi nns både för- och nackdelar. Vi är först ut och har ett 
”fi rst mover advantage”. Samtidigt måste vi förklara för markna-
den vad det är vi ska göra. Det är klart att det hade varit lättare att 
kunna säga att ”vi gör samma sak som X och Y fast med en annan 
twist”. Nu fi nns inte den möjligheten, vi måste hitta en egen 
positionering.

i DeceMBer valDes en ny och minst sagt namnkunnig styrelse (se 
faktaruta) med bland andra den förre utrikesministern Carl Bildt.

– Det är klart att det är en fördel. Vi är ett litet bolag med en för 

börsen ny verksamhet. Styrelsen gör att vi får mer uppmärksamhet 
även om det till viss del beror just på kändisskapet. Samtidigt ska 
man tänka på att de är väldigt duktiga och erfarna styrelsemän-
niskor. Inom Fastator fi nns stor erfarenhet, både av fastigheter och 
att driva bolag. 

– Vi stänger absolut inte dörren för att göra internationella 
investeringar och där kan vi ha stor nytta av Carl Bildt med hans 
enorma kontaktnät och internationella erfarenheter.

Fastator siktar på att sprida aktien ytterligare genom en 
nyemission.

– Det handlar både om att få in kapital för kommande inves-
teringar och om att få en större ägarspridning, i dag har aktien en 
free fl oat på cirka sju procent, vilket innebär att den är illikvid och 
enstaka aff ärer får kursen att röra sig omotiverat mycket.

– Framöver kan det bli tal om andra former av kapitalanskaff -
ningar som obligationer eller preferensaktier. Det fi nns många 
intressanta fastighetsinvesteringar att göra. Vår bedömning är att 
behovet av riskkapital och kompetens ökar för att kunna förverk-
liga en rad intressanta fastighetsrelaterade projekt i Sverige och 
Norden. Då får Fastator en allt viktigare roll.  

DANIEL HUMMEL

Ålder: 44 år.

Bor: Saltsjöbaden.

Familj: Fru och fyra barn (varav två bonusbarn).

Bakgrund: Civilekonom från Stockholms 
universitet, därefter 17 år på Swedbank, har an-
svarat för corporate finance-delen, den svenska 
investment banking-verksamheten och strategin 
för Swedbank Markets.

Fritidsintressen: ”Familjen tar den mesta tiden. 
Annars skidåkning.”

FASTATORS NYA STYRELSE, 
SOM VALDES I DECEMBER:

•  Björn Rosengren – tidigare närings- och kom-
munikationsminister (S).

•  Anders Mossberg – tidigare vice vd på SEB.

•  Agneta Jacobsson – vd för Cushman & Wake-
field i Norden.

•  Pelle Törnberg – tidigare vd för Metro Interna-
tional och haft höga poster inom Kinneviks-
fären.

•  Carl Bildt – tidigare stats- och utrikesminister (M).

Kvar sedan tidigare är Mats Lundberg och Joa-
chim Kuylenstierna som är Fastators huvudägare.

De båda tidigare politikerprofilerna Ulf Adehlson 
(M) och Mats Hulth (S) har lämnat Fastators 
styrelse men är kvar i Off entliga Hus styrelse.

Nytt bolag // Fastator
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Analys // 2016

› 201 och 201 har varit två transaktionsintensiva år på den svens-
ka fastighetsmarknaden, med volymer på runt 130–10  miljarder 
kronor. Vad tror du att 201 års transaktionsvolym hamnar på?
 

 Almqvist

– Colliers upplever att förvärvsviljan bland marknadens 
aktörer kommer att fortsätta vara på en hög nivå 
inom alla segment under 2016. Däremot tror vi att 
transaktionsvolymen kommer bli lägre än 2015, vilket 

främst beror på att bankerna börjar bli mer selektiva. 
Med detta sagt tror vi ändå på en relativt hög transaktionsvolym. 
Denna kan även komma att hållas upp av uppköpsaff ärer, då starka 
bolag, i brist på enskilda förvärvsobjekt, istället tittar på att 
förvärva hela bolag. 

 

 Lindqvist

– Transaktionsvolymen på den svenska fastighets-
marknaden var 130 miljarder kronor under 2015. Det 
är inte riktigt lika mycket som rekordåret 2014, men 
väl i linje med åren före fi nanskrisen. Under 

december gjordes det transaktioner för omkring 17 
miljarder kronor, att jämföra med 33 miljarder kronor under 
samma månad året innan. Decembersiff ran förstärker den fallande 

trend (i rullande tolvmånadsvolym) som vi sett sedan i somras, och 
kan jämföras med toppnoteringarna i juli och augusti på nästan 
160 miljarder kronor. Volymnedgången har varit tydlig inom 
kontors-, bostads- och samhällsfastighetssegmenten, medan 
handel och logistik fortsatt utvecklas starkt. Sannolikheten är stor 
att den nedåtgående trenden fortsätter och att vi under året rör oss 
mot det långsiktiga genomsnittet på omkring 115 miljarder kronor i 
rullande tolvmånadersvolym.

 

 Wiman

– Trots att transaktionsvolymen för 2015 inte var en 
rekordnotering jämfört med året innan så var 
marknaden på många sätt bättre och ett rekordstort 
antal transaktioner noterades.  2016 har hittills 

inletts starkt så vi förväntar oss höga transaktions-
volymer under början av 2016 och sannolikt blir även helåret bra ur 
transaktionshänseende. Fastighetsfundamenta ser goda ut på de 
fl esta marknaderna, med stabil efterfrågan, begränsat spekulativt 
byggande och gynnsamma fi nansieringsmöjligheter.  Rimligen bör 
då transaktionsmarknaden landa på högkonjunktursnivåer kring 
130–150 miljarder kronor. 

› Vilka typer av investerare tror du kommer att fi nnas på köpsidan 
respektive säljsidan under det kommande året?
 

 Almqvist

– Säljsidan kommer att domineras av fastighetsbolag 
som renodlar i sina portföljer samt fastighetsfonder 
som börjar närma sig stängning. Köpsidan är mycket 
bredare då i princip alla marknadens aktörer letar 

förvärvsobjekt. 

 

 Lindqvist

– Flera av de stora institutionerna har en tydlig 
ambition att öka sin fastighetsexponering, men hade 
till och med november 2015 svårt att konkurrera på 
köpsidan. Under december ökade de dock sin 

marknadsandel markant och stod för nästan halva 
månadsvolymen. Om sentimenten på kreditmarknaden fortsätter 
att försämras under 2016 är det rimligt att institutionerna kommer 
att kunna få en konkurrensfördel gentemot privata och börsnote-
rade investerare och fortsätta vara aktiva på köpsidan.

– Det fi nns också många fonder som har tagit in nya pengar 
och förväntas därför investera under året. Dessa aktörer är dock 
transaktionsintensiva av naturen och kommer därför samtidigt 

vara aktiva säljare. Under 2015 stod börsbolagen för över 25 procent 
av marknaden och fl era bolag har som mål att öka sin volym samt 
uppgradera kvaliteten i sina bestånd. Delvis har detta varit drivet 
av det betydande börspremium som har funnits på fastighetsbola-
gen. Om börsen fortsätter utvecklas svagt under 2016 och värde-
uppgångarna i fastighetsbestånden stabiliseras är det rimligt att 
fl er börsbolag kommer att vara på säljsidan – speciellt i sekundära 
lägen i storstäderna samt i mindre städer.

 

 Wiman

– 2014 och 2015 var två utomordentligt starka transak-
tionsår och mycket pekar på att även 2016 blir ett bra 
år. Det är därmed inte osannolikt att fastighetsägare, 
såväl svenska som internationella, tar tillfället i akt 

och realiserar en del vinster via försäljningar. Samtidigt 
har både svenska och utländska institutioner ett fortsatt behov och 
intresse av att placera kapital i fastighetssektorn, vilket talar för en 
stark efterfrågan. De noterade bolagen kommer med stor sannolik-
het att vara fortsatt mycket aktiva och det är inte heller osannolikt 
att vi kommer se att nya bolag noteras och andra bolag köpas ut 
från börsen eller övertagna av konkurrerande noterade bolag.

Hur blir fastighetsåret 2016?
 Vart är den svenska fastighetsmarknaden på väg, och varför? 

 Tre ledande analytiker, från Colliers, Catella och Savills, berättar 
om läget och framtiden.  Text: Nicklas Tollesson

 David Almqvist, projekt ledare, 
Colliers International

 Arvid Lindqvist, research-chef, 
Catella Corporate Finance

 Peter Wiman, research-chef, 
Savills Sweden
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Välkommen till en av  
de ledande byråerna  

inom fastighetsjuridik.

Vårt erfarna team på fler än 50 fastighetsjurister hanterar hela spektrumet av fastighets -
relaterad rådgivning, från omfattande, komplicerade exploateringar och transaktioner till 
löpande frågor om hyresgästförhandlingar och myndighetskrav. 

Glimstedt är en advokatbyrå med ovanligt lokal närvaro. Vi finns på 14 orter i Sverige  
och tre i Baltikum, vilket betyder att vi alltid är nära och kan bygga riktigt starka relationer  
med våra kunder på plats. Samtidigt är det aldrig långt till en specialist, eftersom vi är en 
fullservicebyrå med kompetens inom alla affärsjuridiska områden. Skicklighet, engagemang  
och stor förståelse för dig och din affär gör att vi är en stabil partner hela vägen. 

Välkommen att kontakta ditt närmaste Glimstedtkontor.

www.glimstedt.se

Närproducerad fastighetsjuridik

C205395_Glim_Ad_Fastighet_SE_feb16_Fastighetssverige_240x285.indd   1 2016-02-11   10:11

Analys // 2016

› Vi har extremt låga räntor (reporänta på -0.3 procent). Hur 
länge tror du att det dröjer innan räntemiljön normaliseras? På 
vilken nivå kommer ”normalräntan” att ligga på sedan?
 

 Almqvist

– En snabb titt i backspegeln visar att räntenivåerna 
varierat betänkligt sedan 70-talets början med räntor 
på över tio procent under 80- och början på 90-talet 
för att sedan ligga stadigt under fem procent under 

resterande tid, så termen normalränta är enligt min 
mening missvisande. Att räntan troligtvis har nått botten råder det 
nog konsensus om, men att spekulera i om och när räntan når 3–4 
procent, vilket räntan låg kring innan fi nanskrisen 2008 och som 
många verkar anse utgör en normal ränta, är svårt att spekulera i. 
Givet den utveckling runt om i världen, med oron i Kina i spetsen, 
så är det dock inte mycket som för närvarande talar för en större 
uppgång i närtid. 

 

 Lindqvist

– Den globala tillväxten kommer med stor sannolikhet 
att vara fortsatt låg under fl era år framöver. Tillväxt-
länderna ökade sin produktionskapacitet kraftigt 
under åren efter fi nanskrisen, vilket har skapat ett 

globalt utbudsöverskott som pressar ner investerings-
behovet och därmed realräntorna. Låga realräntor gör att den 
nominella räntan kommer att bero på infl ationen. Det som talar för 
en fortsatt låg infl ation är olje- och råvarupriserna som ligger på 
historiskt låga nivåer. Den betydande överkapaciteten i den globala 
industriproduktionen skapar också ett tryck nedåt på producentpri-
serna, vilket också trycker ner löner och infl ation. På några års sikt 
är det också rimligt att den stora immigrationen till Sverige 
kommer att pressa ner lönerna, vilket också dämpar infl ationen.

– Samtidigt fi nns det en reell möjlighet att konkurser och 
produktionsbortfall inom oljesektorn leder till att oljepriserna 
stiger på sikt. Arbetslösheten i USA har också sjunkit kraftigt 

under senare år och lönerna kan börja stiga snabbare under 2016, 
vilket kan spilla över i högre infl ationstryck. Slutsatsen är ändå att 
den svenska infl ationen sannolikt kommer att öka långsamt under 
kommande år, och att räntorna därmed kommer att vara fortsatt 
låga länge.

 

 Wiman

– Det står sedan länge klart att Riksbanken ser det 
som en av sina viktigaste uppgifter att stötta 
tillväxten i den svenska ekonomin och har därmed 
sänkt reporäntan till rekordlåga nivåer, trots risken 

för att ekonomiska obalanser kan byggas upp inom den 
svenska ekonomin. Även räntebanan har justerats ned och Riks-
bankens förutspår att deras första höjning kommer att ske först 
under 2017. När räntehöjningarna väl kommer är det inte osanno-
likt att höjningstakten är högre än vad som förutspås i dagsläget.

› Vilka faktorer är de viktigaste att hålla ögonen på när det gäller 
att förutspå vart marknaden tar vägen under året?
 

 Almqvist

– Bankernas fi nansieringsvilja tillsammans med 
lånevillkoren, möjligheten för fastighetsbolagen att 
emittera preferensaktier och obligationer samt 
börsens generella utveckling torde ge en stark signal 

om vart vi är på väg. 

»Den globala tillväxten 
 kommer med stor sannolikhet 

att vara fortsatt låg.«
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LINDHOLMEN – WITH A FAIR VIEW 

Vill du jobba i framkant, med en fantastisk havsutsikt över Göteborgs hamninlopp?  
Nu uppför vi Brygghuset. Här bygger vi in lite extra, eftersom vi tror på det goda i livet. 
Mat- och möteskultur, miljötänk och en långsiktig relation är några byggstenar.  
Inflyttningen är planerad till våren 2018.

N Y T T  K O N T O R S H U S  I  C E N T R A L A  G Ö T E B O R G

www.husvarden.com

Sven Frænkel 
0709-24 23 00
sven@lokallots.se

Håkan Lundqvist 
031-67 87 05 
hakan.lundqvist@husvarden.com  

För mer information och intresseanmälan kontakta:

Nu startar uthyrningen!
Redan nu kan du anmäla ditt intresse på  
www.husvarden.com/brygghuset 
Här kan du också läsa om området, arkitektens 
tankar kring huset, se planlösningar och 
mycket, mycket mer. Välkommen! 

Analys // 2016

 

 Lindqvist

– Hyrorna, direktavkastningskraven och skillnaderna i 
direktavkastningskrav har en stark korrelation med 
BNP-tillväxten (korrelationskoeffi  cienten mellan 
totalavkastningen på fastighetsmarknaden och 

BNP-tillväxten är 0,65 från mitten av 1980-talet till 
2014). Börsen indikerar nu svagare tillväxt under det andra halvåret 
2016 – vilket kan leda till svagare hyrestillväxt, högre vakanser och 
ökande skillnader i direktavkastningskraven mellan A-, B- och 
C-lägen mot slutet av året. Eftersom den svaga globala tillväxten 
kommer att hålla nere realräntan, och utbudet av fastigheter i de 
attraktivaste lägena i storstäderna är mycket begränsat, kommer 
sannolikt direktavkastningskraven för fastigheter i bästa läge ligga 
kvar på historiskt låga nivåer.

- Andra faktorer som är viktiga att bevaka är VIX-index 
(volatilitetsindex på amerikanska S&P 500), som just nu ligger 
över det historiska snittet och indikerar minskande riskvilja på 
de fi nansiella marknaderna. Ränteskillnaden mellan amerikanska 
företagsobligationer av hög och lägre kreditrating är också viktig, 
och den fortsätter att stiga. Både VIX och ränteskillnaderna på 
företagsobligationsmarknaden är ledande indikatorer för skill-
naderna i direktavkastningskrav mellan A-, B- och C-lägen på 
den svenska fastighetsmarknaden, och ligger cirka tre kvartal före 
fastighetsmarknaden.

 

 Wiman

– I dagsläget ser det mesta ljust ut för fastighetsmark-
naden. Grundläggande fundamenta, såsom vakanser, 
utbud och efterfrågan ser alla stabila ut och kombi-
nerat med låga kapitalkostnader så ser marknadsläget 

mycket bra ut. Osäkerheter som snabbt kan vända det 
gynnsamma marknadsläget är först och främst hot mot den 
globala tillväxten. Exempelvis kan en ny period med turbulens i 
det internationella fi nansiella systemet snabbt vända marknadslä-

get. En inhemsk osäkerhet som på kort sikt kan vara ett hot är om 
skattesystemet förändras för fastighetssektorn.  Det står relativt 
klart att Skatteverket anser att fastighetssektorn är lågbeskattad 
och att man önskar förändra detta på sikt.

› Vilka är de största utmaningarna för branschen under 201?
 

 Almqvist

– Våga tryck på säljknappen lite oftare för de objekt 
som inte passar in i den innehavsstrategi som 
bolaget har. En större omsättning av objekt skapar 
förutsättningar för en mer dynamisk marknad där 

ännu fl er bolag får möjlighet att optimera sina innehav 
– vilket i slutändan innebär fl er aff ärsmöjligheter för fastighets-
marknadens aktörer.

 

 Lindqvist

– Under 2015 var en av de största utmaningarna 
bristen på utbud av fastigheter i attraktiva lägen. 
Både privata investerare och institutioner stod på kö 
för att investera, men väldigt få var villiga att säja. 

Utbudet av fastigheter i de mest attraktiva lägena 
kommer säkerligen vara fortsatt lågt även under 2016, men risken 
är att en gradvis svagare konjunktur och mot slutet av året gör att 
transaktionsvolymen kan minska ganska påtagligt i mer sekundära 
lägen i storstäderna samt i mindre städer.

 

 Wiman

– Den rådande bostadsbristen är ett växande problem 
och för vissa städer är bostadsbristen så påtaglig att 
den bromsar tillväxten på orten. Stora satsningar på 
bostäder kommer att krävas under de kommande 

åren och med en växande befolkning så kommer även 
behoven av samhällsfastigheter och infrastruktur att öka. Bostads-
satsningar för alla typer av bostäder kommer att krävas för att 
klara av den ökande befolkningen.  
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Vi kan 
fastigheter
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MIPIM. 15–18 mars genomförs den 27:e upplagan av 
Mipim – Le marché international des professionnels 
de l’immobilier – i Cannes, Frankrike. 

Mipim
2016

› Du har efterträtt Filippo Rean som 
ansvarig för Mipim-mässan. Berätta 

lite grann om dig själv!
– Även om det här är mitt första år 

som direktör har jag lång erfarenhet av 
Mipim. Jag började arbeta för arrangören 

Reed Midem 2005. Jag har bland annat 
varit kommersiell direktör för 

Mipim i Asien och Mel-
lanöstern. Jag var med 
och lanserade Mipim 
Asia 2006 och ansva-
rade för lanseringen 
av Mipim UK 2014.

› Vilka ambi-
tioner har du för 
Mipim?

– Jag har iden-
tifi erat tre utveck-

lingsområden. Till att börja med vill jag utveckla mässans innehåll. 
Mipim-besökarna vill ha adekvat information om marknaden, och 
jag vill utveckla innehållet med ett ännu bättre program med de 
mest intressanta talarna från hela fastighetsspektrat, samtidigt som 
nätverkseventen kan utvecklas ytterligare. Det andra området är 
att tillhandahålla ett mer skräddarsytt erbjudande för alla delta-
gare. Hela fastighetsbranschens värdekedja fi nns representerad på 
Mipim och alla har olika önskemål. För några år sedan började vi 
med olika fokusspår, som hotell, logistik etcetera. I år utvecklar vi 
detta med Mipims första vårdfastighets-avdelning med tillhörande 
seminarium. Slutligen har Mipim snabbt blivit ett globalt varu-
märke med event i England, Japan och Hong Kong. Vi ser nu över 
hur ”modermässan” ytterligare kan dra fördel av de nya mässornas 
utveckling.

› Vilka är de största nyheterna på årets mässa?
– Defi nitivt årets tema: ”Housing the world”. Bakom valet står 

det ökade trycket på bostäder i större städer. Bostäder har ökat i 
attraktivitet som investeringsslag och det fi nns ett stort behov av 
att bygga nya bostäder. Ökande befolkning, en kraftig urbanisering 

”Förberedelse
är nyckeln till ett lyckat Mipim”

 Årets Mipim äger rum 15–18 mars. 
 Vi ställde några frågor till den nye Mipimgeneralen 
Julien Sausset.  Text: Nicklas Tollesson

och ett allt större behov av hållbar stadsutveckling gör bostäder 
intressanta ur både ekonomisk, politisk och social synvinkel.

› Hur ser du på det svenska deltagandet på Mipim?
– Sverige är ett väldigt viktigt land för oss. Sverige har redan fått 

rubriker i den internationella fastighetspressen genom att ha fyra 
fi nalister i Mipim Awards (Mall of Scandinavia i Solna, Katscha i 
Norrköping, Umeva i Umeå och Nya Kiruna).

– Sverige är bland de fem största Mipim-länderna sett till 
antalet deltagare och åtskilliga punkter i seminarieprogrammet 
medarrangeras av svenska aktörer. Exempelvis har Business Region 
Göteborg seminarierna ”Th e Importance of logistic infrastructure 
for a growing region” och “Urban planning in the perspective of 
electricity”, med en väldigt spännande keynote speaker; Niklas 
Gustafsson, hållbarhetschef på Volvo Group.

Det blir även en session om investeringar i Stockholm; ”Stock-
holm, where innovation meet investments”. 

– Som vanligt fi nns städerna Stockholm, Göteborg och Malmö 
med bland utställarna, tillsammans med privata företag. De 
kommer att visa upp ett fl ertal intressanta projekt, personligen 

BILD: IMAGE & CO V DESJARDINS

BILD: REED MIDEM
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Vi på Hellström Advokatbyrå har den erfarenhet 
du behöver vid fastighetstransaktioner och 

i fastighetsrelaterade frågor

FASTIGHETSRÄTTEN BLIR ALLTMER KOMPLICERAD

Välkommen att kontakta oss på 08-22 09 00
www.hellstromlaw.com

tycker jag om Winery Hotel som kombinerar vinaktiviteter och 
boutique-hotell. 

› Vilka är dina bästa tips för att få ut så mycket som möjligt av 
Mipim?

– Nyckeln är förberedelse. Alla företag som ska till Mipim 
borde sätta sig ner och fastställa vilka mål man har med mässan 
och sedan arbeta fram det bästa sättet att nå de här målen. Det kan 
handla om presskontakter, investerarträff ar, möten – mycket av det 
här kan man använda Mipims online-databas till. 

– Under själva mässan handlar det också om att vara förberedd, 
att planera vilka av deltagarna som ska gå på vilka event. Det kan 
vara bra att dela upp sig för att få ut så mycket som möjligt.

– Och bär bekväma skor!
› Vad är du mest stolt över när det gäller Mipim?
– Jag är stolt över att se hur internationellt Mipim har blivit, i år 

kommer 90 länder att vara representerade, och fl era nya regio-
ner ställer ut, som Casablanca (Marocko), Bologna (Italien) och 

Strasbourg-Ortenau Eurodistrict, som omfattar 107 städer!
› Vilka är dina personliga höjdpunkter på årets mässa?
– Jag ser väldigt mycket fram emot att besöka start up-tävlingen 

som äger rum på onsdagen. Idén kommer från det framgångsrika 
Mipim Innovation Forum som lanserades för några år sedan. Jag 
tycker också att det är oerhört intressant att ta del av alla projekt 
som presenteras och att få en känsla av vad som är i ropet i olika 
delar av världen. 

– Dessutom kommer Parrot att visa upp drönare som kan an-
vändas för att fi lma och marknadsföra bygg- och utvecklingsområ-
den. Jag är ett stort fan av drönare och ser fram emot att få besöka 
deras monter och förhoppningsvis styra en.  

»Bär bekväma skor!«

BILD: IMAGE & CO V DESJARDINS BILD: IMAGE & CO S CHAMPEAUX

BILD: IMAGE & CO Y PIRIOU

Mipim
2016

Sveafastigheter växer och söker nya medarbetare  
till ett flertal positioner i Sverige och Finland.  

Är du intresserad av att arbeta i ett dynamiskt team med 
fastighetsinvesteringar och värdeutvecklande förvaltning? 

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer! 

www.sveafastigheter.se
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VI KAN 
FASTIGHETER 

Stockholm +46 8 50 72 00 00  •  Göteborg +46 31 771 21 00  •  www.wistrand.se

Vi har juridisk kompetens inom alla områden som din fastighetsaffär kräver.  
Vår fastighetsgrupp består av några av Sveriges främsta specialister inom 

fastigheter, finansiering och skatt.

Välkommen till Wistrand!

Nettoköpare // Topp 10

4. Danskt konsortium
Volym: 4,4 mdkr (4 410 – 0).

NREP avyttrade 28 logistikfastigheter i Sverige, Finland och 
Danmark för 650 miljoner euro, motsvarande drygt sex 
miljarder kronor, i Nordens största logistikaff är. Cirka 70 
procent av ytorna i portföljen ligger i Sverige, 10 procent i 
Finland och 20 procent i Danmark. Köpare var ett danskt 
konsortium bestående av fyra pensionskassor. 

5. Castellum
Vd: Henrik Saxborn. 

Volym: 4,3 mdkr (5 664 – 1 350).

Castellum stod på köpsidan i tolv fastighetsaff ärer över 40 
miljoner kronor 2015. Två av dessa var aff ärer på över en 
miljard kronor. I april förvärvades 50 procent av Henry Ståhl 
Fastigheter av Heimstaden. Castellum köpte kontorsprojek-
tet Torsplan 2.

6. Grosvenor
Group Chief Executive: Mark Preston. 

Volym: 3,5 mdkr (3 500 – 0).

I januari 2015 off entliggjorde Grosvenor Fund Management 
att de utökat fonden Retail Centers V med förvärvet av 
Skärholmen Centrum. Fastighetsvärdet i aff ären uppgick till 
cirka 3,5 miljarder kronor. 

7. Agora
Vd: Wilner Anderson. 

Volym: 3,4 mdkr (3 407 – 0).

Det nya bolaget Agora (A Group of Retail Assets) förvär-
vade i juni 2015 fastigheter för 3,4 miljarder kronor. Största 
aktieägarna i det nya bolaget är M2-Gruppen, Kvalitena, 
Klövern, Profi, Pare och Sterner Stenhus.

8. AMF Fastigheter
Vd: Mats Hederos. 

Volym: 3,1 mdkr (3 060 – 0).

Aareal Bank sålde i december 2015 fastigheten Fatbursjön 

10, även kallad Fatburen, på Södermalm i Stockholm till 
AMF för 3 060 miljoner kronor. Byggnaden omfattar totalt 
46 000 kvadratmeter.

9. Svenska Handelsfastigheter
Vd: Lennart Sten. 

Volym: 2,7 mdkr (2 700 – 0).

Det nystartade bolaget Svenska Handelsfastigheter 
förvärvade i juli 44 handelsfastigheter av Areim och Möller 
& Partners för 2,7 miljarder kronor. Fastigheterna i aff ären 
är belägna mellan Ystad och Boden. Den totala uthyrnings-
bara arean är cirka 180 000 kvadratmeter.

10. Skandia fastigheter
Vd: Anders Kupsu. 

Volym: 2,6 mdkr (2 750 – 190).

Skandia fastigheter var köpare vid två stora fastighets aff ärer 
2015 och en i januari 2016. I juli förvärvades Tyresö centrum 
av CBRE Global Investors för cirka en miljard kronor. Fastig-
heterna har tillsammans en uthyrningsbar yta om 31 000 
kvadratmeter. 

Rikshem
Vd: Jan-Erik Höjvall. 

Volym: 6,2 mdkr 
(6 391 – 228).

Under 2015 var Rikshem 
 köpare i tre transaktioner 

över en miljard kronor. I november 2015 avyttrade Akelius 
1 700 lägenheter i Norrland till Rikshem för cirka 1,9 miljar-
der kronor. I augusti förvärvade Rikshem 1 600 lägenheter 
och sju samhällsfastigheter av Lulebo för 1,6 miljarder 
kronor och i september förvärvade Rikshem 27 fastigheter 
av Värmdö kommun för en miljard kronor. 

Kungsleden
Vd: Biljana Pehrsson. 

Volym: 5,0 mdkr 
(5 794 – 791).

Kungsleden förvärvade i 
oktober 2015 fem fastig-

heter av Djurgårdsstadens Fastigheter för tre miljarder 
kronor. Fastigheterna är belägna i Värtahamnen och i Ham-
marby Sjöstad i Stockholm. Detta var den femte största 
fastighetsaff ären i Sverige 2015. Även två fastigheter i Kista 
förvärvades av Kungsleden i mars och i augusti för cirka 
500 miljoner kronor respektive 750 miljoner kronor.

 Blackstone köpte fastigheter för 23 miljarder kronor, varav 9,5 miljarder var 
 tillgångar i Sverige. Det placerar dem i topp i listan över de största nettoköparna 
i Sverige under 2015 till och med januari 2016. Listan är framtagen av Newsec. 
(Aff ärer överstigande 40 miljoner kronor ingår i sammanställningen.)  Text: Nicklas Tollesson

Här är de största 
nettoköparna

Blackstone
Vd: Stephen Schwarzman. 

Volym: 9,5 mdkr (förvärv: 
9 500 mkr – försäljningar: 
0 mkr).

I juli 2015 kommunicerades 
årets i särklass största aff är. Amerikanska Blackstone för-
värvade en portfölj av Obligo. Det totala fastighetsvärdet 
uppgick till cirka 23 miljarder kronor, varav 9,5 miljarder 
kronor avsåg fastigheter i Sverige. I och med Blacksto-
nes återintåg på den svenska marknaden översteg den 
procentuella andelen utländska investerare 2015 andelen 
2014. Fastigheterna är i huvudsak belägna i Stockholm, 
Göteborg och Oslo.

Topp 10  //  Nettoköpare
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Tätt inpå // Lennart Larsson

 D
e två äldre damerna frågar efter 
vägen till vårdcentralen i den 
nyaste byggnaden i området – 
K21, med de världsunika dubbla 
glasfasaderna. Lennart Larsson 

visar vägen till hissen, vi åker med uppåt och ser 
till att de kommer rätt. ”Jobbar du här?”, frågar 
en av damerna. ”Nja, på ett annat företag, en liten 
bit härifrån”, svarar Lennart efter viss tvekan. Att 
säga ”jag äger alltihop” ligger inte för honom.

– Nej, så har jag aldrig sagt i de situationerna, 
ler Lennart Larsson.

öDMjukheten är en stor del av hans person-
lighet. När vi tog kontakt för den här intervjun 
var han till en början tveksam. ”Jag är väl inte 
 intressant?”, resonerade han, den enkle bond-
pojken från Sollebrunn som med två tomma 
händer har byggt upp ett av Göteborgs större och 
mest välrenommerade privatägda fastighetsbolag. 

Vi åker vidare uppåt i huset. På väg genom 
en hyresgästs lokaler tjingsar de fl esta glatt på 
 Lennart. Efter ett par kramar och några korta 
samtal är vi ute mellan glasfasaderna för fotogra-
fering. Vi pratar om värdet av att fi nnas nära sina 
hyresgäster och han berättar om ett mejl han 
nyligen fått.

– Det var från ett ganska nyinfl yttat företag 
här i Krokslätt, som menade på att vi var den 
bästa hyresvärden de har haft. De uttryckte sin 
tacksamhet över att vi satsar på kvalitet och lång-
siktighet. De menade att det märks att vi inte 

vill krama ur varenda krona ur verksamheten. De 
har förstått hur vi vill jobba, det är sådant som 
verkligen gör mig stolt, säger han.

kontorshuset k21 – som utsågs till Årets 
Miljö byggnad 2015 – har fyra olika fasader, varav 
två är dubbla glasfasader. Åt söder är mellanrum-
met 80 centimeter och fyllt av växtlighet, som 
skyddar mot solljus, ger en trevlig miljö och åter-
vinner regnvattnet som faller på taket. I fasaden 
åt öster är mellanrummet 3,60 meter, alltså fullt 
användbara ytor – men utan uppvärmning eller 
kylning – med ett klimat som vid Medelhavet.

› Hur kom ni fram till den här lösningen?
– Utgångspunkten var att man ökar isolerings-

förmågan om glasfasaderna fl yttas isär. Vi – det 
var Berth Olsson på Bengt Dahlgren, Peter 
Fredriksson på K21 Entreprenad AB, Gert Win-
gårdh och jag – pratade om hur stort mellan-
rummet skulle vara och kläckte idén om att göra 

Med hjärtat 
i Krokslätt

De gamla fabrikerna i Krokslätt var nära att  rivas för 30 år sedan. 
Nu är de hjärtat och navet i  Lennart Larssons bolag Husvärden.
– Alla affärer vi gör utanför Krokslätt är till för att generera pengar 

som vi kan investera här, säger Lennart Larsson.  
Text & bild: Nicklas Tollesson

        Det här är  kärnan 
i verksam heten och 
det är inte till salu.«

VÄRLDSUNIK LÖSNING. De dubbla 
glasfasaderna i kontorshuset K21 är en 
världsunik lösning. ”Det fanns ingen 
vetenskap bakom, det här är inget som 
har prövats tidigare, och ingen visste 
vad ytorna skulle användas till. Det var 
spännande,” säger Lennart Larsson.
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Tätt inpå // Lennart Larsson

det så stort att det skulle gå att använda. ”Vi 
kör”, kom vi fram till. Frågan var hur vi skulle 
kunna ta betalt för de här ytorna. Det fanns ju 
ingen vetenskap bakom, det här är inget som 
har prövats tidigare, och ingen visste vad ytorna 
skulle användas till. Det var spännande.

Olika hyresgäster använder utrymmet olika.
– Här har de en trevlig soff hörna och ett bord 

där man kan äta lunch. Grannen där har ställt 
fram ett pingisbord på sin yta. Utrymmet kan 
användas lite hur som helst.

i ett annat hus på området står en  gammal 
vagn, som påminner om Lennart Larssons 
ursprung.

– Den kommer från gården och användes när 
man skulle ta sig till aff ären eller till kyrkan, berät-
tar Lennart, och visar på mobilen upp nytagna 
fotografi er av sina föräldrar som nyligen var här. 
90 och 88 år gamla poserar de vid sin gamla vagn.

Hästdragna vagnar i all ära – när Lennart var 
barn var det motorer som gällde. Pappan var – 
vid sidan av lantbruket – bilmekaniker, vilket lille 
Lennart också drömde om. Eller ännu hellre; att 
bli rallyförare.

– Jag har alltid varit biltokig. Jag har haft ett 
antal veteranbilar genom åren, försöker åka och 
titta på något Formel 1-lopp varje år, och tycker 
mycket om att åka snöskoter.

När det blev dags att välja utbildning lockade 
ingenjörslinjen mer.

– En av mina bästa kompisar läste bygg och 
fi ck mig intresserad. När jag var liten var jag inte 
speciellt bra i skolan, medelmåttig kanske. Jag var 
ett ganska oroligt barn, hade svårt att sitta stilla 

och ville fort hem. Studierna gick det väl bättre 
och bättre med ju äldre jag blev. Mina bästa betyg 
fi ck jag nog i samband med ingenjörs examen.

lennart larsson BörjaDe på byggbolaget 
BPA som arbetsledare 1969, fem år senare gick 
han över till fastighetssidan, som projektledare 
inom ombyggnationer på Ivar Kjellberg Bygg-
nads AB.

– Det var lönsamt att bygga om, regeringen 
subventionerade med 5 000 kronor per påbörjad 
lägenhet, de ville att det gamla beståndet skulle 
rustas upp.

1977 köpte Lennart Larsson sin första fastig-
het, ett landshövdingehus på Hökegårdsgatan i 
Mölndal.

– Det är bara en liten bit härifrån, 18 lägen-
heter som jag byggde om till 12. Jag betalade 
355 000 kronor, och fi ck låna allt utom 15 000 
kronor. Det blev ett fantastiskt startskott för mig. 
Sedan köpte jag även grannfastigheten.

lennart larsson Fortsatte att köpa 
fastigheter privat – ensam eller i olika konstella-
tioner med kompisar. Och sedan kom fastighets-

krisen i början av 1990-talet.
– Jag hade sålt en del innan krisen och 

sålde en del under tiden. Det var tuff t, det är 
klart att det var, jag förlorade mycket pengar. 

Det var ett knepigt beteende av bankerna. 
Många banker lånade ut mer än 100 procent, 
sedan skrev de ner värdena. I mångt och mycket 
var det bankerna som skapade krisen.

Men krisen gav också möjligheter. För Len-
nart Larssons del gavs möjligheten att köpa 
Krokslätts fabriker.

Sedan 1975 var textilverksamheten nedlagd. 
Lokalerna användes som lager och för industri-
produktion. Mycket stod tomt och var rejält 
nedgånget. 

– Det var min dåvarande arbetsgivare, Alexan-
derssons, som ägde Krokslätt och det var ytterst 
nära att de hade valt att riva byggnaderna. Men 
vi var några som kämpade emot, och menade 
att det fanns en potential i området. Det slutade 
med att jag fi ck köpa år 1993, för cirka 150 miljo-
ner kronor. 

I och med förvärvet av Krokslätt startade 
Lennart Larsson Husvärden. 

straX Därpå gjorde han ytterligare en stor 
aff är.

– Volvo skulle göra sig av med fastigheter som 
inte hörde till deras kärnverksamhet. Jag fi ck 
köpa en portfölj med åtta fastigheter på Ringön 
i Göteborg, någon i centrala Göteborg, Malmö, 
Stockholm och Landskrona. De ville bara ha ut 
det, jag fi ck köpa för 92 miljoner, de hade köpt 
in fastigheterna för 320. Banken frågade vad jag 
hade för plan. Jag sa att jag ville ”stycka” bola-

Tre röster om 
 Lennart Larsson

1

– Vi blev sammanförda av en gemensam bekant 
när Lennart hade beslutat att tillsätta en extern 
ordförande. För mig har det varit väldigt lärorikt och 
intressant att arbeta med honom. Lennarts arbete 
genomsyras av långsiktighet. Han har ett starkt 
engagemang för miljöfrågor och låter detta prägla 
investeringsbeslut och annat. Lennart blev väldigt 
stolt över att byggnaden K21 blev utsedd till Årets 
Miljöbyggnad, vilket verkligen inte var en självklar-
het från början, eftersom man har använt flera 
djärva okonventionella lösningar. 

Leif Pagrotsky
Tidigare näringsminister, samt utbild-
nings- och kulturminister, numera 
ordförande i bland annat Husvärden 
och Business Region Göteborg.
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– Lennart har ett varmt hjärta och har betytt oerhört 
mycket för Reningsborg. Han var bland annat 
avgörande för att vårt barnhem i Indien förverk-
ligades. Han är en stark och uthållig entreprenör. 
Han vågade se vad ingen annan såg när det gäller 
Krokslätts fabriker, som han har utvecklat på ett helt 
fantastiskt sätt. Han är väldigt social, lättsam, rör sig 
bekvämt i alla kretsar och har en förmåga att bevara 
gammal vänskap. När han pratar om sina andra 
vänner är det påfallande ofta personer han har vuxit 
upp med.

Bo Lönn
Styrelseproff s, före detta chef för 
Sparbanken i Göteborg och före detta 
ordförande i den kristna hjälporganisa-
tionen Reningsborg.
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”1957 – Lennart, elva år, hjälper sin pappa köra 
traktor. Som trettonåringar sommararbetar vi på 
mejeriet i Stora Mellby. Lennart köper moped, jag 
köper sommarstugebuss i Gräfsnäs, där vi själva 
 fiskar, lagar mat, hjälper flickor, övernattar, renove-
rar, ingen telefon. Allt innan vi fyller 15 år. 1994 bad 
jag Lennart starta och bygga upp ett bolag med 
namnet Akelius Fastigheter. Det gjorde han. Resten 
är historia. Vi betalar var sitt barnhem i Indien. Vi 
har navigerat mängder av veckor i Danmark, Norge, 
Tyskland. Lennart har besökt mig åtskilliga gånger 
på Bahamas. Lennart – min bäste vän.”

Roger Akelius 
Fastighetsprofil och grundare av 
Akelius Fastigheter (skriver själv):
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HAR BOENDE PÅ MALLORCA

Namn: Lennart Larsson.

Ålder: 69 år.

Bor: Bostadsrätt i centrala Göteborg, 
boenden i Tjuvkil, Mallorca och Sälen.

Bakgrund: Arbetsledare på BPA 1969–1974, 
projektledare på Ivar Kjellberg Byggnads AB 1974–1980, 
projektledare på Alexandersson Fastighets AB 1980–1993, 
startade Husvärden 1993.

»Det är alltid långsiktigt lönsamt att spara energi, 
man får aldrig glömma det.«

ÖDMJUK. Lennart Larsson är upp-
vuxen i ett kristet hem och är en regel-

bunden kyrkobesökare. ”Min tro ger 
mig en oerhörd trygghet i vardagen. 

Tron har även gett mig ett engage-
mang i sociala frågor som jag nog inte 

hade haft annars”, säger han.



66   FASTIGHETSSVERIGE  ⁄⁄  1  2016

Lokalnytt.se 
 – Sveriges modernaste sajt 
 för lediga lokaler

• Responsiv sajt

• Content marketing

• Intelligent sökmotor

Följ oss på Facebook 
och Twitter: @lokalnytt

Tätt inpå // Lennart Larsson

get och sälja fastigheterna en och en. Vi gjorde 
upp en tidsplan och jag fi ck låna. Jag sålde den 
första fastigheten redan dagen efter. I slutändan 
blev det en kanonaff är, och alla pengar som jag 
tjänade där plöjde jag in i Krokslätt. Allt vi gör 
utanför Krokslätt syftar till att ge möjlighet att 
utveckla det här området. Så har det varit och 
så är det fortfarande. Vi har i dag runt 50 000 
kvadratmeter utanför Krokslätt.

› Varför betyder Krokslätt så mycket för dig?
– Det är svårt att sätta ord på det. Krokslätt 

är engagerande, utvecklande. Och visst är jag 
stolt över det vi har åstadkommit här. Det här är 
kärnan i verksamheten och det är inte till salu.

› Är inte allt till salu till rätt pris?
– Man ska inte bli kär i sina investeringar, 

men … Pengar behövs, det är sant, men pengar 
är inte allt. Jag trivs med att utveckla Krok-
slätt, jag vill göra det riktigt bra, för oss och för 
hyresgästerna. Det är väl i sig ett slags belöning 
för mig.

› Vad betyder pengar för dig?
– Jag vet inte. Jag har egentligen aldrig tyckt 

att jag har haft mycket pengar. Jag har byggt upp 
mina bolag och det är där alla pengar fi nns. Jag 
har några olika boenden, men annars ett förhål-
landevis enkelt leverne.

en av lennart larssons närmaste vänner är 
Roger Akelius.

– Vi kommer från samma bygd, jag från Solle-
brunn och han Stora Mellby, vi har känt varann 
sen 13, 14-årsåldern. Vi kan lita på varandra till 
100 procent. 

1994 fi ck Lennart Larsson ett samtal från Ro-
ger, som precis hade sålt Akelius Skatt och som 
nu planerade att gå in i fastighetsbranschen.

– Han sa ”jag kan ju ingenting om fastig-
heter, du kan väl sköta detta?” Så jag byggde upp 
ett bestånd åt honom. Jag hade inget ägande i 
 bolaget, utan förvaltade det bara för honom.

lennart larsson sålDe det egna bostads-
beståndet till Akelius, bland annat det första 
förvärvet på Hökegårdsgatan.

– Ville vi köpa lyfte vi bara luren, ”köp” sa 
Roger. Det var först runt 2000, när de stora 
paketaff ärerna började komma, som han började 
lägga sig i själv, skrattar Lennart Larsson, som 
lämnade arbetet för Akelius i samband med att 
de köpte ut Mandamus från börsen 2003.

– Mandamus var ett stort bolag och det blev 
ett helt annat arbetssätt. Då kändes det rätt att 
skiljas åt, säger Lennart Larsson, som sedan i 
många år satt i Akelius styrelse.

› Vad hade Akelius Fastigheter varit i dag utan 
Lennart Larsson?

– Jag inspirerade honom till att köpa fastig-
heter men det stora jobbet har han ju gjort de 
senaste tio åren. Han har varit oerhört kreativ, 
framför allt när det gäller att hitta pengar. Jag 
kan inte ta åt mig något av äran, men jag är glad 
över att ha varit med och startat bolaget.

MiljöFrågorna har alltiD varit viktiga för 
Lennart Larsson, som representerade de mindre 
bolagen när Sweden Green Building Council 
grundades 2009. Husvärden är också det enda 
privata bolag som har fått både planerings- och 
investeringsbidrag från Delegationen för Håll-
bara Städer. 

– Vi fi ck 20 miljoner kronor för vårt arbete 
med hållbarheten och energifrågorna här. Det 
känns helt fantastiskt att vårt arbete uppskattas 
så mycket. Vi satte för ett tag sedan upp målet 
att framtidens 100 000 kvadratmeter ska dra tio 
procent mindre energi än de ursprungliga 60 000 
kvadratmeterna drog. Nästa steg på vägen är att 
lagra kyla och värme i berget och eff ektivisera 
ytterligare.

› Varför är miljöfrågorna så viktiga för dig?
– De mjuka värdena är mycket viktiga och jag 

Vad är det som har gjort att du har lyckats? 
»Jag har alltid haft förmågan att omge mig 
med rätt folk, och jag har lätt för att delegera. 
Sedan har jag fått mycket förtroende, folk 
har litat på mig.«

Hur håller du dig i form? »Jag vill springa, 
men har haft problem med knäna. Efter att 
jag opererade dem fick jag problem med en 
hälsena. Så nu går jag på gymmet här nere 
i K21, cyklar på träningscykel. För 20 år sedan 
hade jag en slags kris, vilket slutade med att jag 
sprang maraton, åkte Vasaloppet och besteg Kilimanjaro … «

Hur träff ade du din fru? »På banken … Vi hade träff ats någon gång genom 
gemensamma bekanta. På den tiden åkte jag till banken och gjorde alla 
betalningar och rätt var det var hade hon bytt arbetsuppgifter och stod 
där bakom disken. Sedan lärde vi känna varandra. Men jag har aldrig dragit 
nytta av henne som bankkontakt … «

Vilken är din största extravagans? »Mina boenden. Förutom bostadsrät-
ten i Göteborg har vi boenden i Tjuvkil, i Sälen och på Mallorca. Och båten, 
en Targa 27.«

Hur mycket arbetar du? »Minst 100 procent. Men min fru är ledig på 
 måndagar och det försöker jag också vara. Det är skönt att inte behöva 
stressa hem på söndagen om vi har varit i fjällen eller på landet på helgen.«

Vilken är din livsfilosofi? »Tro positivt om dina medmänniskor tills de be-
visar motsatsen. Min grundinställning är att människor är goda. Tyvärr har 
det lett till att jag har gått på ett par smällar genom åren, jag har blivit grymt 
besviken några gånger. Men det är läropengar.«

Vad gör dig riktigt arg? »Det händer väldigt sällan. 
Men när någon sitter mitt emot mig och jag 

vet att de blåljuger, då kan jag bli vansinnig. 
Annars har jag väldigt lång stubin.«

Vad är du rädd för? »Jag vet inte, jag är inte 
rädd. Jag känner mig trygg.«

Vilken är den sämsta aff är du har gjort? 
»Det var när jag köpte aktier i Northland Re-

sources. Jag var där och tittade, det pratades 
ju om att bygga många nya bostäder i Pajala. 

Jag tyckte att det verkade så bra … I övrigt följer jag 
inte börsen speciellt mycket. Jag låter bankmannen sköta det där. Jag kan 
fastigheter.«

Vilket är ditt favoritvin? »Det beror på tidpunkt, 
miljö och omständigheter, men ett vin jag kan 
rekommendera till kött är Terte Roteboeuf. Vill 
man inte betala vad det kostar kan man ta 
lillebrodern Roc de Cambes. Jag är ganska 
vinintresserad, var under en period delä-
gare i en vingård i Frankrike, det var väldigt 
intressant.«

Vad gjorde du i lördags? »Vi var barnvakter 
åt barnbarnen hemma hos oss på dagen, 
sonen sprang maraton. På kvällen gick vi på en 
kompis 70-årsfest.«

Fråga/svar

FRÅN HEMMET. Vagnen som står i en 
av byggnaderna på Krokslätts fabriker 
kommer från gården i Sollebrunn där 
Lennart Larsson växte upp.
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GT30 PÅ GREV TUREGATAN i Stockholm är mer än bara fina kontor i bästa läge. Mycket mer. Det är en 
kreativ och inspirerande miljö för nyskapande företag, med en servicenivå som går utanpå det mesta.  
Som medlem i GT30 kan du jobba och nätverka i workloungen, köra produktlanseringen i hörsalen, spela 
in din podcast i ljudstudion och ta en spontan AW i baren. Vi tar hand om allt som inte har med din 
kärnverksamhet att göra, som att ta emot dina kunder i vår representativa reception och ordna stans bästa 
möte med mat från vår fina restaurang. Vi kan till och med tvätta dina träningskläder och parkera din bil. 
Exklusivt? Vi kallar det inklusivt.

G T 3 0 . SE

Tätt inpå // Lennart Larsson

står till 100 procent bakom att vi måste rädda vår 
jord och vår miljö. Men; det är alltid långsiktigt 
lönsamt att spara energi, man får aldrig glömma 
det.

lennart larsson är uppvuXen i ett kristet 
hem och han tillhör i dag Equmeniakyrkan i 
Fiskebäck.

– Min tro ger mig en oerhörd trygghet i var-
dagen. Tron har även gett mig ett engagemang i 
sociala frågor som jag nog inte hade haft annars. 
Jag har suttit i Reningsborgs styrelse i 17 år, varit 
i Indien och varit med om att starta barnhem, 
startat upp second hand-butiker i Rumänien. 

Det ger en ett perspektiv på livet som man aldrig 
kan få om man inte är på plats själv.

› Hur ser du, med dina erfarenheter från 
 Rumänien, på den nya situationen i Sverige, 
med tiggare därifrån?

– Det är blandade känslor. Ibland ger jag 
pengar till tiggare, jag kan inte låta bli. Samtidigt 
fi nns det människor bakom som utnyttjar en del 
av dem. En av spindlarna i nätet i vår hjälpverk-
samhet i Rumänien tycker att man absolut inte 
ska ge dem pengar. Det är inte hållbart att tig-
garna kan tjäna mer pengar på att tigga i Sverige 
än på att jobba i Rumänien. Och det är inte håll-
bart att de tar med sina barn på tiggeri istället för 

att de går i skolan hemma. De missar chansen att 
utvecklas och att utveckla sitt eget land.

i De olika ByggnaDerna på Krokslätts fabri-
ker återfi nns olika målningar och glasskulpturer. 
På utsidan står en stor stenskulptur.

– Konstnären bakom den här målningen har 
en ateljé här, berättar Lennart Larsson när vi 
passerar receptionen på Husvärdens kontor.

När Husvärden bygger nytt ser Lennart Lars-
son alltid till att huset utsmyckas med konst. 
I botten ligger ett personligt konstintresse. På 
området fi nns verk av konstnärer som Dagmar 
Glemme, Zeppa – och framför allt Bengt Olson.

– Bengt har gjort fl era målningar här och även 
stenskulpturen. Han är en personlig favorit och 
även en nära vän till mig. 

När Lennart Larsson byggde om lägenheten i 
centrala Göteborg – ett hus han själv ägde men 
ombildade till bostadsrätt strax efter ombyggnatio-
nen – var ett krav att en av väggarna skulle ha plats 
för en sex meter bred målning av Bengt Olson.

lennart larsson har stora framtidsplaner 
för Krokslätts fabriker. De första bostäderna på 
området – 200 lägenheter – ska snart påbörjas. I 
planerna ligger också ett hotell i en byggnad som 
dessutom ska inrymma ett antal tusen nya kva-
dratmeter kontor. I ett senare skede en förskola 
och ytterligare bostäder.

– Det ska bli en blandstad, ett attraktivt ställe 
att både bo och arbeta på. 

› Var det din vision av Krokslätt när du köpte 
för över 20 år sedan?

– Nej, den första visionen har vi överträff at 
fl era gånger om.

Lennart Larsson fyller 70 år i år och planerna 
på en generationsväxling pågår. De två sönerna 
Andreas och Daniel har arbetat länge inom före-
taget och tanken är att de snart ska ta över.

– Jag kommer att lämna över stafettpinnen till 
dem inom kort. Jag har alltid haft förhoppning 
om att de ska vilja ta över och jag är glad över att 
de nu vill det. 

› Vad ska du göra sedan?
– Jag kommer att fortsätta arbeta. Men då ska 

jag bara ägna mig åt de roliga sakerna …  

KONSTÄLSKARE. När 
Husvärden bygger nytt ser 

Lennart Larsson alltid till att 
utsmycka husen med konst.
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Det bygger på tvärvetenskap och morgondagens innovationer
Vi på Riksbyggen har byggt bostadsområden i 75 år och har utvecklats  
till att vara ledande inom hållbar samhällsutveckling. Under resans 
gång har vi samlat på oss mängder med ovärderliga erfarenheter och 
kunskaper. Det i kombination med viljan och drivkraften att göra  
skillnad på riktigt har resulterat i vårt koncept och tvärvetenskapliga  
arbetssätt Positive Footprint Housing® – Sveriges mest innovativa 
bostads- och stadsutvecklingsprojekt.

Genom projektets insikter, vetenskapliga bevis och unika sammansättning 
aktörer har vi möjlighet att bygga miljömässigt, socialt och ekonomiskt 
hållbara bostadsområden – långt bortom dagens standarder och normer. 
Den första produkten brf Viva och dess 132 lägenheter byggs i Guldheden, 
Göteborg och släpps till försäljning i februari 2016. 

Nyfiken? Läs mer på riksbyggen.se/pfh

Sveriges mest  
innovativa bostads- 
och stadsutvecklings- 
projekt

Arkitektkommentaren
Rasmus Wærn & Gert Wingårdh  //  Wingårdh Arkitektkontor

 År 1947 höll professor Gregor Paulsson en föreläsning om 
bostadsbyggandet. Krisen var om möjligt ännu större då 
än nu. Affischkampanjer runt om i landet försökte göra 

samma sak som dagens id-kontroller; bromsa folkvandringen till 
Stockholm. 

Paulsson var professor i konsthistoria, men hans engagemang 
sträckte sig långt bortom konsten. Innan han fick tjänsten i 
Uppsala, var han direktör för Svenska Slöjdföreningen och som 
sådan basade han också för landets genom tiderna mest inflytel-

serika utställning; Stockholmsutställningen 1930 som bröt isen för 
funktionalismen. 

Paulsson var vid gott mod också 1947, och hans kunskaper, 
analyser och förslag har mycket att säga oss om hur vi hanterar 
dagens bostadskris. Den som plockar fram hans anteckningar till 
föreläsningen ”Rationaliseringen och den svenska arkitekturen” ur 
Uppsala Universitetsbiblioteks samling för handskrifter, finner en 
debatt som i sin sakliga grundlighet ställer dagens frågor och svar 
i skamvrån. Professorn hade för det första tillgång till mycket väl 

Bygg för framtiden,  
inte för det akuta

 Rasmus Wærn och Gert Wingårdh konstaterar 
att snålheten sällan är lönsam, eller rätt.

RASMUS 
WÆRN

Ålder: 54 år.

Bor: Stockholm.

Titel: Arkitekt 
SAR.

På Wingårdhs 
sedan: 2004.

GERT 
 WINGÅRDH

Ålder: 64 år.

Bor: Göteborg.

Titel: Arkitekt 
SAR, vd och äga-
re av Wingårdh 
Arkitektkontor.

Startade Win-
gårdhs år: 1977.
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VINNARE. Wingårdhs vann Mipim Awards för Emporia.

V isst är det kul att våra städer växer och 
frodas. Men hur ska alla som flyttar in få 

plats? Hur skapar man trivsamma bostäder utan 
att för mycket mark och grönområden tas i an- 
språk? Vår lösning är ganska självklar; vi bygger 
mer på höjden.
 Det, och att bara använda miljögodkända 
material och metoder, är ju det enda som håller 
i längden. 

SE MER PÅ JM.SE

NU TAR VI TRIVSELN
TILL NYA NIVÅER.

underbyggda kunskaper om vad saker kostade, vari kostnadsök-
ningarna bestod, hur standardökningen påverkat priset (inget alls 
visade det sig, eftersom rationaliseringarna i princip sparat in allt 
det som standardhöjningen inom bostadsbyggandet mellan fall-
studieåren 1893 och 1939 kostade). Byggnadernas vikt hade minskat 
med en tredjedel, men å andra sidan hade andelen rörläggare som 
i stort sett inte fanns 1893, blivit lika många som murarna år 1939. 
Allt detta och mycket mer visste Paulsson på grund av en mängd 
undersökningar. 1939 tog Svenska Slöjdföreningen genom Gregor 
Paulsson tillsammans med Svenska Arkitekters Riksförbund 
initiativ till den första svenska bostadsutredningen, vars resultat 
föreläsningen till stor del byggde på. 

Detta var grunDen till Den svenska bostadsplaneringen på 
veten skaplig grund. Bostadsbyggandet skulle rationaliseras såväl 
tekniskt som funktionellt. För att detta skulle bli möjligt måste 
man veta hur folk använde sina hem och hur de kunde byggas 
smartare. Inte någonstans i Paulssons över 20 sidor långa manus 
nämns tanken att bygga enklare eller snålare. Målet är tvärtom 
hela tiden det motsatta. Att den stora mängd bostäder som man 
såg framför sig skulle byggas bättre, större, rejälare och vettigare än 
någonsin tidigare var en självklarhet. Och man skydde inga medel 

för att få fram bästa tänkbara fakta för hur detta skulle gå till, såväl 
tekniskt som ekonomiskt. Bostadsutredningen tog 20 år att fär-
digställa och då hade tiden i mycket hunnit gå den förbi, men på 
vägen hade den hunnit ge upphov till mycket kunskap och många 
viktiga institutioner som Hemmets Forskningsinstitut och Köks-
standardiseringen. Primus motor var en annan konsthistoriker, 
Gotthard Johansson, tillika Svenska Dagbladets konstkritiker. De 
var inga skönandar, dessa konstvetare; det var den bostadssociala 
frågan som kom att prägla deras liv.

nyckeln till all goD byggnadskultur ligger i att bygga för 
framtiden, inte bara för det akuta. Skillnaden i pris mellan att 
bygga påvert och att bygga anständigt är mycket liten. Skillnaden 
mellan anständigt och riktigt bra är inte stor den heller. Det kan 
handla om tiondelar hit och dit. I en investering på flera hundra 
miljoner kronor kan också detta te sig som stora summor, men de 
är inget att jämföra med de kostnader det handlar om för att rätta 
till de felhugg som snålheten kan orsaka. Om det inte är ett sam-
hällsintresse att det svenska bostadsbeståndet byggs för att fungera 
för många decennier, ja kanske sekler, framöver, vad skulle det då 
vara? Det är exakt detta som det ekonomiskt, ekologiskt, socialt 
och kulturellt hållbara samhället handlar om.  

WINGÅRDH

•  Wingårdh 
Arkitektkontor 
har cirka 150 
anställda, 
och kontor 
i Göteborg, 
Stockholm och 
Malmö. 

•  Byrån har de 
senaste två 
åren belönats 
med bland 
annat Årets 
Stockholms-
byggnad (för 
Kajen 4), Årets 
bygge (för Aula 
Medica) och 
Mipim Awards 
(för Emporia).
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Jakob Pettersson  //  Newsec

Fastighetsanalytikern har ordet

 År 2007 var det år som de internationella investerarna 
historiskt sett har varit absolut mest aktiva på den svenska 
marknaden och stod för närmare 60 procent av transak-

tionerna. Efterföljande år avtog de internationella investeringarna 
till 10–15 procent, på grund av osäkerhet till följd av den globala 
finanskrisen. Under 2015 ökade intresset igen till att stå för 28 pro-
cent av transaktionsmarknaden, motsvarande en investeringsvolym 
om 38 miljarder kronor (avseende transaktioner >100 miljoner). 

Utländska investerare föredrar större affärer, som till stor 
del beror på att en stor del av pengarna kommer från fonder, 
uppbackade av pensionskapital. Vad gäller affärer över en miljard 
genomfördes totalt 27 stycken under 2015. Utländska aktörer står 
för hela 45 procent av denna marknad. 

större transaktioner var ledordet för de utländska in-
vesteringarna under 2015. Den amerikanska kapitalförvaltaren 
Blackstone köpte en större portfölj, med bland annat fastigheter 
i Sverige för cirka 9,5 miljarder kronor. Transaktionen var också 
intressant mot bakgrund av att Blackstone tidigare varit aktiva på 
den svenska fastighetsmarknaden och nu åter investerar i Sverige. 
Även danska investerare är tillbaka på den svenska marknaden, en 
grupp som investerade tungt före finanskrisen 2008. Ett danskt 
konsortium finansierat av danska pensionspengar stod för 2015 
års näst största affär då de förvärvade NREP:s logistikportfölj 
för cirka 4,4 miljarder kronor. Brittiska investerare har generellt 
visat ett stort intresse för handelsfastigheter, vilket demonstreras 
genom Grosvenors köp av Skärholmens Centrum. Förvärvet var 
den största enskilda fastighetstransaktionen under året med en 

Internationella  
investerare tillbaka på 
svenska marknaden

 Inte sedan 2007 har det internationella intresset för den svenska fastighetsmark-
naden varit så stort som nu. Newsecs Jakob Pettersson spår en fortsatt ökning av 
utländska investerare avseende kommersiella fastigheter.  Text: Nicklas Tollesson

BILD: NEWSEC

JAKOB  
PETTERSSON

Titel: Head 
of Research, 
Newsec.

Ålder: 27 år.

Bor: Gärdet, 
Stockholm.

Familj: Flickvän.

På Newsec 
sedan: 2015.

Tidigare 
arbetsgivare: 
PWC, Applied 
Value Group.

Fritidsintres-
sen: Golf, skidåk-
ning, träning. 
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Kilpatrick Townsend har mångårig
erfarenhet och branschkunskap

inom fastighetsområdet
Det är dessutom enkelt och trevligt 

att arbeta med oss. Vi erbjuder  
 rådgivning och affärsjuridiska lösningar 

i samband med bl.a. förvärv och
försäljningar, plan- och bygglovsfrågor, 

hyrestvister, upphandlingsfrågor och 
utvecklingsprojekt.

www.kilpatricktownsend.se

ATLANTA

AUGUSTA

CHARLOTTE

DALLAS

DENVER

LOS ANGELES

NEW YORK

RALEIGH

SAN DIEGO

SAN FRANCISCO

SEATTLE

SHANGHAI

SILICON VALLEY

STOCKHOLM

TOKYO

WALNUT CREEK

WASHINGTON D.C.

WINSTON-SALEM

Fastighetsbranschens skatterådgivare.
www.skeppsbronskatt.se

volym på cirka 3,5 miljarder kronor. Utländska aktörer fanns även 
representerade på säljarsidan. Årets fjärde största affär var försälj-
ningen av kontorsfastigheten Fatburen på Södermalm i Stockholm 
för cirka tre miljarder kronor. AMF Fastigheter köpte fastigheten 
av tyska Aareal Bank.

historiskt sett, och även under 2015, var det främst han-
delsfastigheter som attraherade utländska investerare dit drygt 30 
procent av det utländska kapitalet allokerades. Det finns många 
internationella aktörer som är specialiserade på handel och kan dra 
nytta av sin internationella erfarenhet för att skapa värde på den 
svenska marknaden. 

neWsecs uppFattning är att transaktionsmarknaden kom-
mer att vara fortsatt stark under 2016 och kommer att karakte-
riseras av större struktur- och portföljaffärer. Detta talar för att 
de utländska investerarna ytterligare kommer att öka sin andel 
av transaktionsmarknaden mot 2015 års nivåer. Dessutom ses den 
svenska fastighetsmarknaden som en mycket transparent och 
säker marknad där det är lätt att göra affärer. Skakiga världsbörser 
med en ytterligare potentiell fallhöjd, låg avkastning på obliga-
tionsmarknaden och fortsatt låga räntor, i kombination med en 

NEWSEC

Newsec – The Full Service Property House in Northern Europe – erbjuder fastig-
hetsägare, investerare och lokalanvändare ett helhetsutbud av tjänster via affärs-
områdena Capital Markets, Leasing, Asset & Property Management, Valuation & 
Advisory och Corporate Solutions. Newsec grundades 1994 och är partnerägt.  
I dag har bolaget över 600 medarbetare fördelade på ett 20-tal kontor runt om 
i norra Europa. Newsec genomför årligen tusentals uppdrag och förvaltar över 
1 500 fastigheter. 

stark svensk ekonomi, bådar gott för den svenska fastighetsmark-
naden. 

ett ökat inFlöDe av utländskt kapital har tidigare känneteck-
nat slutet på en uppgångsfas i fastighetscykeln, som sedan följts 
av fallande fastighetsvärden.  Dagens marknad, med stort tillflöde 
av främst pensionskapital till fastighetsmarknaden, leder oss till 
en annan slutsats. Tidigare kraftiga ökningar av utländskt kapital, 
såsom under 2007 när mycket av pengarna som flödade in agerade 
mycket opportunistiskt, indikerar på en överhettad marknad. I 
dagsläget har stor del av kapitalet som kommer utifrån en mycket 
långsiktigare investeringshorisont, vilket gör att det ännu inte finns 
några indikationer som talar för att marknaden skulle vara på väg 
att bli överhettad.  

»Dessutom ses den svenska fastighetsmarknaden som 
en mycket transparent och säker marknad där det är 
lätt att göra affärer.«
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Vi går vår egen vägVälkommen till oss på Ålandsbanken Private Banking.  
www.alandsbanken.se/privatebanking

Stockholm: Stureplan 19, tel. 08-791 47 20, pbstockholm@alandsbanken.se  
Göteborg: Kungsportsavenyen 1, tel. 031-333 45 00, pbgoteborg@alandsbanken.se  
Malmö: Carlsgatan 3, tel. 040-600 21 00, pbmalmo@alandsbanken.se

Ålandsbanken 
Private Banking 
är till för dig 
som uppskattar 
både omtanke 
och ett personligt 
bemötande.
Kontakta oss om du behöver hjälp 
med något av följande:

• Fastighetsfinansiering
• Förmögenhetsförvaltning
• Generationsskiftesplanering
• Självrättelse
• Ägarplanering och bolagsstrukturer
• Försäljning av bolag
• Planering av utlandsflytt

Varmt välkommen!

Alandsb_PrivB_A_113x285mm.indd   1 2016-01-27   17:03

Fredric Cyon  //  ABG Sundal Collier

Aktieanalysen

 C arnegie äger och förvaltar cirka 16 000 lägenheter med 
merparten av beståndet i Storstockholmsområdet. Aff ärs-
modellen bygger på att renovera beståndet till nyskick och 

innefattar bland annat att renovera varje lägenhet i beståndet så 
fort en hyresgäst väljer att fl ytta.  Att renovera en lägenhet i taget 
minskar vakanskostnaden jämfört med om hela huset skulle töm-
mas samtidigt. Bolaget har ett renoveringssystem kallat Bosystem. 
Genom att standardisera renoveringsprocessen så blir investerings-
kostnaden relativt låg, cirka 5 000 kronor per kvadratmeter.

Vakansrisken i hela beståndet är minimal givet befolkningsök-
ningen i Stockholmsregionen som inte möts upp av det nya utbu-
det (se graf ). Kötiderna för att få en lägenhet i deras delmarknader 
är mellan åtta och tolv år.

historiskt sett har omfl yttningshastigheten i D Carnegies 
delmarknader uppgått till cirka åtta procent per år vilket skulle 
motsvara närmare 1 300 lägenheter för bolaget per år. Målsätt-
ningen är att renovera 1 000 lägenheter under 2016. 

Givet hyresregleringen så är hyresnivåerna i bolagets bestånd 
beskedliga, cirka 1 000 kronor per kvadratmeter och år. Efter reno-
vering kan bolaget ta ut mer marknadsmässiga hyror. Hittills har 
hyrorna höjts från 976 kronor per kvadratmeter före renovering till 
1 355 kronor per kvadratmeter – en höjning med 39 procent. Med 
en högre prestanda så tenderar också den löpande driftskostnaden 
att minska efter genomförd renovering. Detta innebär att drifts-
nettot efter renovering ökar med 90–100 procent. Bolaget har en-
dast renoverat cirka fem procent av sitt bestånd så hyrespotentialen 
i befi ntligt bestånd är hög.

eFter en eXternvärDering av beståndet under Q4 2015 så 
har bolaget kommunicerat bokfört värde den 1 december om 10 600 
kronor per kvadratmeter. Vi uppskattar att en färdigrenoverad 

Stor renoveringspotential 
i D Carnegie

 Fredric Cyon, analytiker på ABG Sundal 
Collier, tror att D Carnegies aktie har potential 
att uppvärderas.

SPELAR TENNIS

Namn: Fredric Cyon.

Ålder: 31 år.

Bor: Södermalm, Stockholm.

Familj: Flickvän.

På ABG Sundal Collier sedan: 

2008.

Utbildning: Industriell Ekonomi 

från KTH.

Fritidsintressen: Tennis, resor 

och litteratur.

BILD: DAVID SCHMIDT/PIXPROVIDER
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lägenhet ges ett värde om cirka 20 000 kronor per kvadratmeter. 
Givet en renoveringskostnad om 5 000 kronor per kvadratmeter så 
blir avkastningen på investerat kapital därmed cirka 80 procent.

oM Målet oM 1 000 renoverade lägenheter per år infrias så 
innebär det enligt våra beräkningar ett resultat om fyra kronor per 
aktie per år från renoveringar. Givet att merparten av beståndet 
har renoveringar framför sig så hävdar vi att bolaget kan skapa 
detta värde under de kommande sju till tio åren.

Utöver renoveringsvärdeskapandet så estimerar vi att det 
löpande kassafl ödet från förvaltningen bidrar med 4.60 kronor per 
aktie under 2016. Bolag med betydande andel av fastighetsvärdet 
kopplat till bostäder (såsom Wallenstam och Balder) prissätts med 
höga kassafl ödesmultiplar då vakansrisk och hyresrisk är låg. På 
våra estimat handlas Wallenstam till 28 gånger löpande kassafl öde 
för 2016 och Balder till 18 gånger. 

Givet ett lägre börsvärde, mindre likviditet i aktien och en högre 
belåning så antar vi konservativt en multipel om 14 gånger D Car-
negies löpande kassafl öde, vilket innebär ett värde om 64 kronor 
per aktie.

ABG SUNDAL 
COLLIER

ABG Sundal 
Collier är en obe-
roende nordisk 
investmentbank, 
noterad på Oslo-
börsen. Bolaget 
är organiserat 
i två grenar, 
Equity Sales 
& Research 
och Corporate 
Finance. ABG 
Sundal Colliers 
huvudkontor 
ligger i Oslo, 
och man har 
även kontor i 
Stockholm, Lon-
don, Frankfurt, 
Köpenhamn 
och New York. 
Bolaget har cirka 
250 anställda.

Utöver värdet av den löpande förvaltningen så adderar vi värdet 
av renoveringspotentialen. Om vi antar en diskonteringsränta om 
tio procent samt att bolaget renoverar 1 000 lägenheter per år de 
kommande tio åren ser vi ett värde om 25 kronor per aktie eller 89 
kronor per aktie för bolaget totalt.

vi tenDerar att fokusera mer på kassafl ödesvärdering än sub-
stansvärdering, men om vi skulle anta ett värde på bolaget om 89 
kronor per aktie så innebär det ett implicit värde per kvadratmeter 
om lite drygt 12 000 kronor per kvadratmeter. 

Givet att bostadsrätter i deras områden säljs för betydligt högre 
nivåer samt att produktionskostnaden för nyproduktion är väsent-
ligt högre så ser vi en potential att på sikt konvertera beståndet till 
BRF:er. Dock tror vi att bolaget kommer fokusera på att renovera 
upp sitt bestånd innan eventuella konverteringar kommer äga 
rum.  

Fotnot: I år (till och med  februari) har D Carnegie-aktien handlats 
för mellan  och  kronor.

FÖRDELNING AV D CARNEGIES LÄGENHETER

Källa: D Carnegie

UTVECKLINGEN FÖR ANTALET BOSTÄDER KONTRA 
BEFOLKNINGSÖKNINGEN I STOCKHOLMS LÄN

Källa: SCB

»Att renovera en lägenhet i taget minskar vakanskostnaden 

jämfört med om hela huset skulle tömmas samtidigt.«
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KISTA. Atrium Ljungbergs Nod i Kis-
ta. ”Här fungerade vi som en spindel 
i nätet. Kommunen var delaktig i ett 
tidigt skede med arkitekttävlingen 
som vi vann. Sedan präglades hela 
projektet av ett mycket gott samar-
bete. Och resultatet blev väldigt bra”, 
säger Ari Leinonen.

Arkitektur // Ari Leinonen

Det är allMänt känt att arkitektens roll är mer betydelsefull i 
många andra länder än den är i Sverige.

Ari Leinonen är ofta på studieresor runt om i världen för att ta 
intryck och hålla sig à jour med det senaste i arkitekturvärlden.

– Jag brukar fundera på vilken modern arkitektur vi hade visat 
upp på motsvarande resor i Sverige. Det finns en del, men inte 
speciellt mycket. Samtidigt tycker jag att det går åt rätt håll. De 
senaste tio åren har arkitekturen uppvärderats, både hos kommu-
ner och beställare. Jag tror att det hör ihop med att vi pratar mer 
varumärke i dag, att hyresgäster bygger sitt varumärke med hjälp 
av huset de finns i.

Ari Leinonen har finska rötter och han lyfter fram Finland som 
ett föregångsland inom arkitektur.

– Jag undervisade en period på KTH och anordnade då studie-
resor till Finland och samma fråga kom alltid upp; hur kan man 
skapa sådan här arkitektur i Finland när det inte går hemma?

– Jag tror att en anledning är att i Finland anses det inte fult 
att vara expert. Tvärtom, där finns en helt annan yrkesstolthet. 
Samhällets syn på arkitektur är också en annan – i Finland ska 
arkitekturen spegla samtiden, man pratar inte om pastischer på 50- 
eller 60-talsarkitektur, man skapar nytt och modernt. Och framför 
allt tillåts arkitekten ta en helhetsroll genom byggnationen. Och 
det är något som går igen i de länder som ligger längst fram när 
det kommer till arkitektur.

ari leinonen ser saMarBete som en nyckel till ett fram-
gångsrikt projekt – inte bara mellan arkitekt och beställare utan även 
med kommunen i plan- och bygglovshanteringen, med andra kon-
sulter och med byggaren, genom hela projekterings- och byggfasen.

– Projekt som blir väldigt bra i slutändan har ofta präglats av 
ett tätt samarbete, vilket leder till förståelse för de andra parter-
nas situationer. Det är oerhört viktigt att arkitekten förstår både 
beställarens och slutkundens affär, från det övergripande ner till 
dörrhandtagen. Samtidigt är det viktigt att beställaren ger arkitek-
ten utrymme. Vi brukar prata om att åstadkomma ”det oväntade 

Vill stärka arkitektens roll

 Ari Leinonen vill stärka arkitekturens roll i 
samhället.
Ett led i detta är att ge arkitekten en spindeln i 
nätet-funktion i byggprocesserna.
 – Man får den arkitektur man förtjänar, 
säger vd:n för Scheiwiller Svensson Arkitekt-
kontor.  Text& bild: Nicklas Tollesson

SCHEIWILLER SVENSSON  
ARKITEKTKONTOR AB

Scheiwiller Svensson Arkitektkontor bil-
dades 1995 av Herbert Scheiwiller och Bo 
Svensson och har i dag 35–40 medarbe-
tare. Kontoret har en bred bas av uppdrag 
inom handel, kontor, bostäder och offentlig 
miljö. Kontoret är framåtblickande och 
skapar nytänkande arkitektur med en bas 
i lång erfarenhet av genomförande av 
projekt i alla skalor. Scheiwiller Svensson 
har återkommande uppdrag från flertalet 
ledande fastighetsbolag.

ÅKER UTFÖR

Namn: Ari Leinonen.

Ålder: 53 år.

Bor: Hägersten.

Titel: Arkitekt MSA. Partner och vd på 
Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB. 
Har varit med sedan bolaget startade 
1996.

Familj: Särbo och två döttrar.

Fritidsintressen: Utförsåkning och 
bastubad.

Utbildning: Arkitekturutbildning från 
Chalmers i Göteborg  och Tammerfors 
Tekniska Högskola i Finland.                       

Förebild inom arkitekturen: ”Peter Zumt-
hor, en schweizisk arkitekt som har gjort 
mästerverk som badhuset i Vals. Och Alvar 
Aalto. Innan jag studerade i Tammerfors 
förstod jag inte hans storhet fullt ut, men 
när jag tittade närmare övertygades jag.”

VILL VARA SPINDELN I NÄTET. 
Runt om i världen har arkitekten en 
mer framträdande position än i Sve-
rige. Ari Leinonen menar att vi hade 
fått fram mer förstklassig arkitektur 
om arkitekten mer hade fungerat som 
spindeln i nätet i byggprojekten.
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självklara”, det är något av en devis för oss. Att komma med nya 
idéer som i efterhand ter sig som helt självklara.

Han exemplifi erar med ett kraftvärmeverk i Södertälje. 
– Vårt uppdrag var från början i princip att färgsätta fasaden 

till bygglovshandlingarna, men vår arkitekt Per Nyström ville mer. 
Han är oerhört duktig på industribyggnader och sätter sig alltid in 
i verksamheten. Här kom han med ett förslag om att ändra rikt-
ningen för avlastning av bränsle – en i efterhand självklar idé som 
sparar väldigt mycket tid och väldigt mycket pengar.

i centruM För saMarBetet vill Ari Leinonen ha arkitekten, 
som en sammanhållande länk.

– Så är det i Finland och många andra länder. Men det krävs 
en hög kompetens hos arkitekten och jag tror att för att komma 
dit i Sverige måste arkitekturutbildningarna breddas. Det svenska 
samhället har en något för konstnärlig syn på arkitektur, då blir det 
svårt med helheten.

– Utbildningen borde omfatta mycket mer teknik och ekonomi. 
Vi ser att arkitekter som vidareutbildar sig inom de här områdena 
och som skulle kunna ta övergripande roller ofta går över till 
beställarsidan.

Genom att kompetenta arkitekter tar en helhetsroll från ax 
till limpa i projekten tror Ari Leinonen att Sverige hade kunnat 
leverera mer högklassig arkitektur.

– Då hade samhällets syn på arkitektur också förbättrats, arki-
tekturen hade betytt mer. Det är det jag menar med att man får 
den arkitektur man förtjänar.

› Vad ser du som riktigt bra modern arkitektur i Sverige i dag?
– Aula Medica, Karolinska institutets aula, av Wingårdhs. En 

glasfasad som utmanar med sin lutning ut över gatan, man över-
raskas av limträkonstruktionen när man kliver in, och arkitekturen 
med dess koppling till innovation är passande med tanke på att 
Nobelföreläsningarna hålls där.

– Om man tittar på projekt vi själva har gjort är ett bra exempel 
ungdomsbostäderna i Högdalen. Det är en byggnad som verkli-
gen gör skillnad på platsen. Jag fi ck till och med ett ”kärleksbrev” 
från en privatperson som bodde mitt emot det här huset, som var 
otroligt nöjd med sitt nya grannhus. Det är sådant man blir glad av 
som arkitekt.

– En projekt där vi fungerade som en spindel i nätet var Nod i 
Kista, som vi ritade åt Atrium Ljungberg. Kommunen var delaktig 
i ett tidigt skede med arkitekttävlingen som vi vann. Sedan präg-
lades hela projektet av ett mycket gott samarbete. Och resultatet 
blev väldigt bra.  

HÖGDALEN. Ungdomsbostäderna 
i Högdalen. ”Jag fick till och med ett 
’kärleksbrev’ från en privatperson 
som bodde mitt emot det här huset, 
som var otroligt nöjd med sitt nya 
grannhus. Det är sådant man blir glad 
av som arkitekt”, säger Ari Leinonen.

»Vi brukar prata om att 
åstadkomma ’det oväntade 
självklara’, det är något av 

en devis för oss.« 
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klovern.se | info@klovern.se

Vi skapar era
framtida lokaler

Klövern är Sveriges näst största fastighetsbolag sett till ytan med ca 3 000 000 m2. Kanske är vi störst 
när det gäller att skapa och tillvarata framtidslägen i Stockholm och starka regionstäder. Elite Hotels 
och Länsstyrelsen i Uppsala, Tele2 i Kista och Linköpings Universitet i Norrköping är bara några  
exempel på projekt vi ligger bakom. Hur vill du att dina lokaler ska vara?

Arkitektur // Ari Leinonen



86   FASTIGHETSSVERIGE  ⁄⁄  1  2016

Specialist inom fastighetsrätt
Auktoritet inom hyresrätt

Under 25 år har vi vänt på varenda sten i våra uppdrag
inom förvärv, förvaltning, tvistelösning och försäljning. 
Kombinationen erfarenhet och spetskompetens tilltalar
klienter som fastighetsbolag, kommuner och statliga
myndigheter. Varmt välkommen att kontakta oss på
Advokatfirman Steinmann – oavsett om du är en stor
eller mindre aktör.

www.steinmann.se

När det gäller fastigheter

Transaktioner // 2015 och januari 2016

Topp 10  //  2015 och januari 2016

Uppgifterna är framtagna av Newsec.

De största transaktionerna

Köpare: Blackstone.
Säljare: Obligo.
Objekt: 659 000 kvadratmeter bostäder, hotell, 
kontor och industri på olika orter.
Fastighetsvärde: Cirka 9,5 miljarder kronor 

(14 416 kronor per kvadratmeter).

I juli kommunicerades 2015 års i särklass största affär. Ame-
rikanska Blackstone förvärvade en portfölj av Obligo. Det 
totala fastighetsvärdet uppgick till cirka 23 miljarder kronor, 
varav 9,5 miljarder kronor avsåg fastigheter i Sverige. I 
och med Blackstones återintåg på den svenska markna-
den översteg även den procentuella andelen utländska 
investerare 2015 andelen 2014. Blackstone hade under en 
lång tid sökt lämpliga portföljer att förvärva för att stärka 
sin position i Norden. Fastigheterna är i huvudsak belägna i 
Stockholm, Göteborg och Oslo.

Köpare: Danskt konsortium.
Säljare: NREP.
Objekt: 21 logistikfastigheter på olika orter.
Fastighetsvärde: Cirka 4,41 miljarder kronor  
(9 437 kronor per kvadratmeter).

Den största affären 2015 med logistikfastigheter och den 
näst största totalt stod NREP för när de i maj avyttrade 
fastigheter för sex miljarder kronor i Sverige, Finland och 
Danmark. De svenska fastigheternas värde uppgick till cirka 
4,4 miljarder kronor. Köpare var ett konsortium, bestående 
av fyra danska pensionskassor: Laegernes Pensionskasse, 
DIP (ingenjörernas), JØP (jurister och ekonomer) och PFA 
Pension. Portföljen bestod totalt av 28 fastigheter med en 
sammanlagd uthyrbar area om 650 000 kvadratmeter. 
Fastigheterna fanns i NREP:s logistikfond.

Köpare: Grosvenor.
Säljare: RBS.
Objekt: Köpcentrumet Skärholmens centrum.
Fastighetsvärde: Cirka 3,5 miljarder kronor 
(32 893 kronor per kvadratmeter).

I januari 2015 offentliggjorde Grosvenor Fund Manage-
ment att de utökat fonden Retail Centers V med förvärvet 
av Skärholmen Centrum. Fastighetsvärdet i affären upp-
gick till cirka 3,5 miljarder kronor. Skärholmen Centrum 
består av 100 000 kvadratmeter butiker, restauranger, 
caféer, serviceenheter och kontor. Centrumet omsätter 
cirka två miljarder kronor och har 14 miljoner besökare 
per år. Transaktionen var den största styckeaffären under 
2015.

4 Köpare: AMF Fastigheter.
Säljare: Aareal Bank.
Objekt: Kontorsfastigheten Fatburen på Södermalm, Stockholm,  

46 000 kvadratmeter.
Fastighetsvärde: 3,06 miljarder kronor (66 522 kronor per kvadratmeter).

Aareal Bank sålde i december 2015 fastigheten Fatbursjön 10, även kallad Fatbu-
ren, på Södermalm i Stockholm till AMF för 3 060 miljoner kronor. Byggnaden 
omfattar totalt 46 000 kvadratmeter. 

5 Köpare: Kungsleden.
Säljare: Djurgårdsstadens Fastigheter.
Objekt: Fyra fastigheter på Gärdet och en i Hammarby sjöstad, Stockholm.  

96 000 kvadratmeter kontor, hotell och industri.
Fastighetsvärde: 3,04 miljarder kronor (31 670 kronor per kvadratmeter).

Kungsleden förvärvade i oktober 2015 fyra fastigheter i Värtahamnen och en i 
Hammarby Sjöstad i Stockholm för tre miljarder kronor. Den totala uthyrningsbara 
arean är 96 000 kvadratmeter. Hyresvärdet uppgår till 200 miljoner kronor.  

6 Köpare: Svenska Handelsfastigheter.
Säljare: Areim och Möller & Partners.
Objekt: 44 handelsfastigheter på olika orter, 180 000 kvadratmeter.

Fastighetsvärde: 2,7 miljarder kronor (14 970 kronor per kvadratmeter).

Det nystartade bolaget Svenska Handelsfastigheter förvärvade i juli 44 handelsfas-
tigheter av Areim och Möller & Partners för 2,7 miljarder kronor. Den totala uthyr-
ningsbara arean är cirka 180 000 kvadratmeter varav 97 procent utgör handelsyta.

7 Köpare: Corallen (Corhei).
Säljare: Heimstaden.
Objekt: 23 fastigheter i Norrköping och Linköping – 162 500 kvadratmeter 

 bostäder, kontor, industri och samhällsfastigheter.
Fastighetsvärde: 1 994 miljoner kronor (12 270 kronor per kvadratmeter).

I april köpte Corallen 50 procent av aktierna i Henry Ståhl av Heimstaden. De två 
parterna bildade Corhei.

8 Köpare: Alecta.
Säljare: Swedavia.
Objekt: 50 procent av 20 fastigheter i Sigtuna, Svedala och Härryda  

– 130 000 kvadratmeter kontor, industri och övrigt.
Fastighetsvärde: 1 975 miljoner kronor (15 192 kronor per kvadratmeter).

Swedish Airport Infrastructure förvärvade i juni 20 stycken flygplatsfastigheter 
från Swedavia. Köparen var ett joint venture-bolag som ägs till lika delar av Alecta 
och Swedavia. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till 260 000 kvadratmeter. 

9 Köpare: Rikshem.
Säljare: Akelius.
Objekt: 47 bostadsfastigheter i Haparanda, Östersund och Umeå – 119 912 

kvadratmeter.
Fastighetsvärde: 1 878 miljoner kronor (15 661 kronor per kvadratmeter).

I november 2015 sålde Akelius 1 700 lägenheter i Norrland till Rikshem för cirka 
1,9 miljarder kronor. Totalt rörde det sig om 47 fastigheter i Östersund, Umeå och 
Haparanda. Detta var 2015 års största bostadsaffär. 

10 Köpare: KLP Eiendom.
Säljare: DNB.
Objekt: Hotell- och konferensanläggningen Stockholm Waterfront i 

centrala Stockholm.
Fastighetsvärde: Cirka 1 750 miljoner kronor (51 104 kronor per kvadratmeter).

I december 2015 köpte norska KLP Eiendom Stockholm Waterfront Congress 
Centre av DNB Liv för 1,75 miljarder kronor. Radisson Blu Waterfront Hotel har 414 
rum och kongresscentret omfattar ytor om 14 000 kvadratmeter. 
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GÖTEBORG. Postterminalen 
i Gullbergsvass, Göteborg, 
ingick i Blackstones förvärv 
från Obligo, 2015 års största 
affär i  Sverige.
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Vi är kanske inga konstexperter, men med enga-
gemang, nytänkande och kunskap om byggnation 
skapar vi tekniska helhetslösningar för hela bygg-
processen. Ingenjörskonst helt enkelt. 

Bengt Dahlgren AB är en av Sveriges största teknik-
konsulter och vår kärnkompetens ligger  inom 
VVS, Energi  & Miljö, Styr & Övervakning, Brand & 
Risk samt Teknisk Förvaltning. Vill du veta mera, 
kontakta oss för en privat visning eller besök 
www.bengtdahlgren.se

Ingenjörs-
konst,
helt enkelt

På galleriväggen visas några av våra konstverk. Från vänster: Hötorgshal-
len Stockholm, Näsbyparkskolan, Saluhallen Göteborg, Ideon Gateway, 
Tripple Towers, Friends Arena. 

m
a

lla
.s

e

Event // Göteborg 400+

 Fastighetssverige lanserar nu ett nytt 
seminarium med fokus på Göteborgs 
framtid – Göteborg 400+.
 – Eventet riktar sig till alla som är in-

tresserade av att äga fastigheter i staden 
på 2020-talet och till alla som är intresse-
rade av att bygga framtidens Göteborg, 

säger Fastighetssveriges vd och grun-
dare Rolf Andersson.  Text: Nicklas Tollesson

seMinariet hålls på Clarion Hotel Post tisdagen den 
31 maj. Det är då nästan exakt fem år kvar till staden fi rar 

400 år – Göteborg fi ck sina permanenta stadsprivilegier den 
4 juni 1621.

– Det här seminariet tar avstamp i jubileumsåret. I princip ska vi 
inte prata om fastighetsmarknaden i Göteborg som den ser ut före 
juni 2021. Det här handlar om visioner, utmaningar och möjlighe-
ter i Göteborg från 2021 och framåt. Det är ett event för långsik-
tiga samhällsbyggare, säger Rolf Andersson.

Fastighetssverige och systermagasinet Lokalnytt har på några år 
blivit en av landets ledande aktörer när det gäller seminarium med bä-
ring på fastighetsmarknaden – i år genomför vi hela elva olika event.

– Göteborg 400+ utmärker sig på fl era sätt, inte bara genom 

det uttalade framtidsfokuset. Det här är ett bredare event som inte 
bara täcker fastighetsmarknaden utan även bygg-, teknik-, arkitek-
tur- och infrastrukturutvecklingen.

– Göteborg är också en stad som, liksom hela Sverige, är 
beroende av att integrationen förbättras väsentligt. Långsiktigt 
samhällsbyggande måste grundas på ekonomisk, ekologisk och 
inte minst social hållbarhet, säger Rolf Andersson.

prograMMet och talarna kommer att presenteras på fastig-
hetssverige.se/400+, där du även kan anmäla dig.

Där presenteras även våra partners – det är klart att Serneke 
Group går in som huvudsponsor.

– Vi brinner för stadsutveckling och inte minst i Göteborgs-
området. Detta känns som en bra arena att diskutera dessa 
frågor och samtidigt visa upp vad vi på Serneke gör för att 
förbättra det samhälle vi lever i, säger Sernekes vd och grundare 
Ola Serneke.

På seminariet Göteborg 400+ träff as ledande fastighetsmän-
niskor, teknikkonsulter, byggare, politiker, höga tjänstemän och 
många andra – kort sagt; alla som ska utveckla framtidens stad.

– Vi vet egentligen inte mycket om Göteborg om tio år – men 
vi vet att många som påverkar hur det kommer att se ut ska vara på 
plats på det här seminariet. Förhoppningsvis kan Göteborg 400+ 
väcka många nya tankar och funderingar – det är en spännande 
tanke att vårt seminarium i sig kan påverka framtidens Göteborg, 
avslutar Rolf Andersson.  

– var med och påverka stadens framtid!
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 Rolf Andersson.

 Ola Serneke.
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Lugn, det är här Newproperty kommer in. Vi är din kompletta 
rådgivare vid en fastighetsförsäljning. Vårt team har kontaktnätet, 
kunskapen och erfarenheten för att kunna genomföra en lyckad 
transaktion. Vi åtar oss säljuppdrag över hela landet, allt ifrån en-
skilda fastigheter till större bestånd.
 
Ring oss så berättar vi mer, 08-665 68 80 eller info@newproperty.se.

newoffice             
UTHYRNING FASTIGHETSRÅDGIVNING FÖRETAGSLÄGENHETER

newstay

Har din 
 fastighet allt ... 

... förutom 
 rätt köpare?

Fastighetssverige annons 4.indd   1 2016-02-15   15:55

Revisorn har ordet
Andreas Adolphsson & Hussein Abdali  //  Grant Thornton

 Utsikterna och tron på fastighetsmarknaden är fortsatt 
positiv. Det visar en studie genomförd under hösten 2015 
som omfattar 100 av Sveriges största bygg- och fastig-

hetsbolag. De tillfrågade tror på ökad omsättning, högre priser, 
ökad orderingång och fl er antal anställda. Nästan hälften av 
de tillfrågade tror på ökade investeringar, en avsevärd ökning 
jämfört med år 2014 då var tionde trodde på en ökning. 

Men branschen identifi erar också utmaningar. Byråkrati, 
långa handläggningstider och brist på rätt arbetskraft lyfts 
särskilt. En annan viktig aspekt som pekas ut som ett av de 

största tillväxthindren är kostnaden för fi nansiering, det vill 
säga räntekostnader. 

i Detta hänseenDe Finns anledning att vara fortsatt 
uppmärksam. Ränteavdragen är generellt ifråga-

satta; politiker har de senaste åren antytt att 
ränteavdragen för privatpersoner behöver 
ses över. Även OECD ser detta som ett av 
de stora hoten mot den svenska ekonomin 
(OECD (2015), OECD Economic Outlook, 
OECD Publishing, Paris). 

Också ränteavdragen i bolagssektorn är 
i rampljuset. Sedan 2009 fi nns begräns-
ningar i ränteavdragen som i huvudsak 

träff ar internationella skuldförhållan-
den. Men Skatteverket har uttalat att 
mer generella begränsningar i ränte-
avdragen kan behövas för att parera 
den ökade belåningen bland svenska 

företag (Skatteverket (2016), Skatteplanering med ränteav-
drag i företagssektorn, dnr. 131 674362-15/113).  

Sommaren 2014 presenterade Företags-
skattekommittén ett huvudförslag och 
ett alternativt förslag för att reformera 
den svenska bolagsbeskattningen. För-
slagen har väckt en het debatt i frågan 
om vilken väg Sverige ska gå. I grunden 
bygger förslagen på att likställa lånat 
kapital med eget kapital – lånat kapital 
har ansetts vara förmånligare behandlat 
eftersom ränta kan utgöra en avdragsgill 
kostnad. 

i huvuDFörslaget slopas 
ränteavdraget om 
fi nansnettot är 
negativt, och ersätts 
istället med ett all-
mänt fi nansierings-
avdrag. I praktiken 
innebär det en 
lägre beskattning 
av bolag med stor 
andel eget kapital, 
och en ökad be-
skattning av bolag 
en med stor andel 
lånat kapital. 

Ta höjd för ändrade 
skatte regler

 Fastighetsbranschens skattesituation kommer sannolikt att försämras. 
 Andreas Adolphsson och Hussein Abdali på Grant Thornton menar att 
branschen måste ta höjd för detta när man räknar på framtida projekt.

BILDER: GRANT THORNTON

 Hussein Abdali Andreas Adolphsson
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VI KAN INTE ALLT.
För dig som kund är det viktigt att vara säker på att du får den 
mest kvalificerade hjälpen när det behövs. Istället för att 
sprida ut vår kompetens på alltför många discipliner har vi 
på Cederquist därför valt att fokusera på åtta affärsjuridiska 
områden som vi kan utan och innan – så att du alltid kan räkna 
med bästa möjliga leverans.

RANKADE TOPP 3 PÅ DET VI GÖR.
Vi är rankade topp tre i Sverige på de områden som vi är aktiva 
inom; däribland fastighetsrätt, arbetsrätt och konkurrensrätt. 
Självklart är vi stolta över det. Vi ser det nämligen som en 
bekräftelse på att vår strävan efter att hela tiden bli bättre 
ger resultat. Att vi lyckas se möjligheterna för våra kunder, 
och att de uppskattar att vi kan erbjuda det lilla extra. Så 
visst är vi glada – men mer över resultaten än utmärkelserna.

STORA NOG, TILLRÄCKLIGT SMÅ.

kompetens är vi nämligen tillräckligt stora för att kunna ta
oss an de största uppdragen, och samtidigt tillräckligt små
för att vara flexibla, snabbfotade och lyhörda inför våra kunders 
behov. Kort sagt: precis lagom.

3 SAKER DU INTE VISSTE
OM CEDERQUIST.

CEDERQUIST.SE

RANKADE TOPP 3 PÅ DET VI GÖR.

OM CEDERQUIST.

RANKADE TOPP 3 PÅ DET VI GÖR.
Vi är rankade topp tre i Sverige på de områden som vi är aktiva 
inom; däribland fastighetsrätt, arbetsrätt och konkurrensrätt. 
Självklart är vi stolta över det. Vi ser det nämligen som en 
bekräftelse på att vår strävan efter att hela tiden bli bättre 
ger resultat. Att vi lyckas se möjligheterna för våra kunder, 
och att de uppskattar att vi kan erbjuda det lilla extra. Så 
visst är vi glada – men mer över resultaten än utmärkelserna.

STORA NOG, TILLRÄCKLIGT SMÅ.
Vi är övertygade om att våra kunder tjänar på att vi är en stor 
liten advokatfirma. Med drygt hundra personers samlade 
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Kritiker hävdar att detta kommer leda till ökade fi nansieringskost-
nader. Detta kan komma att påverka kapitalintensiva branscher 
i större utsträckning än till exempel tjänstesektorn. Eff ekterna 
beror naturligtvis på varje enskilt bolags fi nansiella struktur. Det 
är dock inte sannolikt att en sådan ändring i bolagsbeskattningen 
skulle innebära en positiv eff ekt på bygg- och fastighetsbolagens 
investeringskalkyler.

De Förslag soM läMnaDes av Företagsskattekommittén har 
ännu inte lett till någon lagändring. Magdalena Andersson har 
i olika sammanhang uttalat att förslagen behöver ses över innan 
de kan implementeras och att lagändring kan komma tidigast 1 
januari 2017. Finansministern har också uttalat att det kan fi nnas 
behov för särlösningar för vissa branscher – såsom fi nans- och 
fastighetsbranschen. 

Och särlösningar verkar övervägas. Förslag har debatterats om 
hur fi nansbranschen ska beskattas i framtiden. Också beskatt-
ningen av fastighetsbranschen är under översyn. Sommaren 2015 
tillsattes en utredning med tydliga direktiv att täppa till kryphål i 
skattelagstiftningen för fastighetssektorn. 

inte sällan Bygger investeringskalkylerna på en särskild 
skatte eff ekt som utgår från gällande regler. Diskussioner som 
 antyder att fastighetsbranschen är förmånligt beskattad kan 

 naturligtvis medföra en viss osäkerhet.  
Utredningen gällande beskattning av fastighetssektorn ska 

presentera sina överväganden den 31 mars 2017. Paketering av 
fastigheter, stämpelskatt vid fastighetsreglering, byggnation och 
försäljningar av fastigheter har särskilt utpekats i direktiven till 
utredaren. 

soM ovan anFörts är synen på branschens framtid fortsatt 
positiv och det fi nns en vilja att möta behovet av bostadsbyggande. 
Men det gäller att hålla ett öga på de ändringar som diskuteras. 
Redan inom ett eller ett par år kan fl era skatteändringar som 
påverkar kalkylerna vara i kraft. 

Det är svårt att spekulera i vilka ändringar som den 
rådande regeringen kan och vill genomföra. Många aspekter 
spelar naturligtvis in. I en tid av tydlig brist på bostäder blir det 
intressant att se om lagstiftaren genomför ändringar som påverkar 
branschens rådande optimism i en negativ riktning. 

Fastighetsprojekt sträcker sig dock normalt fl era år fram i tiden. 
De kalkyler som görs i dag kan mycket väl avse projekt som pas-
serar tidsgränsen för de indikerade skatteändringarna.  Inför detta 
är det nu mer aktuellt än någonsin att i tids- och strukturplanering 
av projekt ta höjd för och anpassa sig till eventuella ändringar i 
skattereglerna.  

ANDREAS ADOLPHSSON 

Titel: Partner inom aff ärsom-
rådet Tax och ansvarig för 
branschgruppen Fastigheter 
& Bygg.  

På Grant Thornton sedan: 
2012.

Tidigare arbetsgivare: 
Deloitte och Skatteverket.

Ålder: 57 år.

Bor: Kungsholmen, Stockholm. 

Familj: Fru och tre barn.

Fritidsintressen: Tennis, 
 ridning, resor och familjen.

HUSSEIN ABDALI

Titel: Tax Manager. 

På Grant Thornton sedan: 
2014.

Tidigare arbetsgivare: 
Svenskt Näringsliv.

Ålder: 27 år.

Bor: Kungsholmen, Stockholm.

Familj: Sambo.

Fritidsintressen: Squash, 
matlagning och film.

GRANT 
THORNTON

Grant Thornton 
är ett av Sveriges 
snabbast väx-
ande revisions- 
och konsultfö-
retag. Bolaget 
har över 1 100 
medarbetare vid 
23 kontor runt 
om i Sverige 
och tillhanda-
håller tjänster 
inom revision, 
ekonomiservice, 
skatt och rådgiv-
ning. Under ett 
år stöttar Grant 
Thornton cirka 
26 000 företag 
och organisatio-
ner i Sverige i de 
ekonomiska frå-
gorna. Som ett 
medlemsföretag 
i Grant Thornton 
International Ltd 
kan man hjälpa 
företag i över 
130 länder.
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RETAIL. Fredrik Forsling har arbetat med retailfrågor i hela sitt liv. Nu är han nybliven vd på Pilotage Leasing.

Karriär // Fredrik Forsling

Att Fredrik Forsling skulle hamna i retailvärl-
den var naturligt.
 – Istället för godnattsagor läste pappa 
budgetberäkningar för mig, skrattar Pilotage 
Leasings vd.  Text & bild: Nicklas Tollesson

i FaMiljen Forsling faller äpplena inte långt från trädet. Pappa 
Bengt Forsling byggde upp Eurostopkedjan, var sedan Nordenchef 
för Aberdeen Shopping, och som pensionär arbetar han nu ett par 
dagar i veckan som senior adviser i olika retailprojekt.

Storasyster Karolin är stadsutvecklings- och marknadschef på 
AMF Fastigheter och hjärnan bakom projekt som Sickla Köp-
kvarter och Mood.

– När vi träff as  på jul är det rena konferensen hemma, säger 
Fredrik Forsling, 42.

Han började i köpcentrumsvängen redan som 21-åring, då han 
fi ck förtroendet av pappa Bengt att bli centrumchef på Eurostop i 
Halmstad. De fem åren i Halmstad ledde till livslånga förälskelser, 

både i staden som sådan, och i tjejen han träff ade där – Liselotte, 
som numera är hans fru, och som han bor med i lilla Vilshärad 
strax norr om staden.

– Halmstad är en fantastiskt fi n och avslappnad stad. Vi bor 300 
meter från stranden, det är livskvalitet.

Som vd för nystartade Pilotage Leasing kan han utgå från hem-
met i Halmstad, vilket också är en skön omställning – under sina 
åtta år som uthyrningschef för Eurocommercial utgick han från 
Stockholm.

– Det är skönt att slippa läsa läxorna med dottern över Face-
time, konstaterar han.

precis soM i Början av karriären arbetar han åter med Euro-
stop i Halmstad, som sedan tre år ägs av Eurocommercial, och som 
just nu genomgår en större om- och utbyggnad. Dagens 30 butiker 
ska bli 90, på sammanlagt 40 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta. 
Första etappen öppnar till hösten, med nio nya butiker. Resten 
öppnar hösten 2017.

– Det är väldigt speciellt. Pappa byggde upp det och jag 

Född in i retailbranschen

HAR SPELAT I JUNIORALLSVENSKAN

Namn: Fredrik Forsling.

Ålder: 42 år.

Bor: Är uppvuxen i Enköping. Bor sedan 2012 i 
Vilshärad utanför Halmstad.

Familj: Frun Liselotte och dottern Tilde, 8 år.

Bakgrund: Började som centrumchef på Euro-
stop Halmstad 1994. Centrumchef på Solna 
centrum (Rodamco) 1999–2001. Centrumchef 
(för JLL) på Burlöv Centrum (som var Eurocom-
mercials första svenska innehav) 2001–2006, 
under en kort period också för Väla (Diligentia). 
Utvecklings- och uthyrningschef för TK Deve-
lopment i Sverige 2006–2008. Uthyrningschef 
för Eurocommercial 2008–2015. Sedan januari i 
år vd för Pilotage Leasing.

Fritidsintresse: Trav. ”Jag äger tre hästar till-
sammans med pappa, hittills dock utan större 
framgångar. Det är en härlig känsla att följa 
dem från att de är små ända till tävlingsbanan. 
De blir som familjemedlemmar.”

Ser på tv: ”Sport. Gladiatorerna med dottern. 
Och – det låter kanske löjligt men jag tycker att 
CSI Miami är otroligt bra.”

Läser: ”Travronden är det viktigaste. Annars 
facktidningar.”

Bonusfakta: Var som ung en lovande 
fotbollsspelare. Spelade i juniorallsvenskan 
tills återkommande knäskador satte stopp för 
karriären.

Norrköping växer så det knakar och snart kommer Ostlänken till stan. Då blir Stockholm bara 50 minuter bort. Dessutom har vi redan 
E4:an, E22:an, Stambanan, kombiterminal, hamn och flygplats - inte konstigt att Intelligent logistik utnämnde Norrköping till att ha ett 
av Sveriges bästa logistiklägen! 

I takt med att invånarantalet ökar, ökar även behovet av bostäder. Just nu byggs det rekordmycket i vår stad och extra spännande är 
byggherresamverkan kring regionens mest attraktiva bostadsläge, Inre hamnen. I stadens gamla hamnkvarter bygger vi nu en ny,  
spännande stadsdel där nyskapande arkitektur möter äldre, befintliga byggnader och skapar ett område fyllt av charm och karaktär.

Vill du vara med på framgångståget? Kontakta oss för ett personligt möte på MIPIM i Cannes. 
Då kan vi prata vidare om hur du kan bli en del av denna utveckling.

Next:Norrköping
Träffa oss på MIPIM!

Pontus Lindblom, etableringsansvarig 
pontus.lindblom@norrkoping.se 
011-151274

Fredrik Wallin, projektledare Inre Hamnen
fredrik.wallin@norrkoping.se 
011-151324

next.norrkoping.se
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BETALAR  
du fortfarande  
för nyheter?
Du vet väl att du kan få branschens bästa 
och modernaste nyhetsbrev 
kostnadsfritt!

Teckna din prenumeration på 
www.fastighetssverige.se

Följ oss på Facebook och Twitter:
@FSVE

Andra på nya poster
STEFAN SANDBERG
Vd, Uppsalahem

Stefan Sandberg tillträder i augusti som ny vd för Uppsala-
hem, där han efterträder Mikael Rådegård som går i pension. 
Sandberg arbetar i dag som divisionschef på det interna-
tionella konsultbolaget Cowi. Han har haft olika ledande 
befattningar i bland annat Skanska och Boklok.  

PATRIK SCHELIN
Vd, Hifab

Patrik Schelin tillträder den 1 mars som ny vd för konsultbola-
get Hifab, där han efterträder Jeanette Saveros.

Patrik Schelin kommer från teknikkonsultföretaget Ram-
böll, där han arbetat under 16 år och senast varit divisions-
chef för Transport i Sverige, vilket inkluderar infrastruktur och 
samhällsbyggnad.

CAMILLA HEYMAN
CFO, Serneke Group

Serneke har rekryterat Camilla Heyman som ny CFO och 
medlem i koncernledningen. 

Camilla Heyman kommer närmast från koncernledningen 
i Platzer där hon varit ekonomichef sedan 2013. Innan hon 
kom till Platzer var hon bland annat divisionscontroller på 
Peab.

NICLAS MELANDER
Vd, Strabag Sverige

Niclas Melander blir ny vd för Strabag Sverige. Han har arbe-
tat i ledande nyckelpositioner inom NCC i sammanlagt 14 år, 
bland annat som miljöchef och chef för aff ärsutveckling och 
nu senast som regionchef och ansvarig för boendeutveck-
ling i NCC Boende region Riks. 

SOFIA GRANLUND
Transaktions- och juridikchef, Stena Fastigheter

Sofia Granlund är ny chef för Stena Fastigheters avdelning. 
Hon kommer närmast från Advokatfirman Lindahl där hon 

arbetar som advokat och är specialiserad inom fastighetsrätt. 
– Sofia Granlund har lång och bred erfarenhet som 

advokat med inriktning på fastighetsfrågor. Genom henne 
tillförs bolaget juridisk spetskompetens med stor betydelse 

för våra framtida aff ärer, säger Christel Armstrong Darvik, koncernchef på Stena 
Fastigheter.

PETRA K EKSTRÖM
Vd, Fastighets AB Förvaltaren

Petra K Ekström är ny vd i kommunägda Fastighets AB 
Förvaltaren i Sundbyberg. Hon kommer närmast från Telge 
Hovsjö AB där hon varit såväl tillförordnad vd som fastighets- 
och utvecklingschef. 
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Karriär // Fredrik Forsling

arbetade där som ung. Sedan det byggdes har det i stort sett inte 
hänt någonting förrän nu, när vi genomför det här stora projektet. 
Intresset från hyresgästerna är stort, cirka 70 procent är uthyrt i 
nuläget.

– Det är skönt, både för Eurocommercial och oss på Pilotage, 
att jag fortsätter att arbeta med projektet. Jag har ju varit med 
genom hela projektet och kan detaljerna.

retailkonsulten pilotage startades av Johan Karela och 
Magnus Andersson 2013. Genom Pilotage Development har man 
hittills arbetat med projektledning och hyresgästanpassning. Sam-
manlagt 15 personer arbetar på bolaget, som har kontor i Stock-
holm, Göteborg, Malmö och Örebro.

– Med Pilotage Leasing kan vi nu erbjuda en helhetslösning, 
som är attraktiv för många, inte minst för internationella fastig-
hetsägare.

› Hur kom det sig att du hamnade på Pilotage?
– Jag har haft åtta fi na och lärorika år på Eurocommercial och 

trivts verkligen jättebra. Jag har byggt upp uthyrningsverksamhe-
ten, som tidigare till största delen var outsourcad. Samtidigt har 
jag haft kontakt med Johan Karela, som jag känner sedan tidigare. 
Den senaste tiden har vi pratat om att starta ett leasingben, och 
nu blev det av. Att bli vd för Pilotage Leasing är en väldigt spän-
nande utmaning, och det känns att det fi nns ett stort behov av våra 
tjänster på marknaden.

› Du är initialt ensam på Pilotage Leasing. Hur länge är du det?
– Inte så länge till. Fast vi bara har hållit på i några veckor är 

intresset stort.  I takt med att vi får fl er uppdrag kommer vi att 
rekrytera.

› Hur många är ni på uthyrningsdelen om ett år?
– Jag skulle gissa på tre personer.
› Hur ser du allmänt på den svenska retailmarknaden?
– Positivt. Konsumtionen är god och det fi nns många intres-

santa projekt i pipelinen. Jag kan tycka att det tar något längre tid 
i dag än för några år sedan att skriva kontrakt. Hyresgästerna har 
blivit alltmer professionella i förhandlingarna, vilket är bra.

– För min del är det väldigt viktigt med relationsbyggande och 
att båda parter förstår varandras business. Man får aldrig glömma 
att man förhoppningsvis ska leva med  varandra och förhandla om 
kontraktet om några år.  
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Networking cocktail
with women of 
infl uence in the real 
estate industry

Flash mobs
5 highly productive 
open meetings 
dedicated to:
• Healthcare
• Hotel & Tourism
• Logistics
• Housing
•  Career Coaching 

for future talents

And more...

ACCESS
A REAL
WORLD OF 
OPPORTUNITIES
Connect with 21,400 international real 
estate decision-makers during a variety 
of networking and social events

Register now online on mipim.com and access the online database of participants 
or contact our sales team at laurianne.dicecca@reedmidem.com

15-18 March

2016
Palais des Festivals
Cannes, France
mipim.com

INFORMERAR. PWC, med skattejuristerna Marcus Lindqvist och Morgan Furby, har informerat en hel del om de nya reglerna. 
”Många har fortfarande inte satt sig in i vad som gäller”, säger Marcus Lindqvist.

Nytt regelverk // Personalliggare

reglerna oMFattar alla entreprenader där de totala kost-
naderna för byggverksamheten överstiger fyra basbelopp (178 000 
kronor), undantaget renoveringar av den egna bostaden. 

Även entreprenader som inleddes före årsskiftet och som beräk-

nas fortsätta efter den 30 juni 2016 omfattas av regelverket.
– Efter en dryg månad kan vi konstatera att det finns tre 

grupper av byggherrar; de som tillämpar de nya reglerna, de som 
känner till dem men ännu inte hunnit implementera dem, och 

Nya regler om 
personalliggare
– men många har inte rutinerna på plats

 Vid årsskiftet började de nya reglerna om personalliggare på byggarbets-
platser att gälla.
 – Många fastighetsägare har fortfarande inte satt sig in i vad som gäller, 
säger Marcus Lindqvist, skattejurist på PWC.  Text: Nicklas Tollesson

BILD: NICKLAS TOLLESSON
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www.advokatag.se

EN BRA JURIDISK RÅDGIVARE 
FINNS DÄR DU FINNS

I VERKLIGHETEN

Att arbeta med människor man känner, att veta att den 
partner man arbetar med är på samma våglängd som en 
själv, skapar trygghet. Det vet du, det vet vi. Det här tog  
vi fasta på redan vid starten för över 30 år sedan. 

Vårt synsätt har gett oss en så djup och bred kunskap 
om bygg- och fastighetsbranschen att vi idag räknas som 
en av landets främsta advokatbyråer inom området.
 
Vi arbetar med allt från mindre fastighets överlåtelser till 
stora komplexa internationella transaktioner och projekt 
avseende fastighetsutveckling.

Våra långvariga samarbeten med olika fastighetsägare, 
fastig hetsbolag och börsnoterade bolag är det bästa beviset 
på att de har hittat rätt i valet av juridisk rådgivare. 

Hitta rätt du också.

Nytt regelverk // Personalliggare

en grupp som inte har en aning om vad som gäller, säger Morgan 
Furby, skattejurist på PWC.

Syftet med de nya reglerna om personalliggare är framför allt 
att motverka svartarbete. Sedan tidigare fi nns liknande regler för 
restauranger, tvätterier och frisörer.

Byggherren, vanligtvis Fastighetsägaren, är skyldig 
att tillhandahålla en elektronisk personalliggare. Endast vid tota-
lentreprenad eller utförandeentreprenad som utförs av en genera-
lentreprenör kan byggherren avtala bort samtliga sina skyldigheter.

Anställda hos byggbolaget är i sin tur skyldiga att föra in upp-
gifterna i personalliggaren på byggarbetsplatsen.

Skatteverket fungerar som kontrollorgan och tar ut kontroll-
avgifter vid brister i efterlevnaden: Om byggherren exempelvis 
inte har tillhandahållit utrustning för liggare är avgiften 10 000 
kronor. För varje verksam person som inte är inskriven i liggaren 

får byggbolaget betala 2 000 kronor.
– Budskapet från Skatteverket är att de kommer att vara för-

siktiga i tillämpningarna av det nya regelverket det första halvåret. 
Samtidigt är det ju så att byggherrar som inte har rutiner på plats 
nu faktiskt bryter mot reglerna, säger Marcus Lindqvist.

› Vilka kostnader innebär de nya reglerna för byggherrarna?
– Det beror på vilken teknisk lösning man behöver. För mindre 

entreprenader kan det räcka med en app, större byggen kräver 
andra lösningar. Instängslade byggarbetsplatser kan exempelvis 
behöva en utrustning vid grinden. Många system baseras på det 
etablerade ID06-systemet.

– Fastighetsägare soM ännu inte har tagit tag i det här 
måste nu få rutinerna på plats. Har vi avtalat bort ansvaret? Vem 
kontaktar Skatteverket? Vilken form av teknisk lösning behöver vi? 
Vem ansvarar för det? Och så vidare, säger Morgan Furby.  

Före byggnation Under byggnation Efter byggnation

Byggherren Anmäla byggarbetsplats till Skatteverket. Tillhandahålla system för personal-
liggare och hålla den tillgänglig.

Anmäla att byggnationen avslutats 
inom två veckor.

Den som bedriver byggverksamhet Registrera uppgifter och hålla 
personalliggaren tillgänglig.

Den som är verksam Registrera sin närvaro i personal-
liggaren.

Vem ansvarar för vad?

För byggherren: 

•  Ej anmält byggstart: 25 000 
kronor per byggarbetsplats.

•  Ej tillhandahållit utrustning 
för personalliggaren: 10 000 
kronor.

•  Ej tillgänglig personalliggare 
vid kontroll: 10 000 kronor.

För den som bedriver bygg-
verksamhet:

•  Ej tillgänglig personalliggare 
vid kontroll: 10 000 kronor.

•  Verksam person är ej införd 
i personal liggaren: 2 000 
kronor per person.

•  Personalliggaren är bristfällig: 
10 000 kronor.

SKATTEVERKETS 
 SANKTIONER
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Kerstin Lindberg Göransson  //  Akademiska Hus

Krönika

 V
i som läser Fastighetssverige är 
en del av en viktig och mäktig 
samhällsbyggnadsfunktion. Det är 
en spännande men komplicerad 
bransch som ständigt utmanar oss 

att tänka nytt och bättre – vilket inte är helt 
enkelt alla gånger. Som ett stort fastighetsbolag  
har vi ett enormt ansvar som kräver att vi hela 
tiden tänker längre och framåt. Jag tror att vi i 
fastighetsbranschen på många sätt kan bidra till 
ett bättre Sverige, men att det kräver att vi tar ett 
helhetsansvar över vad vi gör och faktiskt förstår 
både våra långsiktiga utmaningar och hur vi kan 
bidra till samhället. Och framförallt tror jag att 
vi är många som har fått insikten att vi behöver 
samverka med alla aktörer inom samhällsbygg-
nadssektorn.

i nära saMarBete med våra kunder har vi 
länge arbetat med campusplaner för att kunna få 
en helhetsbild av vad våra lärosäten behöver, vill 
ha och vill uppnå. Det räcker inte att koncentrera 
sig på fastigheter. Omgivningen och verksamhe-
tens möjligheter att samspela med sin omvärld 
är minst lika viktiga. I campusplanen formulerar 
lärosätet tillsammans med oss som byggherre 
en visionär målbild över hur den fysiska mil-
jön kan utvecklas för att stärka övriga mål, där 

dokumentet blir strategin för att nå dit. Alla 
tänkbara aspekter av hur campus ska se ut om 
fem, tio, tjugo års tid tas med i beräkningarna. 
Tillsammans ställer vi frågorna och utreder. Hur 
kommer framtidens lärmiljöer se ut? Var kan vi 
eller andra bygga studentbostäder? Hur får vi en 
digitaliserad generation från världens alla hörn 
att känna sig välkomna på campus? Hur kan 
man skapa en hållbar energiförsörjning? Hur 

bygger vi miljömässigt och socialt hållbart? Hur 
gör vi så att akademin integreras med samhället 
och näringslivet? Planerna är breda och samti-
digt specialiserade – frågorna är många och det 
kan ta tid. Men det blir för mig allt tydligare 
att vi med den här metoden är på rätt väg av 
två enkla anledningar; med en tydlig framtids-
vision skapas attraktiva campusområden som 
stärker våra svenska universitet och högskolor 
vilket i förlängningen gör dem internationellt 
konkurrenskraftiga. Men, planerna ger oss också 
möjlighet att tillsammans med våra kunder driva 
en hållbar utveckling och ställa högre krav när vi 
bygger nytt och underhåller våra fastigheter.

jag tror att vi i samhällsbyggarbranschen 
bäst lär oss av varandra och att samverkanspro-
jekt skapar resultat värda väntan. Min kol-
lega Hayar Gohary, som är vår projektledare i 
utvecklingen av campus Albano i Stockholm, 
säger att det inte går att bygga efter läroböckerna 
längre och det tror jag att vi alla kan ha med oss. 
Ett hus är ett hus. Men det är också en del av 
ett område och en bit av en stad. Det påverkar 
sin omgivning på många sätt som alla måste tas 
med i beräkningen. Vi bygger för samhället och 
med vår storlek som bransch betraktat måste vi 
handla ansvarsfullt. 

Genom att ta helhetsansvar och tänka långsiktigt kan fastighetssektorn 
bidra till att skapa ett bättre samhälle, skriver Kerstin Lindberg  

Göransson, vd för Akademiska Hus.

när alBano nu Byggs är det mer än ett cam-
pus som skapas, det är en helt ny stadsdel som 
ska länka samman Stockholms universitet och 
KTH med varandra och staden. I planen finns 
utbildnings- och forskningslokaler på 100 000 
kvadratmeter och 1 000 nya student- och fors-
karbostäder. Allt detta mitt i Stockholms 
nationalstadspark där ett förbisett håll-
barhetstänk eller annan miss i pla-
neringen vore katastrofalt. Redan 
från start genomsyrades pla-
nerna av långsiktig hållbarhet. 
När Sweden Green Building 
Council sökte pilotprojekt till 
Citylab Action såg vi det som 
en chans att visa vad vi kan och 
lära oss mer. Deltagandet innebär 
att vi är med och utvecklar ett gemensamt 
arbetssätt för en hållbar stadsutveckling och 
det säkerställer att Albano blir ett hållbart 
campus. Därför är det ett mycket värdefullt 
initiativ att vara en del av.

att soM Fastighetsägare ta ett helhetsan-
svar över såväl hus som område är det viktigaste 
vi kan göra. Det är här möjligheterna att påverka 
och bygga bättre finns. Tillsammans kan vi 
handla klokare och mer hållbart!  

Vi behöver  
samverka!

         Ett hus är ett 
hus. Men det är 
också en del av ett 
område och en bit 
av en stad. Det på-
verkar sin omgivning 
på många sätt som 
alla måste tas med i 
beräkningen.«

BILD: AKADEMISKA HUS
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Profil // Kristina Alvendal

Mellan 200 och 2010 var Kristina Alvendal moderat bo-
stads-, stadsbyggnads- och fastighetsborgarråd i Stockholm. Hon 
lanserade Promenadstaden, Årets Stockholmsbyggnad, Arkitektur 
Stockholm, genomförde försäljningen av Centrumkompaniet och 
en våg av ombildningar och beståndsförsäljningar inom den stock-
holmska allmännyttan.

Efter att hon lämnat politiken var hon under drygt tre år vd för 
Airport City Stockholm och när Fastighetssverige träff ar henne är 
det ett drygt år sedan hon slutade där. 

– jag har Fått Många samtal under det här året; ”medan du 
funderar över vad du ska göra kan du väl hjälpa oss med det här?” 
Det har varit väldigt roliga uppdrag och nu har jag bestämt mig 
för att satsa på att fortsätta driva eget. Jag gör det jag verkligen 
brinner för – är med och bygger en attraktiv stad. Det handlar om 
att öka fastighetsvärden genom att ta långsiktiga helhetsgrepp om 
områden eller stadsdelar snarare än att bara utveckla den enskilda 
fastigheten. De fastighetsägare som ser helheten kommer att vara 
morgondagens vinnare.

Vi träff as i Bonnierhusets nya servering, vilket inte är någon 
tillfällighet. Bonnier Fastigheter vill tillsammans med bland andra 

”Jag gör 
det jag 
brinner för”

 Fastighetsbranschen borde vara modigare 
gentemot politikerna. Och erbjuda politikerna 
”utbildning” i hur branschen fungerar.
 Det tycker det förra stadsbyggnads- och 
fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal, som 
nu arbetar med värdeskapande fastighets-
utveckling på konsultbasis.  
Text & bild: Nicklas Tollesson

FÖRE DETTA POLITIKER. Kristina Alvendal 
tycker att branschen borde erbjuda politi-
kerna ”utbildning” i hur branschen fungerar 
och informera om hur drivkrafterna ser ut. 
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Göteborgs nya framtidsseminarium

Arrangörer: Huvudsponsor:

Om fem år firar Göteborg 400 år – jubiléet kan 
ses som ett avstamp för det nya heldagssemi
nariet Göteborg 400+.
 Seminariet riktar sig till alla som är intresse
rade av att äga fastigheter i Göteborg från 2021 
och framåt – och till alla som vill vara med och 
bygga, påverka och forma den framtida staden. 
Det är ett event för långsiktiga samhällsbyggare.
 Göteborg 400+ är ett brett seminarium som 

behandlar allt från fastigheter, bygg, teknik
utveckling och infrastruktur till arkitektur, 
integration och hållbarhet.
 Det handlar om visioner, stora tankar och 
möjligheter – men även om de svårigheter, 
utmaningar och problem vi står inför när  
framtidens stad ska förverkligas.
 Du kan följa seminariets framväxt – och an
mäla dig – på www.fastighetssverige.se/400+.

När? 31 maj 09.00 (frukost och mingel från 08.15).
Var? Clarion Hotel Post, Göteborg.

Profil // Kristina Alvendal

Afa Fastigheter omvandla Torsgatan till ett attraktivt stråk med 
fl era olika slags destinationer. Kristina Alvendal leder arbetet från 
Bonnier Fastigheter sida, det handlar om samverkan med andra 
fastighetsägare och inte minst med kommunen.

– i eFterMiDDag ska jag hålla i en workshop tillsammans med 
Stockholms stads tjänstemän så att alla kan bidra och sträva mot 
samma mål. Många fastighetsägare tror att man har en fungerande 
dialog med kommunen bara för att man har pratat med en person 
där, men så är det ju inte. Stockholms stad består till exempel av 
mängder av olika aktörer, allt från politiken med nämnder och 
borgarråd till exploateringskontor, stadsbyggnadskontor, trafi k-
kontor och Skönhetsrådet, för att nämna några.

› På vilket sätt har din syn på fastighetsbranschen förändrats 
sedan du lämnade politiken?

– Jag tror inte att den har förändrats så mycket. Men något som 
har blivit mer tydligt för mig är vikten av att fastighetsbolagen 
och staden har förståelse för varandras situation och för hur man 
arbetar. Jag tycker att branschen helt klart är på väg åt rätt håll här. 
Istället för att komma till kommunen med en ritning och säga ”det 
här är ett punkthus, det vill vi bygga”, är inställningen att man vill 
vara med och utveckla staden tillsammans. Det är så det måste 
vara, man har ett ömsesidigt beroende som man måste ta vara på 
så bra som möjligt.

– Samtidigt kan jag tycka att branschen ibland är för feg när 

KRISTINA

Namn: Kristina 
Alvendal.

Bor: Centrala 
Stockholm.

Familj: Gift, två 
barn, 7 och 3 år.

Gör: Fastighets-
konsult, driver 
Alvendal AB. Vd 
för Airport City 
Stockholm 2011–
2014. Borgarråd 
i Stockholms 
stad 2006–2010. 
Utbildad jurist.

Fritidsintressen: 
”Tränar på gym, 
umgås med 
 vänner, resor.”

Ser på tv: 
Nyheter.

Läser: Deckare. 
Favoritförfat-
tarna är Roslund 
& Hellström.

Dold talang: 
”Jag är en hejare 
på att fickpar-
kera.”

det gäller att säga ifrån, kanske av rädsla för att det ska ligga dem 
i fatet senare. Men kommuner och politiker måste få input för 
att kunna fatta rätt beslut. Ibland är besluten dåliga och då måste 
det vara tillåtet att säga ifrån. Det kan gälla allt från kommunala 
planfrågor till rikstäckande frågor. Ta det här med subventionerna 
som regeringen är på väg att införa trots att ingen i branschen vill 
ha dem!

kristina alvenDal hoppas att något av de större fastighets-
bolagen tar på sig uppgiften att ”utbilda politikerna”.

– Jag tänkte på det redan när jag var politiker. Det är ett stort 
ansvar att representera väljarna och fatta beslut i mångmiljon-
klassen. Efter varje val borde någon erbjuda alla i till exempel 
stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden en genomgång 
av hur branschen fungerar. Vad driver ett bostadsbolag? Vilka 
konsekvenser får ändrade regelverk och pålagor? Vad kostar en 
bordläggning? Branschen kan ses som ett särintresse bland andra 
men med bra information och utbyte kan bransch och kommun 
åstadkomma riktigt bra saker. Så länge vi accepterar och förstår 
varandras uppdrag är det bara av godo. 

kristina alvenDals konsultBana är relativt nystartad – hur 
lång den blir vet hon ingenting om.

– Var sak har sin tid, man ska aldrig skriva något i sten. Men nu 
satsar jag på detta, jag tycker att det är jätteroligt.  

KONSULTAR. Bonnier Fastigheter och Ica 
Fastigheter är Kristina Alvendals största upp-
dragsgivare just nu. För  Bonnier Fastigheter 
leder hon bland annat utvecklingen av Tors-
gatan. ”Bonnierhuset är Taxi Stockholms näst 
vanligaste destinationsadress efter Centralen. 
Här arbetar 2 000 personer. Samtidigt ligger 
det som en svårtillgänglig solitär. Ambitionen 
är att lyfta hela området, Torsgatan ska bli ett 
naturligt och attraktivt stråk hela vägen till 
Centralen”, säger Kristina Alvendal.
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