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TÄTT I N PÅ
Peter Wågström har bygg- och 
fastighetsbranschen i blodet

TRE TU NGA TEMAN
70 sidor om konsulter, juridik 
och samhällsbyggnad

MAT & VI N
Kockarnas Zlatan braverar på 
Linnéa Art Restaurant
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11 september

Lokalmark-
nadsdagen på 
Radisson Blu 
Scandinavia i 
Göteborg.

3 augusti

Neil Young 
spelar på 
Stockholm 
Music & Arts.

Ledare // Juni 2014

29 augusti

Materialstopp 
för Fastighets-
sveriges stora 
Expo Real-
nummer som 
utkommer 
under vecka 37.

3 september

Fastighets-
kvinnan på 
Grand Hotel  
i Stockholm.

Save 
the 
date
Några datum att 
lägga på minnet.

I slutet av nästa vecka kommer de flesta av oss springa ut och 
in på sommarstället för att försöka få i sig lite sill och nubbe mellan 
regnskurarna – det är dags för midsommar. Och för många markerar 
det starten på semestern. Det är den tiden då man ska hinna måla 
verandan, åka ut med båten, använda joggingskorna och läsa en hel 
trave med böcker och magasin som fått ligga på vänt hela långa mörka 
vintern. Naturligtvis blir många av böckerna och magasinen kvar i 
traven. Men det här magasinet har du öppnat; det är bra – grattis! 

I det här numret hittar du 
nämligen två rejäla teman om 
två av marknadens nyckelspelare 
– konsulter och jurister. Och ett 
ytterligare tema om samhälls-
byggnad: Den nya ansvarsta-
gande fastighetsägaren. Totalt 
69 sidor matnyttig läsning om 
branschen och marknaden – 
håll till godo. 

Du missar väl inte att Fastig hetssverige arrangerar det unika 
seminariet Fastighetskvinnan på Grand Hotel i Stockholm ons dagen 
den 3 september? Och klassiska Lokalmarknadsdagen tors dagen den 
11 september på Radisson Blu Scandinavia i Göteborg? Har du inte 
anmält dig ännu så är det hög tid att göra det nu.

En händelserik höst med Fastighetssverige att vänta alltså. 
 Passar med detta på att önska en 
trevlig sommar! Men vi ses snart 
igen; när vårt tunga Expo Real-
nummer som vanligt dimper ner på 
ditt skrivbord i september. 

Trevlig läsning! 

Händelserik 
höst med Fastig
hetssverige

         Många av 
böckerna och 
magasinen blir 
kvar i traven.«

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.

ansvarig utgivare
Rolf Andersson, rolf@fastighetssverige.se

utgivare 
Fastighetssverige AB, Trädgårdsgatan 1,  

411 08 Göteborg. Telefon: 031–13 91 16,  

e-post: info@fastighetssverige.se

•

redaktion
Eddie Ekberg,  

eddie@fastighetssverige.se 

Henrik Ekberg,  

henrik@fastighetssverige.se  

Nicklas Tollesson,  

nicklas@fastighetssverige.se

Layout och produktion
Lokalförlaget i Göteborg AB

Eva Mellergårdh Wernersson,  

eva@fastighetssverige.se

Joanna Nyholm 

joanna@fastighetssverige.se

gästskribenter 
Håkan Frisén, Magnus Lange, Peter Sahlin, 

Jörgen Sandquist, Mikael Söderlundh

•

administration
Claudia Peters, info@fastighetssverige.se

annonsbokning
Rolf Andersson, rolf@fastighetssverige.se 

•

tryck 
Billes Tryckeri AB

distribution
Posten och CityMail

•

omsLagsbiLd 
Niclas Liedberg/Pixprovider

På omslaget  ⁄⁄  Peter Wågström
Läs intervjun på sidan 50. 

2 2014 // Årgång 10

Det här numret 
innehåller bland 
annat tre fylliga 
teman om:

• Rådgivning
• Juridik
•  Samhälls- 

byggnad 

DANMARK  |   ESTL AND  |   F INL AND  |   FR ANKRIKE  |   LET TL AND  |   L ITAUEN  |   NORGE  |   SPANIEN  |   SVER IGE  |   T YSKL AND  |   UK  

catella.se 

Catella har varit rådgivare åt The Carlyle Group 
i årets största kommersiella fastighetsa� är – 
 försäljningen av Globen City och Startboxen 3 till 
 Klövern med ett värde om 3,8 miljarder kronor

SVERIGES STÖRSTA FÖRSÄLJNINGSR ÅDGIVARE 20 13
Catella är ledande på den svenska marknaden inom rådgivning avseende fastighets transaktioner och fastighets relaterade tjänster 
inom debt and equity capital markets. Vi erbjuder samtliga kompetenser som krävs för att genom föra komplicerade a� ärer. 
I Sverige har vi ett fyrtiotal anställda på våra kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Genomförandekraft®



8  //  Makroanalysen
Håkan Frisén om Sveriges 

ekonomiska utveckling.

48  //  Fastighetsanalytikern 
har ordet

Magnus Lange: Ha koll på nya 
konsumtionsmönster.

84  //  Advokaten har ordet
Jörgen Sandquist: Uppsägning av 

bra läge kan bli dyrt.

90  //  Aktieanalysen
Mikael Söderlundh: Hur viktig är egentligen 

den låga räntan?

94  //  Arkitektkommentaren
Peter Sahlin: Framtidens stad är smart och virtuell.

 ~ Expertskribenter ~ 

Senaste nytt från branschens bästa nyhetssajt fastighetssverige.se sidan 10.Innehåll // 2 2014
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8658 & 92112

För NCC:s koncernchef Peter 
 Wågström var det aldrig något snack 

– han är byggare sedan barnsben.

Mat & vin
Landslagskapten Edin Dzemat briljerar i köket på 

Linnéa Art Restaurant.

Event
Fastighetskvinnan och Lokalmarknadsdagen – Fastighets-

sverige arrangerar två tunga seminarier i september. 

Investera i Danmark
Så här lyckas du med investeringen 

i heta Danmark.

29 fylliga sidor om säljrådgivarna 
och uthyrningskonsulterna. ~ 16 ~ 

26 uttömmande sidor om de 
största  byråerna, toppadvokaterna 
och  värdefulla juridiska tips. ~ 60 ~ 

16 sidor om den nya ansvarstagande 
fastighetsägaren. ~ 96 ~ 

Konsulter

Juridik

Samhällsbyggnad
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Makroanalysen
Håkan Frisén  //  SEB

Den globala återhämtningen har hittills i år återigen 
tvekat trots till synes goda förutsättningar. Till att börja med gällde 
det att försöka bena ut i vilken mån den amerikanska avmattning-
en berodde på extrema väderförhållanden. Därefter började fokus 
riktas mot den betydligt allvarligare frågan om vilka konsekvenser 
krisen i Ukraina skulle få. 

Även om de ekonomiska frågorna inte är det viktigaste i en så 
allvarlig situation som vi nu befi nner oss i måste prognosmakare 
ändå försöka dra slutsatser. Läget är förstås svårbedömt men det 
fi nns skäl att tro att ett större handelskrig mellan Västvärlden och 
Ryssland kan undvikas.

Det mesta tyder också på att den amerikanska svackan i 
 början på året var tillfällig och att en snabbare tillväxt äntligen är 
på väg. Den kraftiga motvinden från fi nanspolitiken mojnar helt i 
år, arbetslösheten sjunker kontinuerligt vilket ökar konsumenter-
nas framtidstro, stigande bostads- och aktiepriser förstärker hus-
hållens balansräkningar och stimulerar konsumtionen samtidigt 
som hushållens skuldanpassning nu tycks vara avslutad. Därtill 
kommer att de delar av ekonomin som är mest cykliskt känsliga, 

till exempel bostadsbyggande och hushållens köp av kapitalvaror, 
nu ligger på historiskt mycket låga nivåer. Detta ökar möjlig-
heterna för att uppgången ska bli stark och varaktig. När väl en 
återhämtning börjar få fäste i USA brukar det ge ganska kraftiga 
spridnings eff ekter till omvärlden, inte minst till Västeuropa. 

Trots denna ganska ljusa grundprognos har osäkerheten 
om den långsiktiga tillväxtkraften i industrivärlden debatterats 
fl itigt det senaste halvåret. Den långa perioden av stark penning-
politisk stimulans har lett till kraftigt stigande tillgångspriser bland 
annat på bostäder och aktier. För många hushåll och företag har 
detta bidragit till en hälsosam reparation av balansräkningarna 
efter krisens härjningar. Men hittills har eff ekterna av de låga 
räntorna på konsumtion och investeringar varit blygsamma. 

Den kanske viktigaste frågan för ränteutvecklingen och därmed 
fastighetsmarknaden den närmaste tiden är nog ändå hur euro-

GYNNSAMMA MARkNAdSutSiktER. SEB:s prognoschef Håkan Frisén menar att flera 
parametrar tillsammans talar för en gynnsam ekonomisk miljö för fastighetsmarknaden framgent 
– trots alla orosmoln.

Ljusa marknadsutsikter
SEB:s prognoschef målar upp en 
ljus framtidsbild för fastighetsmarknaden

 En räntesänkning i juli är inte tillräckligt utan 
Riksbanken sänker till 0,25 procent i höst. 
Det tillsammans med en press på kronan 
och lägre stimulanser talar för en gynnsam 
ekonomisk miljö för fastighetsmarknaden. Det 
menar SEB:s prognoschef Håkan Frisén.

peiska centralbanker ska hantera fallande infl ationsförväntningar. 
Den faktiska infl ationen i eurozonen har fallit till besvärande låga 
nivåer. När Tyskland har en infl ation runt en procent, trots stark 
ekonomi, är det uppenbart att den nödvändiga pris- och kostnads-
anpassningen i Sydeuropa inte kan genomföras utan att eurozonen 
som helhet uppvisar fallande priser. En regelrätt defl ation skulle 
fördjupa de ekonomiska problemen bland annat genom att en 
alltför hög realränta ökar skuldbördan och hämmar återhämt-
ningen på husmarknaden. Europeiska centralbanken (ECB) verkar 
nu äntligen ta defl ationsriskerna på fullt allvar genom att betydligt 
signalera att nya kraftfulla stimulanser kommer att vidtas före 
sommaren. Detta lär bidra till att räntekurvan pressas nedåt på de 
fl esta löptider. 

Trots hyfsade tillväxtutsikter hör Sverige nu till ett av 
de länder som har lägst infl ation i Europa, vilket sätter press på 
Riksbanken att genomföra ytterligare räntesänkningar. 

Riksbanken kan knappast avstå från att agera med hänvis-
ning till osäkerheten om det verkligen går att få upp infl ationen. 
Om inte Riksbanken vill slåss för infl ationsmålets trovärdighet 
behövs en omprövning av hela det ekonomisk-politiska ramverket 
i Sverige. 

Det är heller knappast möjligt för Riksbanken att vara passiv av 
omsorg för den fi nansiella stabiliteten eftersom det nu är tydligt 
att det är Finansinspektionen som har huvudansvaret för makro-
tillsynen och därmed riskerna med stigande bopriser och ökande 
skuldsättning hos hushållen. Därför tror jag inte att en räntesänk-
ning i juli är tillräcklig utan att vi kommer att stå inför samma dis-
kussion efter sommaren om Riksbanken då sänker reporäntan till 
0,25 procent. Räntesänkningar och viss osäkerhet inför Riksdags-
valet lär sätta press på kronan så att euron står i 9,25–9,30. Mot 
dollarn blir troligen försvagningen ännu tydligare. Svagare valuta 
och stimulanser på ganska bred front, vilket innebär hyfsad tillväxt 
och fortsatt ökad sysselsättning; en ganska gynnsam ekonomisk 
miljö för fastighetsmarknaden trots alla orosmoln således.  

»Riksbanken kan knappast 
avstå från att agera med 

hänvisning till osäkerheten 
om det verkligen går att få 

upp inflationen.«

SpELAR 
SCHACk

Namn: Håkan 
Frisén.

Ålder: 53 år.

Yrke: Prognos-
chef.

På SEB sedan: 
2001.

Fritid: Sommar-
ställe i Småland, 
schack och 
pingis.
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www.naisvefa.seVi kan fastigheter

NYHETER Här redovisar vi de   mest lästa nyheterna på
fastighetssverige.se sedan mars i år. Siff rorna anger nyheternas 
placeringar i mest lästa-listan.  Text: Eddie Ekberg

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

20

 ARKITEKTUR  Här är de fem finalförslagen i arkitekt-
tävlingen för skyskrapa på Lindholmen i Göteborg, 
som kan bli Nordens högsta hus. 

– oavsett vilket av förslagen som juryn slutligen 
väljer får Sverige en ny byggnad av hög arkitekto-
nisk klass, som kommer att skapa intresse över hela 
världen, säger stadsarkitekt Björn Siesjö.

Den 17 juni kommer juryn att meddela vilket av 
de fem förslagen som vunnit.

– Det känns helt ofattbart att kunna presentera 
så spännande och spektakulära förslag, säger ola 
Serneke, initiativtagare och vd på Serneke Group. 
2014–05–27

BALdER StoRköpER HotELL
 TRANSAKTIONER  Balder köper 14 

hotellfastigheter av Pandox för 2,2 
miljarder kronor. 

Portföljen omfattar 127 000 kva-
dratmeter och 2 400 hotellrum. 

– Vi är glada över att ha fått till 
detta förvärv från Pandox. Jag vill även 
särskilt tacka Christian Ringnes och olaf 
Gauslå för ett professionellt, enkelt och 
trevligt sätt att göra denna transaktion, säger Balders vd Erik 
Selin. 2014–04–16

oSCAR köpER i vASAStAN
 TRANSAKTIONER  oscar Properties köper fastigheten 

Stockholm Barnhusväderkvarn 29 i Vasastan i Stockholm 
för 111 miljoner kronor. 

Fastigheten är ursprungligen en bostadsfastighet som 
kontoriserats och är för närvarande fullt uthyrd till kommer-
siella hyresgäster. 2014–05–09

AXA köpER 
FöR HALv 

MiLjARd i kiStA
 TRANSAKTIONER  Axa 
Real Estate köper 
kontorsfastig heten 
Blåfjäll 1 i Kista till ett 
underliggande värde 
om 546 miljoner 
kronor. Säljare av 
kontorsfastigheten 
om 18 728 kvadratmeter är Niam. Fastigheten är fullt uthyrd 
till Ericsson på ett långt avtal.

CBRE var rådgivare åt Axa i aff ären. 2014–05–22

d CARNEGiE FöRHANdLAR oM jättEAFFäR
 TRANSAKTIONER  D Carnegie förhandlar med Hyres-

bostäder i Sverige II AB – ägt av obligo, före detta Acta – om 
en sammanslagning av bolagens bestånd. En sammanslag-
ning skulle innebära att D Carnegies bostadsportfölj får ett 
fastighetsvärde på över nio miljarder kronor.

Nordier agerar rådgivare åt D Carnegie i aff ären. 
2014–04–16

BALdER tAR StEGEt iN i FiNLANd
 TRANSAKTIONER  Balder har, av Glitnir Bank Luxembourg, 

köpt en fastighetsportfölj bestående av åtta retail fastigheter 
i Finland. Fastighetsvärdet uppgår till 600 miljoner kronor. 
Fastigheterna ligger på fyra olika orter och omfattar cirka 
65 000 kvadratmeter matvaruhandel, byggvaruhandel 
med mera. 2014–05–20

BALdER StoRköpER HotELL

detta förvärv från Pandox. Jag vill även 
särskilt tacka Christian Ringnes och olaf 
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Blåfjäll 1. 
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 BOLAG  Det internationella konsulthuset JLL går samman 
med svenska Tenzing och blir därmed Sveriges största 
aktör inom kvalificerad fastighetsrådgivning.

– Genom sammanslagningen kan vi nu ännu 
bättre möta våra kunders nuvarande och framtida 
behov. Som chef för den svenska verksamheten är 
jag mycket stolt över att vi slår ihop våra styrkor. JLL:s 
målsättning är alltid att vara den ledande aktören på 
de marknader vi verkar på och Tenzings kreativitet, 
kombinerat med JLL:s nätverk och tillgång till interna-
tionellt kapital, skapar en mycket vass kombination för 
våra kunders aff ärer, säger Daniel Gorosch, vd för JLL 
i Sverige.

Tenzings nuvarande vd Tom Lindahl blir i och med 
sammanslagningen Head of Capital Markets för JLL 
Sverige.

– Jag ser verkligen fram emot att leda Capital Markets 
inom JLL Sverige. Ett redan starkt nätverk blev just 
ännu starkare och denna kunskap om investerare 
och marknadstrender vet jag kommer att vara bra för 
våra kunder. Roligt att vi nu får ett ordentligt fotfäste i 
Västsverige och Göteborg där JLL framgångsrikt har 
bedrivit verksamhet, säger Tom Lindahl, ny Head of 
Capital Markets för JLL Sverige.

Parterna räknar med att integrationen är fullbordad 
vid årsskiftet. 2014–05–20

JLL och Tenzing går samman

JLL och Tom Lindahl slår ihop sina verksamheter. Daniel 
 Gorosch, vd för JLL och Tom Lindahl, ny Head of Capital 
Markets för JLL Sverige. 

Här är finalisterna 
till Sernekes skyskrapa

De fem finalisterna är: 
Ian Simpson Architects, Manuelle Gautrand Archi-
tects – Equator, SoM - Entasis, Wingårdhs Arkitekt-
kontor och Zaha Hadid Architects.
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AMF Fastigheter skapar det nya stadsrummet Urban Escape i en bortglömd del av Stockholms city. 

 BYGG/ARKITEKTUR  Mitt i 
Stockholms city, i kvarte-
ret mellan Hamngatan, 
Regeringsgatan och 
Brunke bergstorg, finns 
fem hus, fyra gator och 
två torg. Detta anonyma 
och ibland otrygga kvar-
ter förvandlar AMF Fastig-
heter nu under namnet 
Urban Escape Stockholm 
till ett nytt stadsrum, 
fyllt med innovation, 
kunskap och kreativitet. 
2014–05–15
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AMF skapar nytt stads-
rum i Stockholms city
8
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De fem förslagen Polstjärnan, Kyssen, Ursu, Svall och 
Glasklart är finalister i tävlingen för det som kan bli 
Nordens högsta hus. 

11

16
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14
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NYHETER
>> fortsättning

 TRANSAKTIONER  
Kungsleden säljer 
två fastigheter 
i centrala Göte-
borg. Fastighe-
terna ingår i den 
portfölj man 
köpte av GE Ca-
pital Real Estate i 
höstas. Den totala 
köpeskillingen 
uppgår till 157 
miljoner kronor. 
Köpare av den 
ena fastighe-
ten är familjen 
Bräutigam och av 
den andra Balder. 
 Catella var Kungs-
ledens rådgivare 
i båda aff ärerna. 
2014–05–23

tELiA SoNERA HYR 
HELA SCANdiNAviAN 

oFFiCE BuiLdiNG
 UTHYRNING  I stället för Kungsholmen 
blir det Solna och Arenastaden för Telia 
Sonera som hyr hela Scandinavian 
off ice Building. Telia Sonera har tecknat 
ett 15-årigt hyresavtal med Fabege. 
Flytten beräknas till våren 2016 och 
berör alla Telia Soneras medarbetare i 
Farsta och city. Hyresvärdet är drygt 98 
miljoner kronor per år exklusive tillägg 
och garage. 

– Vi är naturligtvis oerhört glada 
över att välkomna ett av Sveriges 
största företag till Arenastaden. När Telia 
Sonera flyttar in kommer det att finnas 
ett serviceutbud i nivå med city i ett 
av Stockholms bästa kommunikations-
lägen. I Arenastaden strävar vi efter att 
skapa en levande stadsdel och vi är 
övertygade om att Telia Soneras med-
arbetare kommer att få en stimulerande 
och trivsam arbetsmiljö, säger Christian 
Hermelin, vd för Fabege.

DTZ har varit rådgivare till Telia 
Sonera. 2014–04–23

YttERLiGARE Ett BoLAG 
på väG tiLL BöRSEN

 BOLAG  NP3 Fastigheter har påbörjat 
förberedelserna för en notering av bo-
lagets aktie. En notering och ägarsprid-
ning planeras ske vid årsskiftet. 

NP3 har i dag direkt och indirekt ett 
60-tal aktieägare. En notering förbättrar 
NP3:s tillväxtmöjligheter ytter ligare och 
ger bolaget en bredare ägarbas. 

Catella Corporate Finance har anlitats 
som finansiell rådgivare till 

NP3. 
– NP3 är ett norr-

ländskt fastighets-
bolag med stark 
 lokal förankring. 
Nu siktar vi in oss 

mot en notering 
vilket blir ett spän-

nande och naturligt 
nästa steg i bolagets 

utveckling. Vi ser flera intressanta aff ärs-
möjligheter i marknaden och avser 
att vara fortsatt aktiva på våra utvalda 
orter, säger Andreas Nelvig, vd för NP3 
Fastigheter. 2014–04–29

 EVENT  Helena Stålnert blir moderator för eventet 
Fastighetskvinnan 2014. Hon har gedigen er-
farenhet av media och näringsliv. Hon har arbetat 
20 år på Aktuellt och dessutom varit kommunika-
tionsdirektör på både SSAB och Saab.

Hon driver nu det egna företaget Stålnert Kom-
munikation.

– Jag ser fram emot att leda Fastighetskvinnan 
2014, det är ett spännande initiativ och jag är över-
tygad om att det kommer att vara intressant för alla 
deltagare, säger Helena Stålnert.

Seminariet Fastighetskvinnan 2014 hålls på 
Grand Hotel i Stockholm den 3 september. 

Det unika med seminariet är att samtliga talare är 
kvinnor. 2014–04–17 

Läs mer om Fastighetskvinnan på sidan 92.

Stålnert blir moderator 
på Fastighetskvinnan

Kungsleden säljer ur 
GE-portföljen i Göteborg

SvENSk StoRSLAM 
på MipiM AWARdS

 MIPIM  Två svenska bidrag var finalister 
i Mipim Awards i mars – och båda 
bidragen vann sina klasser. Emporia i 
Hyllie, Malmö, tog hem kategorin bästa 
köpcentrum.

– Emporia har en unik arkitektur och 
är kommersiellt mycket väl genomtänkt, 
konstaterade en lycklig Wilner Ander-
son, Sverigechef för Steen & Ström.

Steen & Ström är byggherre bakom 
Emporia och Wingårdh Arkitekter står 
för arkitekturen.

också i kategorin bästa framtida pro-
jekt blev det svensk seger, detta genom 
Max IV i Lund, med Fastig hets AB ML 
4 som byggherre (ägt av Wihlborgs 
och Peab) och Fojab och Snöhetta som 
arkitekter. 2014–03–13

tRio FRåN BSk 
StARtAR EGEt

 BOLAG  De tre aff ärscheferna Marco 
Checchi, Carl-Michael Bonde och Ales-
sandro Cardinale från BSK Arkitekter 
startar nya Studio Stockholm Arkitektur.

– Vi vill se hur långt vi kan ta den mo-
derna arkitekt rollen, säger Carl-Michael 
Bonde. 2014–05–16

som finansiell rådgivare till 
NP3. 

– NP3 är ett norr-
ländskt fastighets-
bolag med stark 
 lokal förankring. 
Nu siktar vi in oss 

mot en notering 
vilket blir ett spän-

nande och naturligt 
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P3

Steen & Ströms 
Sverigechef 

Wilner Andersson 
(bilden till vänster) och 

Janis Kursis på Fojab och Lars Lavesson 
från Lunds universitet.

Marco Checchi, Carl-Michael Bonde och 
Alessandro Cardinale startar Studio Stock-
holm Arkitektur. 

Kungsleden säljer två fastigheter i centrala Göteborg, bland annat Inom Vallgraven 16:21. 

Helena Stålnert blir moderator för seminariet Fastighetskvinnan 2014.
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Steen & Ströms 

BILDER: EDDIE EKBERG

Steen & Ströms 
Sverigechef 

Wilner Andersson 
(bilden till vänster) och 

Steen & Ströms 
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Skanska säljer ena delen av Entré Lindhagen till Invesco Real Estate för en miljard kronor.

 TRANSAKTIONER  Skanska säljer ena delen av kontors projektet 
Entré Lindhagen på Kungsholmen i Stockholm till Invesco 

Real Estate för cirka en miljard kronor. Transaktionen bok-
förs resultatmässigt i andra kvartalet och tillträde sker 

under tredje kvartalet 2014.
Projektet färdigställdes i början av året och är 

uthyrt till Nordea, Ballbreaker och Skanska. 
Den del som nu säljs har en uthyrnings-

bar yta om 20 500 kvadratmeter 
och är fullt uthyrd till Skanska 

och utgör före tagets 
nya huvud kontor. 

2014–05–08
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15

Andreas Nelvig. 



HOS OSS ÄR DU VÅR 
VIKTIGASTE BYGGSTEN

På Forsen är vi ca 140 personer som utmanar och coachar
varandra varje dag. Vi har små, annorlunda projekt och
stora komplicerade miljardprojekt. Varje dag ställer det
krav på oss. Vi måste vara engagerade, kvalitetsmedvetna
och omtänksamma. Vi måste vara kreativa, lyhörda och
 effektiva. Det gör att vi har roligt tillsammans.

Några av våra tidigare projekt är renoveringen av
Stockholms Centralstation, Caroli handelskvarter i Malmö,
Fyrishov i Uppsala, Swedbanks nya HK i Sundbyberg och
Scandic Grand Central i Stockholm. Vi arbetar också konti-
nuerligt med olika projekt för Statens Fastighetsverk och
några nya spännande projekt är t.ex. Södersjukhuset och
Danderys Sjukhus för Locum, ombyggnationen av Malmös
polishus samt berggaraget vid Liljeholmskajen för JM.

Nu söker vi dig som vill vara med och bygga samhället
tillsammans med oss. Vi har kontor i Stockholm, Uppsala
och Malmö.

Besök oss på karriar.forsenprojekt.se.
Eller ring Annika Åredal redan idag på 08 506 004 003.

Foto: Malin Ärlebäck Foto: Jonas Kunze
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Vi önskar en  
riktigt skön och 
avkopplande 
sommar!

www.naisvefa.se

NYHETER
>> fortsättning

HEMFoSA köpER FöR 
HALv MiLjARd i SuNdSvALL

 TRANSAKTIONER  Hemfosa köper två 
fastig heter om cirka 33 000 

kvadratmeter i Sundsvall. 
Underliggande fastig-
hetsvärde uppgår till 
582 miljoner kronor. 

Säljare är Akade-
miska Hus som där-

med lämnar Sundsvall. 
2014–05–19

M2 GRuppEN köpER 28 600 
kvAdRAtMEtER i kiStA

 TRANSAKTIONER  Klövern satsar hårt i 
Kista – och det gör också vd Rutger 
Arnhult privat. Hans bolag M2 Gruppen 
köper nu Forum i Kista av Akademiska 
Hus för 204 miljoner kronor. 

M2 Gruppen tillträder den 1 oktober 
2014. 

Savills var rådgivare åt Akademiska 
Hus. 2014–05–02

WäppLiNG NY oRdFöRANdE 
i vASAkRoNAN

 KARRIÄR  Mats Wäppling har utsetts till 
ny styrelseordförande i Vasakronan. 
Han har varit styrelseledamot i Vasakro-
nans styrelse sedan 1 november 2010 
och vice ordförande sedan 2011. 
Han efterträder Lars Lund-
quist som varit ordförande 
sedan 2009. 

Mats Wäppling har 
haft ledande befattning-
ar inom både Skanska, 
NCC och Sweco och är 
även ledamot i styrelserna 
för Pandox och Besqab. 
2014–05–09

 BOLAG  Patriam är ett helt nytt bostadsutvecklingsbolag i 
Stockholm. 

Patriam, som är en del av Ebabkoncernen, kommer att 
tillföra marknaden ett nytt segment av exklusiva och hållbara 

boenden i Stockholm. Från år 2020 är målet att producera 
minst 300 egeninitierade lägenheter per år, vilket innebär ett 
årligt färdigutvecklat värde på närmare 1,5 miljarder svenska 
kronor. 2014–04–23

Nytt bostadsutvecklings-
bolag i Stockholm

fastig heter om cirka 33 000 
kvadratmeter i Sundsvall. 

Underliggande fastig-
hetsvärde uppgår till 
582 miljoner kronor. 

miska Hus som där-
med lämnar Sundsvall. 

2014–05–19
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Jens Engwall.

kLARt FöR LokAL MARkNAdSdAGEN 2014
 EVENT  Nu är det klart att det klassiska fastighetssemina-

riet Lokalmarknadsdagen arrangeras i höst. 
Seminariet är nu inne på det 30:e året.
Lindahl, Wallenstam och Bengt Dahlgren är partners 

till Lokalmarknadsdagen. och Carin Hjulström kommer 
att vara moderator i år igen. Lokalmarknadsdagen är 

en viktig mötesplats och arena för Göteborgsregionens 
fastighetsbransch och näringsliv. 
Flera hundra personer från fastighetsbranschen, varav 

många på chefsnivå, besöker varje år eventet. 2014–05–07
Läs mer om Lokalmarknadsdagen på sidan 58.

och vice ordförande sedan 2011. 
Han efterträder Lars Lund-
quist som varit ordförande 

även ledamot i styrelserna 

riet Lokalmarknadsdagen arrangeras i höst. 

till Lokalmarknadsdagen. och Carin Hjulström kommer 
att vara moderator i år igen. Lokalmarknadsdagen är 

en viktig mötesplats och arena för Göteborgsregionens 
fastighetsbransch och näringsliv. 
Flera hundra personer från fastighetsbranschen, varav 

många på chefsnivå, besöker varje år eventet. 
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Mats Wäppling.
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M2 Gruppen köper byggnaden Forum 
i Kista av Akademiska Hus. 
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Årets upplaga 
av Lokalmark-
nadsdagen 
kommer att 
gå av stapeln 
torsdagen 
den 11 
september på 
Radisson Blu 
Scandinavia 
Hotel i Göte-
borg. 
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Våren 2015 ska 36 välplanerade lägenheter stå klara på Gärdet i Stockholm. 
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De svenska fastighetsrådgivarna präglas av professio-
nalism och har ett högt anseende i Europa. De anses 
vara pålitliga och arbetsamma. 
 och de senaste åren har konsulterna verkligen fått 
visa framfötterna när det gäller att få aff ärerna i mål, 
särskilt avseende att få finansiering till stånd, även om 
läget det senaste året blivit betydligt bättre.
 På de följande sidorna redovisar vi en stor guide 
över konsultbolagen i branschen och deras olika 
tjänsteutbud. Vi rankar och pratar med de bästa 
ut hyrarna inom olika segment och geografiska om-
råden. Vi rankar branschens bästa säljrådgivare och 
träff ar vinnaren. Häng med på en djupdykning bland 
konsulterna i fastighetsbranschen.

18    Intervju: Newoff ices första år – över all förväntan.

19    Ranking: Sveriges största uthyrare.

20    Ranking: Stockholms största uthyrare.

22    Ranking: De hyr ut mest kontor.

24    Intervju: ”Vårt bästa uthyrningsår på länge.”

25    Ranking: De hyr ut mest i Göteborg.

26    Intervju: Relier är överlägset störst i Öresund.

28    Intervju: ”Vi kommer satsa ännu mer på logistik.”

30    Ranking: De hyr ut mest lager/logistik.

32    Ranking: Nyuthyrningar.

34    Intervju: Catellas specialitet – stora och komplexa transaktioner.

36    Ranking: Här är branschens 14 största säljrådgivare.

38    Intervju: ”Det ligger hårt arbete bakom.”

39    Ranking: De hyr ut mest handel.

42    Konsultguide.

tema: 
konsulter
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I början av år 2013 off entliggjordes fusionen – Newoffi  ce, 
grundat 2005 av Ulrika Rosén och Tina Magnuson, och CBD, 
grundat 2007 av Niklas Borg, slog ihop sina verksamheter under 
namnet Newoffi  ce. I maj fl yttade de ihop rent fysiskt och efter 
sommaren fl yttade de in i större lokaler på Sibyllegatan vid Öster-
malmstorg.

Det första året har gått ”över all förväntan”, enligt Niklas Borg.
– Vi har fått en helt annan tyngd på marknaden, vilket har 

resulterat i att vi både fått fl er och större uppdrag och gjort fl er 
och större uthyrningar – två mindre bolag har blivit ett stort och vi 
har nu kapacitet att ta oss an även de riktigt stora uppdragen, säger 
han.

– Vi har sedan sammanslagningen genomfört väldigt många 
stora kontorsuthyrningar, där åtminstone ett tiotal är större än 
2 000-3 000 kvadratmeter. Tidigare gjorde vi på CBD ett par 
uthyrningar om året i de volymerna. Newoffi  ce låg något högre 

Det sammanslagna bolaget är störst i Sverige på extern uthyrning

 Sammanslagningen av Newoff ice och CBD Fastigheter och lokaler har 
varit väldigt framgångsrik – nya Newoff ice toppar, med 130 000 kvadrat-
meter, Fastighetssveriges lista över landets största uthyrare.
 – Branschen har tagit emot oss på ett väldigt positivt sätt, konstaterar 
vd Niklas Borg.  Text & bild: Nicklas Tollesson

Ett kanonår 
för Newoff� ice

Räknar man även 
inklusive uthyrning i 
det egna förvaltnings-
beståndet, är Newsec 
bland de klart största 
konsulterna med 
124 689 kvadratmeter 
uthyrd yta under 2013 
och första kvartalet 
2014. Det är fördelat 
på 74 886 kvadrat-
meter kontorslokaler, 
27 336 kvadratmeter 
handelslokaler och 
22 467 kvadratmeter 
logistiklokaler.

Branschens största 
uthyrningskonsulter

 Här rankar vi de konsulter som hyrt ut mest (externt, alltså ej 
uthyrningar gjorda i förvaltningsportföljen) under 2013–Q1 2014.  
Text: Eddie Ekberg

4. CBRE 
Uthyrningsvolym: 74 000 kvadratmeter.
Antal uthyrningar: 100.
Antal medarbetare i uthyrningsteamet: 11.

5. StRAtEG FAStiGHEtSkoNSuLt
Uthyrningsvolym: 60 000 kvadratmeter.
Antal uthyrningar: 60.
Antal medarbetare i uthyrningsteamet: 9.

6. GötEBoRGS LokALLotS
Uthyrningsvolym: 50 355 kvadratmeter
Antal uthyrningar: 43. 
Antal medarbetare i uthyrningsteamet: 4.

7. jLL
Uthyrningsvolym: 29 500 kvadratmeter.
Antal uthyrningar: 21.
Antal medarbetare i uthyrningsteamet: 8.

8. CuSHMAN & WAkEFiELd
Uthyrningsvolym: 27 000 kvadratmeter.
Antal uthyrningar: 16.
Antal medarbetare i uthyrningsteamet: 5.

9. optiMAL
Uthyrningsvolym: 25 000 kvadratmeter.
Antal uthyrningar: 50.
Antal medarbetare i uthyrningsteamet: 12.

10. SAviLLS
Uthyrningsvolym: 23 000 kvadratmeter.
Antal uthyrningar: 49.
Antal medarbetare i uthyrningsteamet: 4.

11. BjuRFoRS NäRiNGSLiv
Uthyrningsvolym: 20 000 kvadratmeter. 
Antal uthyrningar: 31.
Antal medarbetare i uthyrningsteamet: 2.

12. FERAX – AkSp
Uthyrningsvolym: 15 000 kvadratmeter.
Antal uthyrningar: 12.
Antal medarbetare i uthyrningsteamet: 1.

13. BELLMAN & pARtNERS
Uthyrningsvolym: 14 000 kvadratmeter.
Antal uthyrningar: 12.
Antal medarbetare i uthyrningsteamet: 1.

NEWoFFiCE
Uthyrningsvolym: 130 000 kvadratmeter.
Antal uthyrningar: 250.
Antal medarbetare i uthyrningsteamet: 12.

RELiER
Uthyrningsvolym: 129 500 kvadratmeter.
Antal uthyrningar: 215.
Antal medarbetare i uthyrningsteamet: 11.

1 2 3
CoLLiERS iNtERNAtioNAL
Uthyrningsvolym: 94 500 kvadratmeter.
Antal uthyrningar: 65.
Antal medarbetare i uthyrningsteamet: 5.

Christer
Backman.

Niklas 
Borg.

Dan
Törnsten.

(Rankingen bygger på uppgifter 
från företagen. Listan gör inga 
anspråk på att vara komplett. 
Vissa företag har valt att inte delta 
i rankingen.)

tEMA: koNSuLtER
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Specialister på etablering och
utveckling av kommersiella 
fastigheter och stadskärnor

• Analys & Strategi

• Design & Funktion

• Etablering & Uthyrning

• Bygg & Teknik

• Set Up & Centrumsupport

• Butiksetablering

Besök gärna vår hemsida för att veta 

mer om oss och våra tjänster.

www.ncmd.se • www.ncmd.no
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men vi kan konstatera att vi genom att matcha våra uppdrag och 
kontakter har fått ett fantastiskt resultat, och fått flera prestigefyll-
da utmärkelser. Målet med sammanslagningen var att ta det bästa 
ur två väl fungerande uthyrningsteam och bilda ett ännu bättre och 
precis så har resultatet blivit. Vi har nu kompetenser och resurser 
för alla typer av uthyrningsuppdrag och kompletterar varandra på 
ett effektivt och bra sätt.  

– Genom vår större storlek har vi också kunnat ta investeringar 
som bolagen hade haft svårare att ta var för sig. Vi har bland annat 

utvecklat vår sajt och utvecklat ett eget säljstödsystem. Med detta 
kan vi nu själva utforma vår profil och vår annonsering, vi slipper 
de standardiserade program som finns att tillgå på marknaden. Vi 
jobbar väldigt aktivt med att hålla en modern prägel samt hög nivå 
på vår annonsering och vårt säljmaterial. 

Niklas Borg ser mycket positivt på marknaden den närmaste 
framtiden.

– Vi har flera stora uppdrag som vi arbetar med just nu. Trots 
att vakansgraderna är historiskt låga finns det ytor att arbeta med, 

Newoffice

130 000 kvadratmeter

Strateg Fastighetskonsult

60 000 kvadratmeter

Relier

36 700 kvadratmeter

Colliers International

30 000 kvadratmeter

Cushman & Wakefield

27 000 kvadratmeter

Savills

23 000 kvadratmeter

Bjurfors Näringsliv

20 000 kvadratmeter

JLL

18 000 kvadratmeter

Ferax – AKSP

15 000 kvadratmeter

Bellman & Partners

14 000 kvadratmeter

Optimal

10 000 kvadratmeter

Nordic PM

7 500 kvadratmeter

1

2

4

6

8 (Rankingen bygger på upp-
gifter från företagen. Listan 
gör inga anspråk på att 
vara komplett. Vissa före-
tag har valt att inte delta i 
rankingen alls, eller har inte 
delat upp uthyrningsvoly-
men på orter eller segment 
och därför inte kommit 
med i rankingen.)
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Stockholms största uthyrningskonsulter Här rankar vi de konsulter som hyrt ut mest (externt, alltså ej uthyrningar 
gjorda i förvaltningsportföljen) i Stockholm under 2013–Q1 2014

Nordier

5 000 kvadratmeter

»Vi jobbar väldigt aktivt med 
att hålla en modern prägel 

samt hög nivå på vår annon
sering och vårt säljmaterial.«

inte minst i nya områden som utvecklas. Samtidigt vet vi ju att en 
del stora företag kommer att lämna mycket ytor i city framöver, så 
det finns ingen oro att uppdragsflödet ska minska.

› Ni finns bara i Stockholm i dag. Några planer på att öppna 
kontor någon annanstans?

– Nej, i dagsläget har vi ingen sådan ambition. Men vi arbetar 
utanför Stockholm. Vi var i Göteborg nyligen och ska till Jönkö-
ping i morgon. Vi åtar oss uppdrag utanför Storstockholm men då 
företrädesvis lite större volymer och endast om vi tror att vi är bäst 
på att utföra uppdraget. 

Tolv personer arbetar med uthyrning på Newoffice just 
nu. Därutöver finns två andra bolag i koncernen – Newstay, som 
leds av Jacqueline Hedebark och som arbetar med förmedling av 
företagslägenheter och nystartade Newadvice som leds av Anders 
Norlander (före detta Local Broker) och arbetar med transaktions-
rådgivning.

– Det går väldigt bra för båda de verksamheterna. Newstay har 
nyligen rekryterat en medarbetare. Bolaget startades förra året, 
och målet var att ha 30 lägenheter uthyrda under första året men 
vi har fått revidera det eftersom vi redan närmar oss 50. New-
advice har också fått ett bra mottagande på marknaden. Det första 
avslutet var till Sagax som köpte en handelsportfölj längs E4 av 
en privat fastighetsinvesterare för cirka 123 miljoner kronor, och vi 
arbetar med flera affärer som vi hoppas kunna avsluta före som-
maren.

Newadvice är huvudsakligen inriktat på mindre till medelstora 
affärer, från 10 till 200 miljoner kronor.

BöRjAdE MEd GRäSkLippNiNG

Namn: Niklas Borg.

Ålder: 37 år.

Bor: Danderyd.

Familj: Fru, en tvåårig dotter och ett barn på väg till 
sommaren.

Bakgrund: Har en magisterexamen i finansiell ekonomi 
från Stockholms universitet och har läst fastighetsve-
tenskap på KTH. Utbildad mäklare på Long Island Uni-
versity i New York. Arbetade som transaktionskonsult 
på Bellman & Lantz från 2003 till 2007, då han startade 
CBD Fastigheter och lokaler. Blev vd för nya Newoffice 
2013.

Fritid: ”Familj, vänner, skidåkning, jakt och fiske. Men 
nuförtiden tillbringar jag fritiden mest på lantstället i 
Stockholms skärgård med familjen.” 

Om varför han valde en karriär inom fastighetsbran-
schen: ”Intresset väcktes tidigt, beroende på att vi hade 
ett par mindre fastigheter i familjen. Jag började med 
att klippa gräsmattorna och ta hand om det praktiska. I 
gymnasiet läste jag ekonomi och tog därefter även över 
redovisningen. Efter att vi hade sålt fastigheterna i bör-
jan av 2000-talet var det naturligt att fortsätta på den 
inslagna vägen. Jag har gillat branschen sen barnsben 
och kan konstatera att jag gillar den mer och mer för 
varje år som går.”

tEMA: koNSuLtER
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Newoff ice

110 000 kvadratmeter

Strateg Fastighetskonsult

50 000 kvadratmeter

JLL

29 000 kvadratmeter

Cushman & Wakefield

27 000 kvadratmeter

Savills

20 000 kvadratmeter

Göteborgs Lokallots

16 285 kvadratmeter

Colliers International

14 500 kvadratmeter

Ferax – AKSP

11 000 kvadratmeter

Bjurfors Näringsliv

6 000 kvadratmeter

Nordier

3 700 kvadratmeter

Nordic PM

2 800 kvadratmeter

Bellman & Partners

2 500 kvadratmeter

1

2

4

6

8
(Rankingen bygger på upp-
gifter från företagen. Listan 
gör inga anspråk på att 
vara komplett. Vissa före-
tag har valt att inte delta i 
rankingen alls, eller har inte 
delat upp uthyrningsvoly-
men på orter eller segment 
och därför inte kommit 
med i rankingen.)
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topputhyrarna inom kontor Här rankar vi de konsulter som hyrt ut mest (externt, alltså ej uthyrningar 
gjorda i förvaltningsportföljen) kontor i hela landet under 2013–Q1 2014.

– Anders har 22 år i branschen och har ett gediget track record. 
Gemensamt har vi ett bra upparbetat kontaktnät men vi har ju 
också stor draghjälp från vår kundbas i uthyrningsverksamheten. 
Vi ser också en trend när det gäller tidigare hyresgäster som vill 
köpa sin egen fastighet och i de fallen agerar vi köprådgivare. Vi 
har en konkurrensfördel mot rena transaktionskonsulter eftersom 
vår uthyrningsverksamhet ger oss väldigt kvalitativ information om 
rådande hyres- och vakansläge vilket såklart är väldigt viktigt för 
prissättning av kommersiella fastigheter. 

Det är framför allt inom rådgivningssegmentet som Niklas 
Borg räknar med att expandera framöver.

– På uthyrningssidan är vi nöjda som det är i dag, vi slipar på 
verksamheten och förbättrar oss varje dag men gillar storleken på 
vårt team. På transaktionssidan har vi ambition att växa med en till 
två medarbetare under 2014. Vi har redan internrekryterat David 
Werner till Newadvice och jag lägger även större delen av min 
egen tid på transaktioner i dagsläget.

Samtidigt som Newoffi  ce har vuxit och alltså är störst i landet 
på extern uthyrning vill Niklas Borg betona småskaligheten i 
bolaget.

– Även om vi har blivit större, både storleksmässigt och när 
det gäller tjänsteutbudet, så arbetar vi som ett litet företag. Vi har 
väldigt familjär stämning på kontoret, och väldigt korta besluts-
vägar.  

»Även om vi har blivit större, både storleks
mässigt och när det gäller tjänsteutbudet, 

så arbetar vi som ett litet företag.«

NåGRA Av NEWoFFiCES 
utHYRNiNGAR uNdER åREt:

•  Skeppsbron – 4 093 kvadratmeter till 
Chimney Pot för Vasakronan.

•  Hangövägen – 4 000 kvadratmeter till 
Mossutställningarna för SVT. 

•  Warfvinges väg 24 – 4 100 kvadrat-
meter till Plusgymnasiet för Gladan 5 
ekonomisk förening.

•  Kista – 4 000 kvadratmeter för Mångår-
den för Nordika Fastigheter. 

•  Arninge – 4 500 kvadratmeter till Leos 
lekland för Tulia Fastigheter genom 
Balder.

tEMA: koNSuLtER
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HöGSBo. Colliers förmedlade 5 200 kvadratmeter till Arkitektkopia på Amalia Jönssons gata.

Colliers International hyrde under 2013 och första kvar-
talet i år ut 64 500 kvadratmeter i Göteborg. Det är drygt 10 000 
kvadratmeter mer än tvåan på listan – Göteborgs Lokallots.

– Vi har gjort rätt saker och har varit 
väldigt aktiva och jobbat hårt. Vi har 
sedan länge arbetat i två affärsområ-
den: Industri och Logistik och övrig 
uthyrning. I båda dessa områden har vi 
arbetat med flera exklusiva projekt vilket 
bidragit till att vi kunnat hyra ut mycket, 
säger Nils Åke Rydqvist.

› Hur har perioden varit om du sum
merar?

– Vi har generellt haft väldigt mycket att göra. Jag har jobbat 
med uthyrning i tolv år och har under den perioden aldrig arbetat 
så intensivt som nu. Så det har rullat på riktigt bra, bättre än på 
många år. 

› Och hur ser det ut från nu och framåt?
– Det verkar fortsätta i samma stil, vi har hittills i år hyrt ut 

20 000 kvadratmeter vilket är otroligt bra för den här perioden. 
Så det är fortsatt hårt arbete och mycket kontakter på marknaden 

med uppdragsgivare och intressenter. Det finns inga genvägar, det 
är hårt arbete som gäller. 

› Så hur blir det med semester för din del?
– Jo, jag ska väl ha några veckor. Men 

är alltid anträffbar både på telefon och 
mejl.

› Hur vill du beskriva uthyrnings
situationen i Göteborg?

– Konkurrensen ökar, det är fler spe-
lare på marknaden. Sam tidigt är det en 
väldigt låg vakansgrad. Det gör att det 
är svårt att hitta rätt och att det är ännu 
mer noga att hålla ordning på var de 

vakanta ytorna finns. Det gör vi bland annat genom flitig kontakt 
med våra uppdragsgivare. 

› Vilken uthyrning minns du bäst från perioden?
– Det är framför allt två uthyrningar som är extra roliga: 4 600 

kvadratmeter för Harry Sjögren på Aminogatan 30 dit Optoskand 
ska flytta in och 5 200 kvadratmeter på Amalia Jönssons gata 7 dit 
Arkitektkopia flyttar. Den senare uthyrningen i ett samarbete med 
vårt affärsområde Industri & Logistik.  

intensivt uthyrningsår 
för Colliers

 Colliers International har haft ett av sina allra bästa uthyrningsår på 
många år. Inte minst i Göteborg. 
 – Vi har alla haft extremt mycket att göra och jag har personligen 
inte arbetat så mycket under mina tolv år som uthyrare som det  
senaste året, säger uthyrningschefen Nils Åke Rydqvist.  Text: Eddie Ekberg

 Nils Åke 
Rydqvist, 
uthyrningschef 
på Colliers.

Här är de tre konsulter som 
hyrt ut mest (externt, alltså ej 
uthyrningar gjorda i förvalt-
ningsportföljen) i Göteborg 
under 2013–Q1 2014.

Colliers International
Göteborg: 64 500 kvadrat-
meter.

Göteborgs Lokallots
50 355 kvadratmeter.

Relier
23 000 kvadratmeter.

(Rankingen bygger på upp-
gifter från företagen. Listan 
gör inga anspråk på att vara 
komplett. Vissa företag har 
valt att inte delta i rankingen 
alls, eller har inte delat upp 
uthyrningsvolymen på orter 
eller segment och därför inte 
kommit med i rankingen.) 

1

2

3

»Det har rullat på 
 riktigt bra, bättre än 

på många år.«

uthyrningskonsulter  
i Göteborg – topp tre
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HAR DU FOKUS PÅ 
KOMMERSIELLA FASTIGHETER?

Datschas kraftfulla webbaserade verktyg ger dig tillgång till 
informationen du behöver, och en effektiv analys av densam-
ma. Snabbt och enkelt.

Med 18 års erfarenhet. Nu lanseras 
”The New Black” - ett helt nytt Datscha.

Ta del av fördelarna du också 
– kontakta oss för en kostnadsfri testperiod. 
Ring 08-50 70 50 00 eller besök datscha.com

PågåendeHalvsidaMFSV27maj2014.indd   1 2014-05-27   11:45:12

FLER GAv MER. Magnus Silfver är regionansvarig för Öresund på Relier, som har expanderat och i dag är fem uthyrare (totalt är man sju personer, sex  
i Malmö och en i Helsingborg). Det har gett resultat; med nästan 70 000 kvadratmeter är bolaget överlägsen etta i rankingen över uthyrare i regionen.  
På bilden (från vänster): Magnus Silfver, Marlene Vintenius, Sandra Nilsson (föräldraledig), Richard Wihlborg. På bilden saknas: Johanna Käck, Alf Martinsson 
och Stefan Haslbeck.

Med 69 800 kvadratmeter uthyrd yta 2013 och första 
kvartalet i år är Relier den överlägset största uthyrningskonsulten 
i Öresund.

– Vi har haft ett bra år. Men att vi har så mycket större volym 
än andra här beror också på att vi har expanderat med bra medar-
betare – vi är i dag fem personer som aktivt jobbar med uthyrning 
här i regionen. Sedan jobbar vi förstås målmedvetet och då vi har 
god kontakt med fastighetsägarna försöker vi hela tiden finna 
lösningar på de uppdrag vi får, säger Magnus Silfver.

› Har det senaste året varit ett normalår för er?
– De senaste två åren har gått bra, vi har legat på mellan 50 000 

och 60 000 kvadratmeter. Hittills i år ligger vi på runt 24 000 
kvadratmeter, så det ser bra ut. 

› Hur är hyresmarknaden i Öresund?
– Den är god, särskilt beträffande kontor och lager som vi hyr ut 

mycket av. Butikslokaler har varit lite tuffare. 
› Hur ser framtiden ut för er del?
– Det ser bra ut, och det gäller speciellt i Malmö, Lund och 

Helsingborg. Vi satsar även på transaktioner och speciellt i kombi-
nation med hyreslediga fastigheter. Det är också mycket nypro-
duktion av kontor på gång som kan skapa en del omflyttningar.

› Skiljer det sig åt att hyra ut lokaler i Öresund jämfört med i 
Stockholm och Göteborg?

– Jag har aldrig hyrt ut i Stockholm eller Göteborg. Men 
intrycket är att Göteborg och Malmö är rätt lika. Men det kan nog 
vara tuffare konkurrens i Stockholm och Göteborg.

› Vilken var den bästa uthyrningen ni gjorde i Öresund under 
förra året?

– Vi satte en hyresgäst i en fastighet på 6 000 kvadratmeter i 
Fosie. Uthyrningen var på 3 500 kvadratmeter. Efter uthyrningen 
fick vi även uppdraget att sälja fastigheten, och sålde den. Allt gick 
på sex månader och alla var nöjda.  

Expanderande Relier 
störst i öresund

 Relier hyrde ut nästan 70 000 kvadratmeter 2013 och första kvartalet i år. 
 – De två senaste åren har gått ovanligt bra, säger Magnus Silfver, region-
ansvarig på Relier i Öresund.  Text: Eddie Ekberg

»Vi jobbar hårt och hittar 
hela tiden lösningar på de 
uthyrningsuppdrag vi får.«

FEM koNtoR

Relier Real Estate advisor grundades 2009 genom en sammanslagning av 
ledande förmedlingsföretag i Stockholm, Göteborg och Malmö. Bolaget har fem 
kontor, i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg samt Luleå. Inom företaget 
arbetar ett femtontal konsulter.
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 Erik Barnekow, aff ärsområdeschef Lager och Logistik, Colliers International.

Colliers International började bygga upp en specifi k av-
delning för uthyrning av lager och logistik redan för åtta år sedan. 
Enligt aff ärsområdeschefen Erik Barnekow är det en stor del av 
förklaringen till att man toppar rankingen.

– Att vi hamnar i topp bekräftar det fokuserade arbete på logis-
tikuthyrning som vi inledde för åtta år sedan. Vi är fyra personer i 
Sverige som jobbar stenhårt enbart med logistikuthyrning, och vi 
täcker hela Sverige.

› Hur har ert uthyrningsår varit?
– Det har gått enligt plan tycker jag, ett normalår. Det har kan-

ske varit lite trögare i början av 2014 än vad vi förväntade oss. Det 
tar lång tid till avslut nu, det märks att man är försiktiga. Samti-
digt är det positivt att hyresgästerna gjort sin hemläxa och vet mer 
exakt hur stora ytor de vill ha. 

› Hur skiljer sig senaste året jämfört med 2012?
– Det har varit klart bättre, det är betydligt mera fart och 

aktivitet på marknaden nu. Går man ännu längre tillbaka som till 
för åtta år sedan när vi startade upp den här avdelningen var det 
ett helt annat tempo. Då hyrde man på sig dubbelt så mycket som 
man hade täckning för, eftersom man planerade expansion. 

› Vilken är nyckeln till er framgång? 

Colliers hårdsatsar på logistik 
– ska bli ännu större

 På Colliers International är uthyrning 
av logistikfastigheter ett fokusområde. 
Det visar inte minst rankingen där 
bolaget dominerar.
 – Vi kommer att satsa ännu mer 
inom lager och logistik, säger Erik 
Barne kow, aff ärsområdeschef Lager 
och Logistik på Colliers International.  
Text: Eddie Ekberg  ⁄⁄  Bild: Colliers

»Att vi hamnar i topp bekräf
tar det fokuserade arbete på 
logistikuthyrning som vi in

ledde för åtta år sedan.«

tEMA: koNSuLtER

Alla goda ting är tre!
Vi arbetar i första hand med exklusiva uthyrningsuppdrag från fastig-
hetsägare som har vakanser och från hyresgäster som vill flytta i förtid. 
Alltifrån större projekt till mindre styckelokaler. Vi lotsar även lokalsö-
kande företag till nya lokaler.   
 Genom vårt bolag Newadvice erbjuder vi specialistkompetens inom 

såväl sälj- som köprådgivning av kommersiella fastigheter och genom 
Newstay arbetar vi med förmedling av andrahandsbostäder till jurid-
iska personer. Vårt team har kunskapen, erfarenheten och kontaktnätet!
 Kontakta oss redan idag så berättar vi mer, telefon 08-665 68 80 eller 
läs mer på respektive hemsida nedan. Välkomna!

newstay
 newstay.se

F Ö R E T A G S L Ä G E N H E T E R

newoffice.se   newadvice.se

Fastighetssverige annons 2.indd   1 2014-05-28   13:08
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tYpiSkt uppdRAG. Colliers International placerade sig som överlägsen etta i toppen av listan över de största uthyrarna inom logistikfastigheter. 
Ett typiskt uppdrag för dem är Skanskas nya lagerkoncept Kubiklager i Orrekulla i Göteborg som de fick nu i maj.

de fem topputhyrarna 
inom lager/logistik

(Rankingen bygger på uppgifter från 
företagen. Listan gör inga anspråk på att 
vara komplett. Vissa företag har valt att inte 
delta i rankingen alls, eller har inte delat upp 
uthyrningsvolymen på orter eller segment 
och därför inte kommit med i rankingen.)

Newoffice

10 000 kvadratmeter

Strateg Fastighetskonsult

10 000 kvadratmeter

Colliers International

80 000 kvadratmeter

Göteborgs Lokallots

30 970 kvadratmeter

Bjurfors Näringsliv

11 500 kvadratmeter

2 5

3

1 4

Här rankar vi de konsulter som hyrt ut mest (externt, alltså ej uthyrningar gjorda i 
förvaltningsportföljen) lager-/logistikytor under 2013–Q1 2014.

– Dels handlar det om att vi inte rekryterar från fastighetsbran-
schen, jag är till exempel ekonom, och sedan har vi två personer 
från logistiksidan. Det handlar om att vi vill rekrytera personer 
som förstår hyresgästernas behov, och det gör man inte alltid på 
fastighetsbolagen. Så nyckeln till framgång för oss är att vi förstår 
hyresgästernas behov och processer. Sedan så satsar vi ju hårt på 
logistik, mig veterligen är vi den enda konsulten som har en avdel-
ning som fokuserar enbart på logistik. 

› Ni är fyra personer i dag, ska ni bli fler?
– Absolut, för Colliers i Europa är detta ett fokussegment. Så vi 

kommer expandera, i lagom takt även i Sverige. Det ligger en plan 
för fyra år framåt, och då är vi fler än vad vi är nu.

› Hur är marknaden för lager och logistik nu, tycker du?
– Känslan är att företagen ser positivt på framtiden, men ändå har 

långt till beslut. Samtidigt börjar vi på allvar märka av efterfrågan 
från e-handelsföretagen, det har vi inte gjort tidigare på samma sätt. 

› Vad har ni på gång framöver?
– Ett intressant projekt är uthyrningen av Skanskas koncept 

Kubiklager i Orrekulla i Göteborg. Skanska bygger där på spekula-
tion, vilket sker väldigt sällan. 

› Toppar ni listan nästa år igen?
– Ja, garanterat. Och det är en följd av vårt fokuserade uthyrnings-

arbete i det här segmentet. Vi blir bättre på det här för varje år.  

tEMA: koNSuLtER

Nordisk  
traNsaktioNskraFt

sedan starten 2009 har Pangea Property Partners varit rådgivare  
vid transaktioner vars sammanlagda fastighetsvärde överstiger 90 miljarder. 

pangea property partners är en ledande nordisk fastighetsrådgivare med fokus på Corporate Finance och  
transaktioner. kunderna är såväl internationella aktörer som lokala ägare och bolag, fonder och institutioner.

transaktionsverksamheten stöds av ett analysteam som ingående följer de nordiska kapital- och fastighets-
marknaderna. typiska uppdrag kan innefatta större sälj- och köpmandat för kommersiella fastigheter, strategisk  
och finansiell rådgivning, projektutveckling, börsnoteringar och utköp, finansieringsfrågor och kapitalresning  
(ECM och dCM). Pangea har idag ett fyrtiotal medarbetare baserade i stockholm och oslo.

www.pangeapartners.se

CorPoratE  
FiNaNCE

FastighEts-  
traNs aktioNEr

aNalys
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NuMMER Ett. Fabeges uthyrning till Telia Sonera i Scandinavian Office Building toppar listan över nyuthyrningar. 

Branschens 10 största 
nyuthyrningar

 Kommun Fastighet Fastighetsägare Hyrestagare Kvadratmeter Längd på kontrakt Uthyrningskonsult

1. Solna Scandinavian office Building Fabege Telia Sonera 42 000 15 år –

2. Stockholm Kista Terrass Vasakronan Ericsson 38 000 12/15 år –

3. Stockholm Isafjord 1 Klövern  Tele2 20 000 12 år JLL

4. Malmö Österport 7 Skanska Sweco 11 000 10 år –

5. Göteborg Ullevi Park 4 NCC Sweco 11 000 – –

6. Stockholm Helgafjäll 1 Klövern  CGI 10 700 10 år JLL

7. Solna Rosenborg 3 Vasakronan Bisnode 9 400 – –

8. Göteborg Lundbyvassen Eklandia Semcon 8 600 – –

9. Stockholm Electrum 1 Akademiska Hus ICT-skolan 8 500 – –

10. Stockholm Kåkenhusen 37 GIC Real Estate Länsstyrelsen 8 000 5 år –

NYutHYRNiNGAR 2013 tiLL 2014 t1
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www.cushmanwakefield.com

We deliver 
world-class advice 
for owners and 
occupiers of real estate

FDE full page red ad 210x286.indd   1 03/04/2012   16:34

Cushman & Wakefield LLP, UK Filial, Sergels Torg 12, SE-111 57 Stockholm
 Tel: +46 (0)8 545 677 14
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Catella genomförde 80 säljuppdrag till ett underliggande 
fastighetsvärde om cirka 22 miljarder kronor under 2013 och första 
kvartalet 2014. I och med det kom man etta i rankingen, med hela 
fem miljarder kronor mer än tvåan Leimdörfer. 

– Det känns som ett bevis på att det jobbet vi lagt ner de senaste 
åren, inte bara förra året, börjar få ordentligt genomslag. Det är 
jätte kul att det börjar visa sig i siffrorna, säger Anders Nordvall.

› Vad tror du ligger bakom att just Catella toppar rankingen?
– Först och främst handlar det om hårt arbete och en vilja att 

hela tiden förbättra oss, och även vår kapacitet att hantera stora 
och komplexa transaktioner har varit en viktig parameter.

› Vad betyder en sådan här vinst för er?
– Det viktigaste för bolaget är att vi levererar högkvalitativa 

tjänster. Om det sedan leder till att komma överst i en ranking är 
det extra roligt, som en bonus. 

› Vad talar för att Catella toppar listan även nästa år?
– Det är en väldigt aktiv marknad just nu med bland annat en 

hel del större och lite mer komplicerade transaktioner som passar 

oss väldigt bra. Vi har kompetensen och erfarenheten som krävs 
för att ta oss an den typen av uppdrag.

› Vilken var er bästa affär under perioden?
– Det känns svårt att lyfta fram en enskild transaktion. Men det 

är ju lätt att lyfta fram de stora och komplexa uppdragen såsom 
Globen-affären eller affären med Catena och Brinova. En bra affär 
för oss är en där vi får visa den kompetens vi har i Catella.

› Vad har ni på gång på transaktionssidan framöver?
– Vi jobbar i alla segment och med så gott som alla typer av 

transaktioner. Det är allt från den kommande noteringen av NP 3 
där vi är finansiell rådgivare till portföljer och större stycketrans-
aktioner.

› Vad tror du om transaktionsmarknaden kommande år?
– Det ser väldigt starkt ut. Vi har sett hur marknaden ligger på 

ungefär tio miljarder kronor per månad sedan en tid tillbaka och 
fortsätter det så innebär det i så fall att volymen borde landa på 
mer än 100 miljarder kronor. Det innebär i så fall att vi närmar oss 
nivåer som vi såg rekordåren 2005–2007.  

Catella etta i transaktionsrankingen

 Catella toppar listan över de största transaktionskonsulterna i Sverige. 
Här berättar Anders Nordvall, chef för Catellas svenska fastighetsråd-
givning, vad som ligger bakom deras framgångsrika år och hur de ska 
göra för att toppa listan även nästa år.  Text: Eddie Ekberg  ⁄⁄  Bild: Catella 

”det handlar om  
hårt arbete”

i topp. Catella, med Anders Nordvall som chef för den svenska fastighetsrådgivningen, toppar listan över de transaktionskonsulter 
med störst volym säljuppdrag under 2013 och första kvartalet 2014.

»Det viktigaste för 
oss är att vi levererar 

högkvalitativa  
tjänster.«

tEMA: koNSuLtER
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4. NEWSEC
Säljuppdrag: 13 miljarder kronor.
Antal genomförda säljuppdrag: 70.
Antal medarbetare i transaktionsteamet: 30.

5. CBRE
Säljuppdrag: 10,6 miljarder kronor.
Antal genomförda säljuppdrag: 34.
Antal medarbetare i transaktionsteamet: 17.

6. NoRdiER
Säljuppdrag: 9 miljarder kronor. 
Antal genomförda säljuppdrag: 20.
Antal medarbetare i transaktionsteamet: 10.

7. dtZ
Säljuppdrag: 6 miljarder kronor.
Antal genomförda säljuppdrag: 50.
Antal medarbetare i transaktionsteamet: 21.

7. SAviLLS
Säljuppdrag: 6 miljarder kronor.
Antal genomförda säljuppdrag: 20.
Antal medarbetare i transaktionsteamet: 8.

9. jLL
Säljuppdrag: 2,5 miljarder kronor.
Antal genomförda säljuppdrag: Ingen uppgift.
Antal medarbetare i transaktionsteamet: 10.

10. REStAtE
Säljuppdrag: 2,1 miljarder kronor.
Antal genomförda säljuppdrag: 28.
Antal medarbetare i transaktionsteamet: 5.

11. NAi SvEFA
Säljuppdrag: 2 miljarder kronor.
Antal genomförda säljuppdrag: 21.
Antal medarbetare i transaktionsteamet: 11.

12. BjuRFoRS NäRiNGSLiv
Säljuppdrag: 1,25 miljarder kronor.
Antal genomförda säljuppdrag: 39.
Antal medarbetare i transaktionsteamet: 5.

13. CuSHMAN & WAkEFiELd
Säljuppdrag: 1,1 miljarder kronor.
Antal genomförda säljuppdrag: 3.
Antal medarbetare i transaktionsteamet: 4.

14. NAvEt
Säljuppdrag: 1,0 miljarder kronor.
Antal genomförda säljuppdrag: 17.
Antal medarbetare i transaktionsteamet: 6.

 Här rankar vi de konsulter som genomfört säljuppdrag till störst 
underliggande fastighetsvärde under perioden 2013–Q1 2014. 
Text: Eddie Ekberg

Branschens 14  största 
transaktionskonsulter

CAtELLA
Säljuppdrag: 22 miljarder kronor.
Antal genomförda säljuppdrag: 80.
Antal medarbetare i transaktionsteamet: 40.

LEiMdöRFER
Säljuppdrag: 17 miljarder kronor.
Antal genomförda säljuppdrag: 30.
Antal medarbetare i transaktionsteamet: 22.

1 2 2
pANGEA
Säljuppdrag: 17 miljarder kronor.
Antal genomförda säljuppdrag: 20.
Antal medarbetare i transaktionsteamet: 15.

Rankingen bygger på uppgifter från företagen. Listan gör inga anspråk på att vara komplett. Vissa företag har valt att inte delta i rankingen. 
Vi har tagit med bolag med en underliggande aff ärsvolym om minst 1,0 miljarder kronor.

Erik 
Eliasson.

Anders 
Nordvall.

Bård 
Bjölgerud.

tEMA: koNSuLtER 1,214 STORIES
Some see an office block. Colliers sees a hub of workforce 
activity for 1,214 individuals – each with their own story. At 
Colliers, we don’t regard buildings simply by the floor count. 
We regard them as resources for people to work effectively 
and productively, together. Which is why we go to such 
lengths to understand each client’s business, and realize the 
full opportunity for the use of space. Attention to the needs of 
individuals—it’s just one more way we accelerate success.       

colliers.com

BUSINESS SOLUTIONS
13,500 Professionals

62 Countries

COLLIERS Fastighetssverige Helsida 240x285 140213.indd   1 13/02/14   17:19
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BäStA utHYRNiNGEN. Optimal placerar sig överst på rankingen över landets bästa uthyrare av handelslokaler. 
Bland annat satte man Best of Brands på Atollen i Jönköping, kedjans första etablering utanför Stockholm.

 Kenneth Christensen,  
vd på Optimal.

› Grattis till förstaplatsen!
– Tack, uthyrning är en viktig del av vår verksamhet och det är 

alltid skitkul att toppa listor. Men man ska vara ödmjuk och säga 
att det här har inte gjort sig självt. Det ligger hårt arbete bakom 
och vi har väldigt många uthyrningsuppdrag.

› Ni har en mer 
än dubbelt så stor 
volym som tvåan i 
rankingen? 

– De andra är 
jätte duktiga men 
jobbar ofta på en 
geografisk marknad. 
Vi jobbar rikstäck-

ande, det är en del av förklaringen. Sedan så är vi relativt många, 
vi är fem stycken som jobbar exklusivt med uthyrning och tre som 
kombinerar uthyrning med andra uppgifter. Vi jobbar alltid i team, 
den som har bästa kontakten med tänkt hyresgäst gör jobbet. 

› Hur summerar du ert 2013?
– Vi har växt och fått fler uppdrag. Det lossnade på marknaden 

2013. Det är fortfarande så att det finns tagare ute på marknaden, 

Geografisk 
bredd gav 
förstaplats
optimal i toppen av uthyrnings- 
 listan för handelslokaler

 optimal hyrde ut 25 000 kvadratmeter 
handelsytor 2013 och första kvartalet i år.  
Med det knep man förstaplatsen i rankingen.
 – Vi jobbar rikstäckande, det är en del av 
förklaringen, säger Kenneth Christensen, vd 
på optimal.  Text: Eddie Ekberg

Optimal

25 000 kvadratmeter

Newoffice

10 000 kvadratmeter

NCM Development

7 500 kvadratmeter

Bellman & Partners

6 000 kvadratmeter

Nordic PM

4 300 kvadratmeter

Nordier

3 700 kvadratmeter

Göteborgs Lokallots

3 100 kvadratmeter

Bjurfors Näringsliv

2 500 kvadratmeter

1

2 4 6 8

men det är inga självklara eller enkla lösningar, vi får slita för de 
avtal vi gör.

› Var det ett normalår?
– Man hoppas väl alltid att nästa år ska bli ännu bättre. Men det 

har varit ett bra år.
› Vilken var er bästa uthyrning?
– Det var nog när vi satte Best of Brands flaggskeppsbutik i 

Atollen i Jönköping. Det var deras första etablering utanför Stock-
holm. Det gör en enorm skillnad för Atollen som handelsplats. 
Detsamma gäller för The Industry i Atollen. 

› Hur ser du på uthyrningssituationen för handelslokaler?
– Vi ser framåt med tillförsikt. Men det finns inga genvägar, det 

är hårt arbete som gäller. 
› Vad händer på Optimal den närmaste tiden?
– Det är nya uthyrningar fortlöpande, vi har mycket i pipen.  

LöpNiNG oCH GYM

Namn: Kenneth Christensen.

Ålder: 50 år.

Familj: Fru och fyra barn.

Yrke: Vd på optimal.

Fritid: Tränar löpning och går 
på gym.

»Det är nya ut
hyrningar fortlöpande, 
vi har mycket i pipen.«

(Rankingen bygger på upp-
gifter från företagen. Listan 
gör inga anspråk på att vara 
komplett. Vissa företag har 
valt att inte delta i rankingen 
alls, eller har inte delat upp 
uthyrningsvolymen på orter 
eller segment och därför inte 
kommit med i rankingen.)

3 5 7

topputhyrarna inom handel Här rankar vi de konsulter som hyrt ut mest (externt, alltså ej  ut hyrningar 
gjorda i förvaltningsportföljen) handelsytor under 2013–Q1 2014.
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(Listan bygger på uppgifter från företagen och gör 
inga anspråk på att vara komplett.)

Cowi
Vd: Pär Hammarberg.
Antal anställda (i Sverige): 1 000.
omsättning i det svenska bolaget 
2013: 994 miljoner kronor.

Cushman & Wakefield
Vd: Magnus Lange.
Antal anställda (i Sverige): 14.
omsättning i det svenska bolaget 
2013: Ingen uppgift.

Deloitte (Real Estate)
Vd/aff ärsområdeschef: Kent Åkerlund.
Antal anställda (i Sverige): Cirka 100. 
omsättning i det svenska bolaget 
2013: 100 miljoner kronor.

DTZ
Vd: Agneta Jacobsson.
Antal anställda (i Sverige): 57.
omsättning i det svenska bolaget 
2013: 96 miljoner kronor 
(2012–07–01 – 2013–06–30).
 
Ekan
Vd: Dag Larsson.
Antal anställda (i Sverige): 35.
omsättning i det svenska bolaget 
2013: 40 miljoner kronor.

EY (Real Estate)
Chef för Real Estate i Norden: 
Ingemar Rindstig.
Antal anställda (i Sverige): 160.
omsättning i det svenska bolaget 
2013: Ingen uppgift.

Evidens
Vd: Ted Lindqvist.
Antal anställda (i Sverige): 15.
omsättning i det svenska bolaget 
2013: 18 miljoner kronor.

Fasticon
Vd: Lennart Andersson.
Antal anställda (i Sverige): 84. 
omsättning i det svenska bolaget 
2013: 110 miljoner kronor.

Ferax – AKSP
Vd: Lars Ellsäter.
Antal anställda (i Sverige): 2.
omsättning i det svenska bolaget 
2013: Cirka 4,2 miljoner kronor.

Forsen Projekt
Vd: Bengt Johansson.
Antal anställda (i Sverige): Cirka 140 
plus cirka 40 heltid underkonsulter.
omsättning i det svenska bolaget 
2013: 202 miljoner kronor.

Forum Fastighetsekonomi
Vd: Magnus Stenback.
Antal anställda (i Sverige): 35.
omsättning i det svenska bolaget 
2013: 50 miljoner kronor.

Gate 46
Vd: Fredrik Widing.
Antal anställda (i Sverige): 10.
omsättning i det svenska bolaget 
2013: 10,5 miljoner kronor.

Grant Thornton (Real Estate)
Vd: Andreas Adolphsson.
Antal anställda (i Sverige): 120.
omsättning i det svenska bolaget 
2013: 135 miljoner kronor.

AGL
Vd: Linus Ericsson.
Antal anställda (i Sverige): 13.
omsättning i det svenska bolaget 
2013: 25 miljoner kronor.

Amblin
Vd: Ronnie Sivert.
Antal anställda (i Sverige): 25.
omsättning i det svenska bolaget 
2013: 17 miljoner kronor.

Bellman & Partners
Vd: Johan Bellman.
Antal anställda (i Sverige): 2.
omsättning i det svenska bolaget 
2013: 4,5 miljoner kronor.

Bengt Dahlgren
Vd: Åke Rautio.
Antal anställda (i Sverige): 375. 
omsättning i det svenska bolaget 
2013: 360 miljoner kronor.

Bjurfors Näringsliv
Vd: Mats Ljung.
Antal anställda (i Sverige): 11.
omsättning i det svenska bolaget 
2013: Ingen uppgift.

Bryggan
Vd: Lars Fröjd.
Antal anställda (i Sverige): 25.
omsättning i det svenska bolaget 
2013: 27,5 miljoner kronor.

Catella
Vd: Anders Nordvall.
Antal anställda (i Sverige): 40.
omsättning i det svenska bolaget 
2013: Ingen uppgift.

CBRE + CBRE Basale
Vd: Patrik Kallenvret.
Antal anställda (i Sverige): 80 perso-
ner med CBRE Basale.
omsättning CBRE Sweden AB 2013: 
78,4 miljoner kronor. 

Colliers International
Vd: Dan Törnsten.
Antal anställda (i Sverige): 32.
omsättning i det svenska bolaget 
2013: 47 miljoner kronor.

Coor Service Management
Vd: Ulf Wretskog.
Antal anställda (i Sverige): 4 700 
medarbetare. 
omsättning i det svenska bolaget 
2013:  4 100 miljoner kronor.
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Newsec
Vd: Newsec AB Henrik Granström. 
Antal anställda (i Sverige): 286. 
omsättning i det svenska bolaget 
2013: 387 miljoner kronor.

Niras
Vd: Markus Davelid.
Antal anställda (i Sverige): 100.
omsättning i det svenska bolaget 
2013: 175 miljoner kronor.

Norama
Vd: Roger Eriksson.
Antal anställda (i Sverige): 10. 
omsättning i det svenska bolaget 
2013: 14 miljoner kronor.

Nordic PM
Vd: Joakim orthén.
Antal anställda (i Sverige): 23.
omsättning i det svenska bolaget 
2013: 60 miljoner kronor.

Nordier
Vd: Mikael Wilton.
Antal antällda: 21.
omsättning: 30 miljoner kronor.

Optimal
Vd: Kenneth Christensen.
Antal anställda: 12.
omsättning år 2013: 18 miljoner 
kronor.

Pangea
Vd: Bård Bjölgerud.
Antal anställda (i Sverige): 20.
omsättning i det svenska bolaget 
2013: Ingen uppgift.

Plazagruppen
(Swedbank Kommersiella Fastigheter, 
Grandab Management, Bryggan, 
Göteborgs Lokallots och Resultat 
Projektledning)
Vd: Sven Fraenkel.
Antal anställda (i Sverige): 23.
omsättning i det svenska bolaget 
2013: Nystartat 2014.

Primär
Vd: Hans Kristensson.
Antal anställda (i Sverige): 340.
omsättning i det svenska bolaget 
2013: 375 miljoner kronor.

Property Partner
Vd: Marcus Gärdebrandt.
Antal anställda (i Sverige): 35.
omsättning i det svenska bolaget 
2013: 36 miljoner kronor. 

PWC (Real Estate)
Ansvarig Real Estate: Robert Fonovich.
Antal medarbetare: 100.  
omsättning i det svenska bolaget 
(hela PWC) 2013: 4 600 miljoner 
kronor.

Real Competence 
(inklusive Real Competence Finance)
Vd: Jens Johansson.
Antal anställda (i Sverige): 22.
omsättning i det svenska bolaget 
2013: 24 miljoner kronor.

Relier
Vd: Christer Backman.
Antal anställda (i Sverige): 18.
omsättning i det svenska bolaget 
2013: Ingen uppgift.

Hestia
Vd: Gunnar Isaksson.
Antal anställda (i Sverige): 120.
omsättning i det svenska bolaget 
2013: 133 miljoner kronor. 

Hifab
Vd: Jeanette Saveros.
Antal anställda (i Sverige): 312. 
omsättning i det svenska bolaget 
2013: 342 miljoner kronor.

ISS
Vd: Lars Nygaard.
Antal anställda (i Sverige): 11 000.
omsättning i det svenska bolaget 
2013: 4 600 miljoner kronor.

JLL
Vd: Daniel Gorosch.
Antal anställda (i Sverige): 72.
omsättning i det svenska bolaget 
2013: Ingen uppgift.

JLL Tenzing Capital Markets
Head of Capital Markets: Tom Lindahl.
Antal anställda (i Sverige): 35.
omsättning i det svenska bolaget 
2013: Ingen uppgift.

KPMG (Avser hela bolaget)
Vd: George Pettersson.
Antal anställda (i Sverige): 1 600. 
omsättning i det svenska bolaget 
2013 (17 månader): 2 743 miljoner 
kronor.

Leimdörfer
Vd: Erik Eliasson.
Antal anställda (i Sverige): 30.
omsättning i det svenska bolaget 
2013: Ingen uppgift.

Marsh
Vd: Fredrik de Geer.
Antal anställda (i Sverige): 72.
omsättning i det svenska bolaget 
2013: 104 miljoner kronor.

Meta Projektledning
Vd: Rikard Lindberg.
Antal anställda (i Sverige): 11.
omsättning i det svenska bolaget 
2013: 20 miljoner kronor.

NAI Svefa
Vd: Mikael Lundström.
Antal anställda (i Sverige): 120.
omsättning i det svenska bolaget 
2013: 150 miljoner kronor.

Navet
Vd: Göran Hellström.
Antal anställda: 31.
omsättning 2013: 47,1 miljoner kronor.

NCM Development
Vd: Lars Toll.
Antal anställda (i Sverige): 14. 
omsättning i det svenska bolaget 
2013: 27 miljoner kronor.

Newoff ice
Vd: Niklas Borg.
Antal anställda (i Sverige): 14.
omsättning i det svenska bolaget 
2013: 23,3 miljoner kronor (CBD + 
Newoff ice). 

tEMA: koNSuLtER
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Restate
Vd: Petter Brolin.
Antal anställda (i Sverige): 28.
omsättning i det svenska bolaget 
2013: 37 miljoner kronor.

Riksbyggen
Vd: Leif Linde.
Antal anställda (i Sverige): 2 333.
omsättning i det svenska bolaget 
2013: 4 256 miljoner kronor.

RM Estate
Vd: Ronny Mannehed.
Antal anställda (i Sverige): 12.
omsättning i det svenska bolaget 
2013: Ingen uppgift.

Savills
Vd: Anders Nyström (tf).
Antal anställda (i Sverige): 90.
omsättning i det svenska bolaget 
2013: 132 miljoner kronor.

Sefab-Gruppen
Vd: Björn Granqvist.
Antal anställda (i Sverige): 24.
omsättning i det svenska bolaget 
2013: 30 miljoner kronor.

Siemens
Vd: Ulf Troedsson.
Antal anställda (i Sverige): 1 400.
omsättning i det svenska bolaget 
2013: (2012.10.01–2013.09.30) 7 000 
miljoner kronor. 

Skeppsbron Skatt
Vd: Mac Berlin.
Antal anställda (i Sverige): 45.
omsättning i det svenska bolaget 
2013: 100 miljoner kronor.

Strateg Fastighetskonsult 
Vd: Bengt Lindén.
Antal anställda (i Sverige): 13.
omsättning i det svenska bolaget 
2013: 11,5 miljoner kronor.

Svalner
Vd: Viktor Sandberg.
Antal anställda (i Sverige): 35.
omsättning i det svenska bolaget 
2013: Ingen uppgift.

Sweco Management
Vd: Elisabeth Philipson Attebrant.
Antal anställda (i Sverige): 350.
omsättning i det svenska bolaget 
2013: 371 miljoner kronor.

Tenant and partner
Vd: Torbjörn Eriksson.
Antal anställda (i Sverige): 54.
omsättning i det svenska bolaget 
2013: 66 miljoner kronor.

Tyréns
Vd: Ulrika Francke.
Antal anställda (i Sverige): 1 150.
omsättning i det svenska bolaget 
2013: 1 095 miljoner kronor.

ÅF
Vd: Jonas Wiström.
Antal anställda (i Sverige): 5 000.
omsättning i det svenska bolaget 
2013: 6 239 miljoner kronor.

Ågren
Vd: Anders Röstlund.
Antal anställda (i Sverige): 25.
omsättning i det svenska bolaget 
2013: 30 miljoner kronor.

tEMA: koNSuLtER

Transaktioner // 2014 T1

den senaste tidens 
största aff ärer

Köpare: Klövern.

Säljare: The Carlyle Group.

Objekt: Globen City, beläget 
strax syd om Stockholms 
innerstad, samt fastigheten 
Startboxen 3. Totalt omfattar 
fastighetsbeståndet närmare 
140 000 m².

Pris: 3 800 miljoner kronor*.

Köpare: Areim. 

Säljare: Trygg-Hansa.

Objekt: Trygg-Hansas 
huvud kontor på Kungs-
holmen i Stockholm, om-
fattande 37 000 m². 

Pris: 2 350 miljoner kronor*.

Köpare: Balder. 

Säljare: Pandox.

Objekt: 14 hotellfastigheter. 
Över 40 procent av fastig-
hetsvärdet återfinns i region 
Stockholm medan resterande 
hotell är belägna på medel-
stora orter.

Pris: 2 200 miljoner kronor.

Stockholmsmarknadens tre största aff ärer  2014 t1

1 2 3

(Uppgifterna är framtagna av Newsec)

Malmömarknadens tre största aff ärer 2014 t1

Köpare: Atrium Ljungberg. 

Säljare: Profi Fastigheter.

Objekt: Fastigheten Dim-
man 11 belägen i området 
Möllevången (Möllan) i 
sydöstra delen av centrala 
Malmö. 

Pris: 265 miljoner kronor.

Köpare: CA Fastigheter. 

Säljare: M2 Gruppen.

Objekt: Fastighets AB 
Skåneporten innehållande 
25 000 m², övervägande del 
bostadsyta, i Malmö.

Pris: 220 miljoner kronor*.

Köpare: Kungsleden. 

Säljare: Profi Fastigheter.

Objekt: Två fastigheter 
belägna i Norra hamnen i 
Malmö. Totalt omfattar de 
båda fastigheterna 9 200 
m².

Pris: 66 miljoner kronor.

Källa: Newsec* Av Fastighetssverige uppskattad köpeskilling

Göteborgsmarknadens tre största aff ärer 2014 t1

Köpare: Söderport Fastig-
heter. 

Säljare: Volvo AB.

Objekt: Fastighetsportfölj 
bestående av tolv fastigheter 
omfattande cirka 300 000 
m² uthyrningsbar area och 
cirka 90 hektar mark.

Pris: 1 800 miljoner kronor.

Köpare: Pareto. 

Säljare: Profi Fastigheter.

Objekt: Kontorsfastighe-
ten Kallebäck 17:2 omfat-
tande 36 000 m² belägen i 
Kalle bäck strax sydost om 
centrala Göteborg.

Pris: 840 miljoner kronor.

Köpare: Balder. 

Säljare: Epifyt AB.

Objekt: Hotellfastigheten 
Scandic opalen i centrala 
Göteborg. Hotellet omfattar 
18 500 m² innehållande 
bland annat 353 hotellrum.

Pris: 550 miljoner kronor*.
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LäMNAR på topp. Lennart Sten lämnar GE Capital Real Estate efter sommaren. Då har han varit på bolaget 
(på fastighetssidan) i 13 år och har varit med och byggt upp, samt sålt, en av de största portföljerna i Sverige. 

Transaktioner // 2013–2014 T1

4. Brinova Logistik AB
Inaktivt bolag. 

Volym: 3,7 miljarder kronor.

Under hösten 2013 slogs Catena och Binova Logistik AB 
samman genom ett omvänt förvärv där Catena förvärvade 
100 procent av aktierna i Brinova Logistik AB genom att 
betala med nyemitterade aktier. Brinova Logistik AB omfat-
tade vid tidpunkten för sammanslagningen 44 lager- och 
logistikfastigheter med en uthyrningsbar area om 650 000 
kvadratmeter. 

5. Apartment Bostad
Inaktivt bolag. 

Volym: 3,3 miljarder kronor.

Apartment Bostad bildades 2009 genom en avknoppning 
från Akelius fastigheter. Roger Akelius son, Johan Warodell, 
blev ägare till detta bolag. I mars 2013 kommunicerades 
att Apartment Bostad åter igen inkorporeras i Akelius-kon-
cernen. Apartment Bostad omfattade vid förvärvstillfället 
cirka 3 600 lägenheter i Storgöteborg samt i närbelägna 
regionstäder. 

6. Vasakronan
Vd: Fredrik Wirdenius. 

Volym: 3,1 miljarder kronor.

Sveriges största fastighetsbolag Vasakronan svarade för 
flera försäljningar under 2013 och början av 2014. För-
säljningarna följde bolagets uttalade strategi om att främst 
äga kontor och cityhandel. 

7. Niam
Vd: Johan Bergman. 

Volym: 3,0 miljarder kronor.

Nordens ledande fastighetsfondförvaltare Niam var både 
på köp- och säljsidan under 2014. På den svenska markna-
den utgjordes den övervägande delen av försäljningar. 

8. Skanska
Vd: Johan Karlström. 

Volym: 2,9 miljarder kronor.

Av bolagen på denna lista genomförde Skanska flest 
försäljningar, där köpeskillingen var lika med eller översteg 

100 miljoner kronor, under 2013 och början av 2014. Totalt 
uppgick antalet försäljningar till åtta stycken. Av transaktio-
nerna skedde två stycken i Göteborg. 

9. Heimstaden
Vd: Pontus Rode. 

Volym: 2,7 miljarder kronor.

I juni 2013 tillkännagavs att Heimstaden avyttrat ett större 
fastighetsbestånd. Beståndet består huvudsakligen av cen-
tralt belägna bostadsfastigheter i Uppsala, Växjö, Karlskrona, 
Vetlanda, Ljungby samt norra Skåne. 

10. Trygg-Hansa
Vd: Patrick Bergander (tf). 

Volym: 2,4 miljarder kronor.

I januari 2014 kommunicerades att Areim förvärvat Trygg-
Hansas huvudkontor på Kungsholmen i Stockholm. Köpe-
skillingen för fastigheten som omfattar 40 000 kvadrat-
meter bedöms till mellan 2,3 och 2,4 miljarder  kronor. 
I förvärvet ingår också ett kontorsprojekt som planeras 
i direkt anslutning till den befintliga byggnaden.

KF Fastigheter
Vd: Bernt-olof Gustavsson. 

Volym: 4,0 miljarder kronor.

I november 2013 kommunicerades att 
amerikanska Starwood Capital Group 
förvärvat sju handelsplatser omfattande 

totalt 205 000 kvadratmeter av KF Fastigheter för 3,9 
miljarder kronor. Bland handelsplatserna som ingår kan 
nämnas Bromma Blocks, beläget strax väst om centrala 
Stockholm, och Bäckebol Köpcentrum, beläget strax norr 
om centrala Göteborg. För Starwood Capital var detta första 
fastighetsinvesteringen i Norden.

The Carlyle Group
Managing Director: Thomas Lindström. 

Volym: 3,8 miljarder kronor.

En transaktion av de större slaget inledde 
2014 då Klövern, som under de senaste 
åren varit stor nettoköpare, genomförde 

ytterligare ett förvärv. The Carlyle Group avyttrade Globen 
City, beläget strax syd om Stockholms innerstad, samt 
fastigheten Startboxen 3 i Solna till en bedömd köpeskilling 
om 3,8 miljarder kronor. Totalt omfattar fastighetsbeståndet 
närmare 140 000 kvadratmeter uthyrbar yta av vilket den 
absoluta majoriteten är kontor.

 I och med affären där GE Capital Real Estate sålde samtliga 
sina direktägda fastigheter till Kungsleden för 5,5 miljarder kronor 
i höstas toppar bolaget listan över 2013 års största nettosäljare. 
(Uppgifterna är framtagna av Newsec.)  Text: Eddie Ekberg

GE Capital Real Estate 
sålde mest 2013

GE Capital Real Estate
Europachef: Lennart Sten (avgick i mars 
2014, nu Nordenchef tills efter sommaren). 

Volym: 7,4 miljarder kronor.

Ge Capital Real Estate stod på säljsidan i 
2013 års största fastighetsaffär i vilken 84 

kommersiella fastigheter avyttrades till Kungsleden för ett 
underliggande fastighetsvärde om cirka 5,5 miljarder kro-
nor. Beståndet är till största del beläget i Stockholm och 
Göteborg och merparten utgörs av kontorsfastigheter. 
Även flera, i sammanhanget mindre, affärer genomfördes 
under 2013. Av dessa kan nämnas Härolden 44, belägen 
på östra Kungsholmen i Stockholm, vilken avyttrades till 
Mengus för drygt 400 miljoner kronor.

Topp 10  //  Nettosäljare under 2013–2014 T1

2 31
I höstas lämnade GE Capital Real Estate den svenska fastig-
hetsmarknaden såtillvida att man sålde sina helägda fastigheter. 
Det man har kvar nu är det man deläger i Roxanne och tillsam-
mans med Balder.

För Lennart Sten, som har meddelat sin avgång men som är 
kvar som ansvarig i Norden till efter sommaren, har det varit en 
”fantastisk resa” sedan han klev in på GE Capital Real Estate 
första gången 1998. 

– 2001 började jag på fastighetssidan och har alltså varit med 
från början med att bygga upp en av de största portföljerna i 
Sverige. Det har varit ett fantastiskt äventyr, och ett gott betyg 
på att det arbetssätt som jag representerar och tror på fungerar. 
Det handlar om att hela tiden vara nära kunden och ha förvalt-
ningen i huset. Vi har i varje steg haft väldigt hög lönsamhet på de 
investeringar vi gjort. Och det är mycket tack vare den fantastiska 
förvaltningsorganisation som vi hade och vår opportunistiska 
investeringsstrategi. 

› Varför sålde GE Capital Real Estate när man gjorde?
– Beslutet att sälja alla helägda fastigheter i hela världen togs 

centralt för flera år sedan. Så det var mer en fråga om när det var 

bäst att gå ur. Och i höstas tyckte vi att alla parametrar var rätt 
för att sälja och ändå inte missa några övervärden. Men jag är sam-
tidigt övertygad om att Kungsleden har en fantastisk resa framför 
sig med portföljen. 

› Hur bra var affären för GE Capital Real Estate?
– Det var en jättebra affär, utan att nämna några exakta siffror, 

oavsett hur du mäter. Vi har tjänat tillräckligt mycket pengar för 
att göra vilken ägare som helst lycklig.

› Vad ska du göra när du lämnar GE Capital Real Estate defini
tivt efter sommaren?

– Jag har ju redan tagit ett par nya styrelseuppdrag. Och jag har 
fått några erbjudanden. Men jag har inget klart, även om jag är 
helt inställd på att ta ett nytt operativt jobb. Helt klart är dock att 
jag inte tänker ta ett jobb där jag reser 180 dagar om året, vilket jag 
gjorde 2012. 

› Vilken tror du blir den mest intressanta transaktionen i Sve
rige 2014?

– Balders köp i Finland. Erik Selin brukar göra rätt, och här 
säger han att jag tänker spela i den finska marknaden också. Det är 
den största strategiska affären jag har sett hittills i år.  

”Det har varit ett 
 fantastiskt äventyr”

Lennart Sten om GE-resan, affären och framtiden

 I höstas sålde GE Capital Real Estate samtliga sina helägda fastigheter i Sverige till Kungs-
leden för 5,5 miljarder kronor. I och med det toppar man listan över förra årets största netto-
säljare. Här berättar bolagets dåvarande Europachef, och nuvarande Nordenchef,  Lennart 
Sten om affären, resan på GE Capital Real Estate och framtidsplanerna.  Text: Eddie Ekberg

SpELAR  tENNiS

Namn: Lennart Sten.

Ålder: 55 år.

Yrke: Vd för GE Capital Real Estate Norden  
(lämnar efter sommaren).

Familj: Fru och tre barn.

Bor: Hus i Danderyd.

Fritid: Spelar tennis och läser mycket.

Uppdrag: Styrelseordförande i Roxanne Properties 
och Roxanne Fastighetsfond, styrelseledamot i Vic-
toria Park, Fastighetsägarna Sverige, CLS Holdings, 
Inter Ikea Holding, Akroterion Fastighets AB Götark, 
Fastighets AB Sången och L V Sten Consulting.
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 ANpASSNiNG GER FRAMGåNG. I framtiden kommer sannolikt ännu mer av köpcentrumytan att upptas av restaurang- och kulturverksamheter. 
Det är en viktig trend att ha koll på för att bli en vinnare i framtiden.

Fastighetsanalytikern har ordet
Magnus Lange  //  Cushman & Wakefield

Under de senaste fem till sju åren har vårt konsumtions-
mönster genomgått en tydlig förändring och blivit allt mer 
polariserat. Dagligvarorna har behållit sin dominerande ställning 
medan det har blivit en förskjutning av övrig konsumtion mot 
upplevelser som restauranger, bio och nöjen. Detta är en trend 
som inte bara fi nns i Sverige utan de fl esta länder i Europa följer 
samma mönster. Hyresmarknaden påverkas naturligtvis direkt. Då 
efterfrågan från den traditionella handeln minskar tar restaurang-
erna och caféerna över. Förändringen märks extra tydligt i vissa 
storstadsområden och i nya större köpcentrum, men utvecklingen 
sprider sig snabbt och många handelsplatser i Sverige skulle ha 
mycket att vinna på en ytterligare omfördelning av lokalanvänd-
ningen.

Efter mer än två decennier av ständigt ökad privatkonsumtion 
har handelsytan i Sverige mer än fördubblats. Gravitationsprin-
cipen har härskat och köpcentrumen har blivit större och större. 
Kommunerna har också varit ”lyhörda” för trycket på marknaden 
och det har i många fall varit en enkel match att få igenom planer 
för nya handelsområden. Stark efterfrågan från hyresgäster och 
tillgång till billigt kapital har skyndat på utvecklingen.
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viktigt att ha koll på nya 
konsumtionsmönster

 De ägare som har koll på den nya tidens konsumtions-
mönster ligger bra till. Är man också beredd att anpassa 
sig har man goda möjligheter att bli framtidens vinnare. 
Det skriver Magnus Lange, managing partner på Cush-
man & Wakefield i Sverige.

HuGGER vEd

Namn: Magnus 
Lange.

Ålder: 49 år.

Titel: Managing 
partner och an-
svarig för retail-
investeringar.

På Cushman 
& Wakefield 
sedan: 1997.

Fritid: Golf, 
båt, fiske och 
vedhuggning.

CuSHMAN & 
WAkEFiELd

Cushman & 
Wakefield är 
världens största 
privatägda fast-
ighetsrådgivare 
och den ledande 
mäklaren av 
köpcentrum och 
butiker i Europa. 
Företaget bilda-
des 1917 och har 
funnits på den 
svenska markna-
den sedan 1996.

Nu ser det emellertid annorlunda ut. De stora butiksked-
jorna expanderar inte lika fort som tidigare och det blir allt svårare 
att identifi era kreditvärdiga butikshyresgäster till nya och expan-
derande handelsplatser. Vakanserna ökar för första gången på över 
20 år. Av Sveriges 47 kommuner med mer än 50 000 invånare har 
samtliga utom sex för mycket detaljhandelsyta för att uppnå lång-
siktig balans, och den stora frågan är vilka butiksfastigheter som är 
vinnare och förlorare i slaget om kunderna och hyresgästerna. 

Våra analyser visar att det egentligen inte fi nns för många han-
delsplatser i Sverige, snarare att ett stort antal köpcentrum och även 
storbutiksområden har fel storlek. Ungefär 25 procent av landets 
köpcentrum är idag cirka 20 procent för stora för att nyttjas som tra-
ditionell butikshandel. Högmarginalbranscher som mode, sport och 
skor har fått förändrade villkor och en ökad e-handel bryter mönst-
ret en gång för alla. Konkurserna ökar och lokala franchisetagare har 
inte lika lätt att stå emot en nedgång som de större företagen.

Vad gör vi nu? Är fl er restauranger och biografer den enda 
vägen till lägre vakanser och ett hållbart driftnetto?

Ett onyanserat svar är omöjligt att ge, men en viktig indikation 
är besöksstatistiken. Ett starkt besökarantal är en handelsplats 
största tillgång och vid varje tecken på förändring gäller det att 

agera blixtsnabbt för att inte tappa värde. Därför fi nns det starka 
argument för att snabbt byta ut olönsam handel mot sådant som 
drar både folk och omsättning, och det är här som restauranger, 
gym, bio, lekland, teater, kultur och liknande kommer in i bilden. 
Här fi nns det både kapital och aktörer, internationella såväl som 
lokala och koncept från jordens alla hörn att välja på. Dessutom 
har både investerare och banker börjat inse vart vinden blåser 
vilket säkerställer fastighetens värde och säljbarhet.

En internationell jämförelse visar dessutom att i ett 
modernt köpcentrum bör uppemot 25 procent av ytan hyras ut till 
denna typ av verksamhet vilket kan jämföras med fem procent för 
endast 20 år sedan. Tillsammans med Polen och Spanien ligger 
Sverige faktiskt i framkant när det gäller etableringar av food 
courts med upp till tio procent av ytan i många köpcentrum. 

Mot bakgrund av att det i hela landet fi nns planer på ytterli-
gare mellan 2 och 3 miljoner kvadratmeter butiksyta fi nns det all 
anledning att vara beredd. De som kommer att stå som vinnare är 
de ägare som både har kunskap och pengar att anpassa sina objekt 
till vårt nya konsumtionsmönster med ett ännu större inslag av 
restauranger och nöjen.  

»Ett starkt besökar
antal är en handels
plats största tillgång 
och vid varje tecken 
på förändring gäller 
det att agera blixt
snabbt för att inte 

tappa värde.«
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Tätt inpå // Peter Wågström

 s
om liten grabb satt Peter Wågström 
bokstavligen och lekte med ritningar 
och skisser på köksgolvet hemma 
i huset i Uppsala. Hans pappa var 
delägare i arkitekt- och byggprojekt-

ledningsbolaget Matell & Nordström (som 
sedermera gick upp i Temagruppen) och den 
dominerande diskussionen i det wågströmska 
hemmet handlade om bygg- och stadsutveckling.

– Jag har så länge jag kan minnas brunnit 
för bygg- och fastighetsbranschen. Så för mig 
var det aldrig något snack om vad jag skulle bli, 
säger Peter Wågström.

Däremot hade han aldrig haft siktet inställt 
på några chefspositioner och absolut inte haft 
någon ambition att bli koncernchef för ett av 
landets största byggbolag.

– Jag har aldrig satt upp mål om att bli chef. 
De positioner jag har fått har jag aldrig strävat 

efter utan det ena har lett till det andra som har 
lett till det tredje. Däremot har jag alltid varit 
väldigt engagerad i det jag gör, deltagit i diskus-
sioner och varit drivande och kommit med idéer. 
Och det är nog det drivet och engagemanget 
som folk har sett som lämpliga ledaregenskaper 
när man haft mig i åtanke för olika chefsjobb.

› Kan du beskriva dig själv med ett par 
 meningar?

– Jag är en nyfi ken, öppen och engagerad per-
son som gärna vill påverka och delta i diskussio-
ner. Jag drivs av utmaningar och nyfi kenhet och 
en benhård tro på att det alltid går att göra saker 
lite bättre. Jag är ganska drivande och vill att det 
ska hända saker hela tiden, ibland har jag lite för 
bråttom och är lite för otålig. 

› Beskriv din väg till vdstolen på NCC?
– Jag läste fyraårig teknisk linje på gymnasiet 

och sommarjobbade på ABV (bolaget som till-
sammans med JCC bildade NCC via en fusion 
1988). Efter värnplikten på P 10 i Strängnäs fort-
satte jag på ABV men kände efter ett år att jag 
ville fortsätta att utbilda mig. Så jag sökte och 
kom in på KTH, lantmäteri med inriktning mot 
fastighetsekonomi och förvaltning. Jag var klass-
kamrat med bland andra Johan Bergman och 
Henrik Saxborn. Efter KTH sökte jag jobb på 
Skanska, NCC och en hel rad andra bolag. Och 
jag fi ck jobb på Skanska där jag var från 1991 till 

Byggare sedan 
barnsben

För Peter Wågström har det aldrig funnits något annat än fastighetsbranschen

Han fi ck bygg- och fastighetsbranschen med sig i modersmjölken med 
en pappa som delägare i ett arkitekt- och byggprojektledningsbolag. I dag 
innehar han en av branschens tyngsta positioner. Möt NCC:s koncern-
chef Peter Wågström, en person som drivs av utmaningar och den fasta 

övertygelsen att det alltid går att göra saker lite bättre.
Text & bild: Eddie Ekberg

        Jag har så 
länge jag kan 
 minnas brunnit för 
bygg- och fastig-
hetsbranschen.«

BYGGARE. Redan som barn bestämde sig 
Peter Wågström för att jobba i bygg- och 
fastighetsbranschen. Hans pappa var delägare 
i arkitekt- och byggprojektledningsbolaget 
Matell & Nordström och i barndomshemmet i 
Uppsala diskuterades det stadsutveckling så 
gott som dagligen.
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1998. Sedan hängde jag, tillsammans med bland 
andra Per Berggren, på Drott ut från Skanska 
och var med på hela resan tills det blev Fabege. 
Då kände jag att det nog var dags att göra något 
nytt och i samma veva frågade Mats Wäppling 
om jag ville komma till NCC, och det tajmade 
bra. Detta var i mars 2004 så nu har jag varit på 
NCC i tio år varav de sista tre åren som vd. 

› Varför tror du att man valde just dig som 
efterträdare till Olle Ehrlén 2011?  

– Tomas Billing (NCC:s styrelseordförande) 
brukar kalla mig för aff ärsmannen. Jag tror att 
min profi l från förändringsrelaterade uppdrag 
med stort kundfokus passade väl in i den fasen 
bolaget var i då och även är i idag.

› Vad är det roligaste med ditt jobb?
– En av de roligaste sakerna är att ha för-

månen att få jobba med de stora övergripande 
strategiska frågorna om hur vi som företag ska 
bli ännu bättre.

› Och vad är mindre roligt?
– Kanske att man är påpassad och att många 

har synpunkter på det jag gör. Men å andra sidan 
trivs jag i rampljuset, gör man inte det ska man 
inte ha det här jobbet.

› Vilken är NCC:s största utmaning de när
maste åren?

– Hur vi ska växa och bli större och samtidigt 
öka lönsamheten. Vi är på god väg men vi har 
också mycket kvar att göra.

› Har du något annat drömjobb i branschen?
– Jag har aldrig funderat på jobb på det sättet. 

Men kommer det upp någon utmaning med 
nya dimensioner, till exempel att göra ett bolag 
börsfähigt, skulle det kunna vara intressant. Men 
nu har jag fullt fokus på NCC och jag har alla 
utmaningar jag behöver här – så det är inte ens 
i närheten av att vara aktuellt med något annat 
jobb.

› Hur länge blir du kvar som vd på NCC?

Tätt inpå // Peter Wågström

Två röster om 
Peter Wågström

1

2

antonia ax:son Johnson
storägare och styrelseordförande i Axel 
Johnson-gruppen, vice ordförande i 
Nordstjernan, styrelseledamot i Axfast 
och tidigare styrelseledamot i NCC 

– Jag har suttit i NCC:s styrelse under 108 möten 
innan jag nyligen lämnade mitt uppdrag, så jag har 
följt NCC från kris till framgång. Jag tycker att Peter 
Wågström, som jag var med och rekryterade, kom-
binerar de egenskaper som NCC behöver i den fas 
bolaget nu befinner sig i. Han har en driven aff ärs-
mässighet, en genuin lyhördhet för slutkundens 
behov och en värdegrundad vision om att NCC ska 
bidra till ett bättre samhälle. Dessutom är han rolig 
att jobba med, han är närvarande och alltid noga 
med att återkoppla.

– Vi har jobbat ihop både på Skanska och NCC och 
det har varit otroligt roligt att se Peters utveckling 
till koncernchef på NCC. Han är intresserad, påläst, 
kompetent, engagerad och har alltid jobbat för att 
bli bättre. Han har växt hela tiden och framförallt 
utvecklat sina ledaregenskaper på ett medvetet och 
bra sätt. Peter är en seriös person men han har ändå 
nära till skratt. Det är roligt att jobba tillsammans 
med honom. Han har verkligen förtjänat de befatt-
ningar han fått. 

mats Wäppling 
styrelseordförande i Vasakronan, 
ledamot i Pandox och Besqab

»Peter är en seriös person 
men han har ändå nära 
till skratt.«

»Dessutom är han rolig att 
jobba med, han är närva
rande och alltid noga med 
att återkoppla.«
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GGiLLAR Att FiSkA

Namn: Peter Wågström.

Ålder: 49 år.

Familj: Fru och två döttrar.

Uppväxt i: Uppsala.

Bor: Villa i Stockholms-
området.

Bil: Volvo V 50.

Tjänar: Sex miljoner per år.

Studier: Fyraårig teknisk linje 
på gymnasiet, civilingenjör 
från KTH och managementutbildning på IMD.

Karriär i korthet: olika befattningar inom Skanskas fastig-
hetsverksamhet 1991–1998, olika chefsbefattningar på Drott 
(sedermera Fabege) 1998–2004, På NCC Property Develop-
ment sedan 2004 och vd för koncernen sedan 2011. 

Läser: Peter Wågström har fem böcker igång samtidigt, just 
nu bland annat en av John Grisham och en av Tom Clancy 
– båda på engelska. 

Ser på tv: Filmer – action och romantiska komedier.

Bonusinfo: Gillar att fiska, både med spö och nät.

»Jag är en nyfiken, öppen och engagerad person som gärna vill 
påverka och delta i diskussioner.«

iNGEN kARRiäRiSt. NCC:s 
koncernchef Peter Wågström 
har aldrig medvetet strävat efter 
toppjobben utan har upptäckts 
genom sitt engagemang och 
sitt driv.

 dRivS Av utMANiNGAR. Peter Wågström ryggar 
inte för några utmaningar utan har genom sin karriär i 
stället sökt sig till dem. Det är utmaningarna som gjort 
att han har den position han har i dag, menar han.
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Tätt inpå // Peter Wågström

Tio snabba frågor
1. Vad gör dig förbannad? ”orättvisor.”

2. Du får 100 miljoner kronor och 
måste placera dem på stubinen, vad 
gör du? ”Placerar dem i bostäder.”

3. Vilken är din största extravagans? 
”Att jag kan unna mig något lite finare vin 
emellanåt.”

4. Tror du på Gud? ”Nej, men jag tror att 
det finns en god kraft.”

5. Vilken är din favoritpryl? 
”Min Iphone.”

6. Beskriv dig själv med tre 
ord, som fångar både yrkes-
mannen och privatpersonen Peter 
Wågström? ”Nyfiken, drivande och 
utåtriktad.”

7. Vilket är ditt bästa privata köp? 
”Tomten där vi byggde vårt hus.”

8. Vilket är ditt sämsta privata köp? 
”Någon gammal bil.”

9. Ger du pengar 
till tiggare på 
gatan? ”Det har 

hänt, men i regel 
inte.”

10. Har du några 
tatueringar? ”Nej.”

»Jag gillar utmaningar och drivs av dem.« 

– Det får mina ägare avgöra. Jag trivs väldigt bra 
och stannar gärna länge.

› Får du ofta förfrågningar om andra jobb eller 
uppdrag?

– Det händer men jag har inget som helst 
intresse av det nu. Visst hade jag till exempel 
kunnat ta ett eller ett par styrelseuppdrag, men 
jag känner att NCC behöver mitt fulla fokus.

› Hur ser ditt idrottsintresse ut?
– Jag åkte mycket slalom i min ungdom på 

80-talet och var även slalomtränare under en 
period. Min bror var bland de bästa i Sverige i 
sin åldersklass och kom in på skidgymnasiet i 
Järpen, men valde att bli pilot istället. Sedan har 
jag varit tränare i klubben som mina barn åkte i 
tidigare, Sollentuna slalomklubb. Nuförtiden blir 
det att jag åker utför när det fi nns tillfälle, oftast 
i Åre eftersom vi har en lägenhet där. Jag spelar 
också golf, åtminstone någon gång i veckan och 
tennis när jag hinner.  

› Vilken är den tuff aste utmaningen du haft i 
ditt yrkesliv?

– Jag tycker inte att utmaningar är tuff a, jag 
gillar utmaningar och drivs av dem.

› Vilket är det roligaste ögonblicket i din kar
riär hittills?

– Oj, det är ju så många saker. Men en grej var 

1992, när jag på Skanska efter många månaders 
arbete lyckades sätta mitt första egna hyreskon-
trakt.

› Har du någon förebild i branschen?
– Jag brukar inte tänka på det sättet, men jag 

jobbade ju nära Mats Wäppling i fl era år och han 
var väldigt bra på att ge förtroende och ansvar. 
Jag lärde mig även mycket av Mats Mared på 
Drott. 

› Investerar du själv i fastigheter?
– Nej, förutom i mina privatboenden.
› Vad gör dig till en bra ledare?
– Jag är skolad i att ge folk möjligheter och 

förtroende att pröva vingarna, och även att våga 
misslyckas. Så jag tror att jag är hyfsat bra på 
att låta folk få utrymme att utvecklas. Jag har en 
stor och grundmurad tro på att människor kan 
åstadkomma i princip vad som helst. 

› Vad är viktigt att tänka på för en sund ut
veckling av fastighetsmarknaden?

– Jag pluggade på KTH under slutet av 80-ta-
let och kunde på nära håll se hur tokigt många 
betedde sig då. Man måste förstå att man måste 
ha ett positivt kassafl öde och inte bara räkna 
med en värdestegring, och jag tycker att mark-
naden i dag är mycket mer professionell än vad 
den var då.

› Vad innebär ordet samhällsbyggare för dig?
– Det handlar om hur vi bygger ett hållbart, 

sunt och socialt fungerande samhälle där män-
niskor kan mötas, bo och verka.

› Vad kännetecknar NCC som samhällsbyg
gare?

– Det handlar om att vi tar långsiktigt hållbara 
beslut i vår verksamhet och i allt vi gör. NCC 
har funnits, i olika former, i mer än 100 år och 
om vi ska fi nnas i 100 år till måste vi ta ansvar 
och vara noggranna i de beslut vi tar. Vi deltar i 
debatten och går i bräschen för att skapa hållbara 
byggnader och miljöer.
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Fastighetskvinnan – ett affärsseminarium som gör skillnad
Ett unikt seminarium med enbart kvinnliga talare. Delvis ett klassiskt  
affärsseminarium där vi belyser olika delar av den kommersiella fastig- 
hetsbranschen. Men också stort fokus på jämställdhets- och mång - 
falds frågor inom näringslivet.

Grand Hotel • Stockholm • 3 september 2014
Mer information och anmälan på fastighetskvinnan.se.

Partners:

Arrangörer:

Biljana Pehrsson

Ingalill Berglund

Wonna I de Jong

Anette Frumerie

bilD: granD hotEl stockholM

Ingalill Berglund

Annika Winsth

Helena 
Stålnert

Nyamko 
Sabuni

Var med 
och utse 

Årets Unga 
Fastighets
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 Jag har 
lätt för att bli 
berörd, till 
exempel av 
känslosamma 
filmer.«

› Hur mycket jobbar du?
– Jag räknar inte timmar, jag jobbar i stort sett 

hela tiden. Vid rapportperioder och styrelse-
möten kan det bli extremt mycket. Jag är alltid 
tillgänglig, söker någon mig efter kontorstid är 
det förmodligen något viktigt. Samtidigt jobbade 
jag faktiskt ännu mer tidigare när jag var när-
mare aff ärerna, då kunde man ju jobba mer eller 
mindre dygnet runt emellanåt.

› När stänger du av mobilen?
– Aldrig, förutom när jag sitter i styrelsemöte.
› Hur håller du dig i form?
– Förutom golf och tennis så har vi ett gym 

här på NCC som jag försöker ta mig till ett par 
gånger i veckan. Och så cyklar jag gärna.

› Vad gör du när du inte jobbar?
– Vi försöker träff a vänner och ha middagar 

och så där. Sedan så blir det ju mycket fokus på 
våra två döttrar och deras verksamheter, de spelar 
fotboll. Jag jagar också, men det hinner jag tyvärr 
inte med så ofta längre.

› Vilken är din livsfi losofi ?
– Att gå sin egen väg och inte bara uppfylla 

andras önskningar och förväntningar på en. Och 
så ska man ha kul i det man gör, annars blir det 
inte bra.

› Vad vet folk inte om dig?

– Jag är rätt öppen och tror inte jag har några 
speciella hemligheter.

› Vilken talang skulle du vilja ha?
– Jag skulle vilja kunna spela något instru-

ment.
› Vilken är din drömresa?
– Oj, jag har fl era. Dels skulle jag gärna vilja 

åka till Nya Zeeland, jag är en stor anhängare av 
Sagan om ringen-fi lmerna som ju är inspelade 
där och tycker miljöerna är så fantastiska. Sedan 
så vill jag åka till Patagonien i Sydamerika och 
på safari i Afrika.

› När grät du senast?
– Det var nog inte så länge sedan. Jag har lätt 

för att bli berörd, till exempel av känslosamma 
fi lmer.

› Om du dog och blev pånyttfödd, som vem 
skulle du då helst återkomma?

– Ingen annan än mig själv igen. Jag trivs 
väldigt bra med vem jag är.

› Vad är du mest stolt över?
– Att jag lyckats lösa alla de utmaningar jag 

ställts inför i mitt liv så här långt.
› Vad hos dig själv tycker du minst om?
– Att jag ibland är lite för snabb och otålig.
› Är du fåfäng?
– Nej, jag tror inte det. Snarare tvärtom på så 

sätt att jag kan komma till jobbet i jeans – det är 
ju bekvämt. Varför förväntas man egentligen ha 
kostym och slips för att man är koncernchef?

› Vad är du rädd för?
– Att det ska hända barnen och familjen något 

hemskt.
› Ditt hem brinner – vad lämnar du kvar?
– Allt utom människorna i familjen.
› Om du fi ck ha något i ditt liv ogjort, vad 

skulle det i så fall vara?
– Inget specifi kt, men det fi nns säkert någon 

onödig kommentar jag fällt som sårat någon eller 
gjort någon arg.

› Vad ska du göra när du lägger av i fastighets
branschen?

– Jag har inte ens tänkt på det. Men jag 
kommer inte lämna branschen förrän jag är 
pensionär. Och efter det kommer jag säkert att 
kunna bidra med några styrelseuppdrag eller 
liknande.

› Du fyller 50 nu i sommar – hur ska du fi ra 
det?

– Det är dagen efter rapporten för andra kvar-
talet så det är en intensiv period då. Jag brukar 
egentligen aldrig fi ra mina födelsedagar, jag 
tycker inte det är så märkvärdigt att fylla år. Men 
det är klart; någon fest blir det väl.  

Tätt inpå // Peter Wågström

Sponda, Office Real Estate, Helsinki, Finland

Long Term Financing

Arranger • Lender • Agent

DEREIF SICAV-FIS, Office building,Malmö, Sweden

Long Term Financing
Arranger • Lender • Agent

Tribona, Logistic Portfolio
Helsingborg and Malmö, SwedenLong Term Financing

Arranger • Lender • Agent

Niam, Office Portfolio, 

Helsinki Metropolitan Area, Finland

Long Term Financing

Arranger • Lender • Agent

Starwood
Retail portfolio, Sweden

Long Term Financing 

Lead Arranger • Lender

Sveafastigheter

Parts of Hansa City Retail Park in Kalmar

and Birsta Retail Park in Sundsval, Sweden

Long Term Financing

Arranger • Lender • Agent

Real Estate Finance Continental Europe.

Your part of Helaba’s International Commercial Real Estate 

Finance offering debt solutions for successful investments – 

with its lean organization, fast decision making, reliability,

experience, high underwriting and structuring expertise.

www.helaba.com
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Centralt, 
synligt 
och  
miljöriktigt.
I Västra Hamnen vid Malmös nya paradgata och 
närhet till Högskolan och Centralstationen ligger 
snart detta vackra kontorshus i svart tegel.  
Designat för ett eller flera företag som vill synas 
och ha en tydlig miljöprofil.

Mer info hittar ni på: klyvaren.vitaorn.se 
Kontakta Joakim Feldt 040-984243/ 
0708-995 959 eller besök oss på vitaorn.se

Klart 
hösten 
2015

kLASSiSkt SEMiNARiuM. Torsdagen den 11 september är det dags för årets upplaga av Lokalmarknadsdagen. 
Seminariet hålls även i år på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Göteborg och moderator är precis som vanligt Carin Hjulström.

Event // Lokalmarknadsdagen

Lokalmarknadsdagen är ett klassiskt 
heldagsseminarium med fokus på fastighets-
marknad och näringslivsutveckling i Göte-
borgsregionen – som nu är inne på det 30:e 
året. 

Eventet är en viktig mötesplats och arena, 
kanske årets självklaraste, för Göteborgsregio-
nens fastighetsbransch. Här blir man uppda-
terad på fastighetsmarknadens centrala trender 
samtidigt som man knyter nya aff ärskontakter. 

Lokalmarknadsdagen lockar varje år till sig 
fl era hundra personer från fastighetsbranschen, 
varav många på chefsnivå. 

Som vanligt presenteras ett fullspäckat 
program med talare som Wallenstams vd 
Hans Wallenstam, Platzers vd P-G Persson, 
Sernekes vd Ola Serneke, Swedbanks chefs-
ekonom Anna Felländer, SBAB:s chefsekonom 
Tor Borg och Göteborgs Stadshus vd Lars-
Bertil Ekman – för att bara nämna några. Och 
som vanligt har tv-journalisten och författaren 
Carin Hjulström moderators-rollen. 

Lokalmarknadsdagen hålls som vanligt på 
Radisson Blu Scandinavia Hotel i Göteborg, 
och det är torsdagen den 11 september du ska 
rita in i din almanacka.

Lokalmarknadsdagen arrangeras av Business 
Region Göteborg tillsammans med Fastighets-
sverige och systermagasinet Lokalnytt.

Advokatfi rman Lindahl, Wallenstam och 
Bengt Dahlgren är partners till eventet.

Mer information hittar du på www.fastighetssverige.se/lokal-
marknadsdagen. 

Där kan du också anmäla dig och följa framväxten av seminariet 
eftersom sidan uppdateras så fort en ny programpunkt är klar. Du 
hittar även andra nyheter kring Lokalmarknadsdagen på sajten.  

Snart dags för klassiska 
Lokalmarknadsdagen

 Göteborgs viktigaste branschdag – Lokal-
marknadsdagen – hålls i år torsdagen den 
11 september på Radisson Blu Scandinavia.
 Bland talarna märks bland andra Hans Wal-
lenstam, P-G Persson och ola Serneke. och 
som vanligt håller Carin Hjulström i spakarna.  
Text: Eddie Ekberg

 Carin Hjulström.

 P-G Persson.

 Ola Serneke.

 Hans Wallenstam.

BILD: NICLAS LIEDBERG/PIXPRoVIDER
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Fastighetsjuristerna är en mycket viktig 
del för att marknaden ska fungera på ett 
bra sätt. På följande sidor rankar vi de 
största byråerna utifrån aff ärsvolym, topp-
advokaterna i branschen och byråerna 
med de största teamen. Dessutom finns 
här ett antal artiklar med hög aktuella 
 ämnen och värdefulla tips med bäring på 
fastighetsmarknaden.
 Vi presenterar också Sveriges bästa 
fastig hetsjurist – utsedd av fastighetsbola-
gen själva.

62    Sveriges bästa fastighetsjurist: ”Det är oerhört 
hedrande.”

66    Intervju: Klas Wennström om Mannheimer 
 Swartlings framgångsrecept.

67   Ranking: Branschens största byråer.

70   Intervju: Tronskifte – Linklaters Lidman i topp.

72    Ranking: Toppadvokaterna i branschen.

74   Avdragsrätten begränsas – så påverkas branschen.

78    Enklare planprocess bra – men ingen byggboom 
att vänta.

82    Nya regler om frivillig skattskyldighet.

84    Jörgen Sandquist på Advokatfirman Lindahl tar 
upp frågan om skadestånd vid uppsägning.

tema: 
Fastighets-
juridik
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Vi vet vad som krävs
Med advokater som har arbetat inom 
Sveriges största detaljhandelskoncerner 
och som har mångårig erfarenhet som 
rådgivare åt svenska och internationella 
fastighetsbolag med inriktning på bland 
annat handels- och logistikfastigheter  
vet vi vad som krävs för att du ska 
lyckas med din nästa fastig hetsaffär 
inom retail eller logistik. 

Grönberg kombinerar fastighets-, entre-
prenad- och skatterätt med kommersiell 
förståelse för din fastighetsaffär.

Kontakta Anders Hedman eller Nicklas Hansen 

www.gronberg.se

 F
astighetssverige har under våren genomfört en stor 
omröstning bland vd:arna för 130 av de största och vik-
tigaste ägarbolagen i landet. Vi fick in svar från nästan 
100 vd:ar, och Erika Åslund, ansvarig för Cederquists 
verksamhetsgrupp för kommersiell fastighetsrätt, fick 

flest röster.

Fastighetssverige fick gratulera en sprudlande glad Erika Ås-
lund på Cederquists kontor på Hovslagargatan på Blasieholmen.

› Vilka egenskaper hos dig tror du det är som landets vd:ar 
värdesätter så högt?

– Det kan ha att göra med att jag är väldigt intresserad och sät-
ter mig in i klienternas verksamhet. Det är väldigt viktigt att man 

förstår klienternas affärsidé och att man kan applicera affärsidén på 
den juridiska strukturen på ett sätt som ger bästa möjliga resultat 
för klienten.

– En annan aspekt är att man fokuserar på vad klienten tycker 
är viktigt, inte vad man själv tycker är viktigt – det är en viktig dis-
tinktion. Riskerna en klient är villig att ta är inte alltid desamma 
som riskerna du själv hade tagit. Ibland kan jag tycka att jurister 
kan fastna i frågor som de inte borde prioritera, och framför allt 
som klienten inte prioriterar – risker som är så små att de är för-
sumbara eller risker som, även om saker och ting går snett, knappt 
kostar någonting.

Erika Åslund började på Cederquist i december 1991.
– Efter några år var jag under en period utlånad till ett fastig-

hetsbolag som bolagsjurist, och sedan jag kom tillbaka därifrån har 
jag varit inriktad på fastighetsjuridik, framför allt på transaktioner.

Hon har varit chef för fastighetsavdelningen sedan den bildades 
i början av 2000-talet. I dag är det cirka ett dussin jurister som 
jobbar med fastighetsrelaterade frågor på Cederquist.

– Vi var tidiga med att ha en renodlad fastighetstransaktions-
grupp. Sedan har många byråer följt efter och tryckt hårt på att de 
har en specialiserad fastighetsavdelning. Nu går vi på Cederquist 

Erika Åslund
Sveriges bästa fastighetsjurist

Erika Åslund är Sveriges bästa fastighetsjurist  
– enligt Sveriges fastighets-vd:ar.

– Oerhört hedrande, särskilt med tanke på att det är 
 klienterna själva som har röstat fram mig, säger hon.

Text & bild: Nicklas Tollesson

tEMA: FAStiGHEtSjuRidik

SvERiGES BäStA FAStiGHEtSjuRiSt 
– 10 i topp

1  Erika Åslund, Cederquist, 8 röster.

2  Patrick Forslund, Vinge, 7.

3   Jesper Prytz, Mannheimer  Swartling, 6.

4   Klas Wennström, Mannheimer Swartling, 5. 
Jan Litborn, Glimstedt, 5. 
Patrik Essehorn, MAQS, 5.

7   Patric olofsson, MAQS, 4. 
Jörgen Sandqvist, Lindahl, 4. 
Christian Luthman, Bird & Bird, 4. 
Magnus Lidman, Linklaters, 4.

Fastighetssverige frågade 130 svenska fastig-
hets-vd:ar om vem de tycker är landets bästa 
fastighetsjurist. Vi fick in svar från 98 vd:ar.

viNNARE. Fastighetssverige 
 gratulerade Cederquists Erika 
 Åslund med blommor och diplom 
 efter att hon vunnit omröstningen 
där Sveriges fastighets-vd:ar har 
utsett landets bästa fastighetsjurist.
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GiLLAR GRiLLAt

Namn: Erika Åslund.

Ålder: Fyllde 50 år i slutet av maj.

Bor: Vasastan, Stockholm.

Familj: Man, en dotter på 19 år och en 
son på 16.

Bakgrund: Tog juristexamen från 
Stockholms universitet 1989. Rekryte-
rades till Cederquist efter att ha suttit 
ting i Sollentuna tingsrätt i ett år. ”Det 
är en säkerhet att rekrytera jurister 
som inte har fullgjort sin tid på tinget. 
Då kan de inte ångra sig och exem-
pelvis fortsätta på domarbanan.”

Om varför hon valde att läsa juri-
dik: ”Jag tyckte att det var roligt med 
logik och filosofi. När jag skulle välja ett 
yrke tyckte jag att juridiken, med dess 
logik och strukturer, låg nära de intres-
sena. Det kanske låter lite flummigt …”

Största aff ärerna hon har varit 
inblandad i: Representerade staten i för-
säljningen av Vasa kronan 2008. Represen-
terade Boultbee i förvärvet av Centrum-
kompaniet 2007.

Fritidsintressen: Skidåkning, långfärds-
skridskoåkning och skärgårdsliv.

Ser på tv: ”Jag har följt serien True Detec-
tive på HBo tillsammans med min son.”

Läser: ”Jag tycker mycket om Nobelpris-
tagaren Alice Munro och hennes novel-
ler. Det är behändigt att läsa noveller.” 

Bonusfakta: ”Jag är ganska fixerad vid 
grillning. Vi har en stor rök vid vårt lantstäl-
le, den påminner om R2-D2 i Starwars. Jag 
tycker mycket om att röka tunna revbens-
spjäll. De ska ligga inne i flera timmar i röken 
och blir fantastiskt goda. Det kan jag verkligen 
rekommendera.”

lite åt andra hållet; vi sätter samman ett team till varje transaktion 
utifrån vilka kompetenser som behövs till just den transaktionen 
– ofta behövs mer än bara fastighets- och transaktionskompetens. 
Det kan handla om fi nansiering, omstrukturering, börsjuridik och 
så vidare.

– En av fördelarna med det här arbetssättet är att yngre 
jurister inte behöver specialisera sig så tidigt. Dels vill de ofta inte 
det, och dels är det bra att de bygger upp en bredare kompetens 
innan de specia-
liserar sig.

› Vilken är den 
största tjus
ningen med ditt 
jobb?

– Att arbeta 
med transaktio-
ner och att ge 
bästa möjliga 
resultat till klien-
ten ger en väldig 
adrenalinkick. 
Jag tycker också att det är roligt att leda arbetet och organisera 
teamet så att det blir en bra helhet.

› Du har varit med länge, vilka är de största förändringarna de 
senaste tio åren?

– Hastigheten och specialiseringen har ökat och man arbetar 
mer i grupp i dag. Tidigare gick det långsammare, man skickade 
promemorior per brev till klienten, man hade många dagar på sig 
att genomföra ett uppdrag, i dag är det en helt annan tidspress. 
Tidigare arbetade man med mer blandade uppdrag medan man i 
dag är mer specialiserad, vilket också har lett till att man arbetar 
mer i grupp med samlad specialistkompetens.

› Du har arbetat här i över 20 år, vad har hållit dig kvar så länge?
– Cederquist är en otroligt härlig arbetsplats. Jag har varit part-

ner i många år och Cederquist har hela tiden förändrats i takt med 
tiden. Det är ett modernt företag med bra värderingar.  

        Att arbeta med 
transaktioner och ge 
bästa möjliga resul-
tat till klienten ger en 
väldig adrenalinkick.«
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toppBYRå. Klas Wennström är ansvarig för verksamhetsgruppen för fastighetsrätt på 
Mannheimer Swartling i Stockholm. Byrån toppar överlägset rankingen för tredje året i rad.

tEMA: FAStiGHEtSjuRidik

Vinge
2013: 47,8 
miljarder 
kronor, varav 
finansiering 
16,4 miljarder 
kronor.

2012: 27,9 miljarder kronor, 
varav finansiering 4,5 miljarder 
kronor.
2011: 35,6 miljarder kronor, varav finansiering  
8,7 miljarder kronor.

Lindahl
2013: 33 
miljarder 
kronor, varav 
finansiering 
7 miljarder 
kronor.

2012: 31 miljarder kronor, varav 
finansiering 8 miljarder kronor.
2011: 35 miljarder kronor, varav finansiering  
9 miljarder kronor.
2010: 34 miljarder kronor, varav finansiering  
7 miljarder kronor. 

 Här listas toppbyråerna i fastighetsbranschen utifrån under-
liggande affärsvolym. I toppen av rankingen hittar vi för tredje 
året i rad Mannheimer Swartling.  Text: Eddie Ekberg 

Här är branschens  
19 största byråer

Mann-
heimer 
 Swartling
2013: 56,5 
miljarder kronor, 
varav finansie-

ring 29,8 miljarder kronor.
2012: 56,5 miljarder kronor, 
varav finansiering 22 miljarder kronor.
2011: 62,5 miljarder kronor, varav finansiering  
16,2 miljarder kronor.
2010: 23 miljarder kronor, (ingen uppdelning  
på transaktioner och finansiering).

2 31

Mannheimer Swartling toppar årets ranking bland byråer 
inom fastighetssegmentet med en underliggande volym om 56,5 
miljarder kronor. Det är hela nio miljarder kronor mer än tvåan 
Vinge. Och så har det sett ut de senaste tre åren. Enligt Klas 
Wennström, ansvarig för verksamhetsgruppen för fastighetsrätt i 
Stockholm, beror detta på byråns bredd.

– Vi gör både ett betydande antal transaktioner och en stor del 
finansiering. Det är vår byrås signum; att vi har en spets och en 
bredd i verksamheten och därmed kan ta på oss en stor variation 
av uppdrag, säger han och fortsätter:

– Jag tror att vi får våra klienters förtroende eftersom vi 
erbjuder en tjänst som uppskattas. Vi har de kompetenser som 
branschens aktörer efterfrågar, vi jobbar hårt med att vara tillgäng-
liga och ha en hög förmåga att få projekten i mål. Det uppskattas 
av våra klienter.

› Så hur ser framgångs receptet ut?
– Det handlar om att klienterna ska känna sig trygga och ha en 

behaglig resa i de projekt vi jobbar med. Allt ska fungera friktions-
fritt, vi ska se till att de kan känna sig lugna med att ingenting 
faller mellan stolarna.

› Hur känns det att toppa listan för tredje året i rad?
– Det är alltid roligt att befästa vår ställning som en betydande 

aktör i den här delen av fastighetsbranschen. Vi är ju en stor av-
delning så vi ska ligga i topp, det är vår ambition. 

› Ert fastighetsteam har växt med 16 personer senaste året – ska 
ni bli ännu fler?

– Nej, jag tror att vi har nått en bra storlek för den svenska 
verksamheten. Det vi breddar oss emot nu är projekt inom bygg- 
och fastighetsutveckling, det är ett växande segment för oss sedan 
några år tillbaka. 

› Någon transaktion du minns särskilt under perioden?
– Kungsledens förvärv av merparten av GE Real Estates 

svenska fastighetsbestånd där vi biträdde Kungsleden i affären. Det 
var utan tvekan ett av de mest intressanta uppdragen förra året. 

› Hur ser marknaden ut framöver tycker du?
– Jag tycker den ser intressant ut, det finns en vilja att göra 

 affärer både bland inhemska och utländska aktörer. Vi ser positivt 
på marknaden.  

I topp för tredje året i rad
 Mannheimer Swartling är ohotad etta 

bland byråerna i fastighetssegmentet. Faktum 
är att byrån för tredje året i rad överlägset 
toppar listan.  Text: Eddie Ekberg

 Johan Lindberg. Patrick Forslund. Klas Wennström.

4. Wistrand
2013: 28,7 miljarder kronor, ingen uppdelning på transaktioner och finansiering.
2012: 28,2 miljarder kronor, ingen uppdelning på transaktioner och finansiering.
2011: Ingen uppgift.
2010: Ingen uppgift.

5. Glimstedt
2013: 20,9 miljarder kronor.
2012: 28,2 miljarder kronor, varav 9,7 miljarder kronor finansiering.
2011: Ingen uppgift.
2010: Ingen uppgift.

6. Roschier
2013: 17,3 miljarder kronor, varav finansiering 2 miljarder kronor.
2012: 25 miljarder kronor, varav finansiering 4,6 miljarder kronor.
2011: 8,6 miljarder kronor, varav finansiering 5,7 miljarder kronor.
2010: 4,7 miljarder kronor, varav finansiering 2,4 miljarder kronor.

7. MAQS
2013: 16,9 miljarder kronor, varav finansiering 9,8 miljarder kronor. 
2012: 20,2 miljarder kronor, varav finansiering 7,4 miljarder kronor.
2011: 25 miljarder kronor, varav finansiering 12,8 miljarder kronor.
2010: Ingen uppgift.

8. Linklaters 
2013: 16,3 miljarder kronor, varav finansiering 5,2 miljarder kronor.
2012: 15,8 miljarder kronor, varav finansiering 2,6 miljarder kronor.
2011: 13,6 miljarder kronor, varav finansiering 1,6 miljarder kronor.
2010: 23,9 miljarder kronor, varav finansiering 5,3 miljarder kronor.

9. Hannes Snellman
2013: 15,9 miljarder kronor, varav finansiering 0,8 miljarder kronor.
2012: 11 miljarder kronor, varav finansiering 6,4 miljarder kronor. 
2011: Ingen uppgift.
2010: Ingen uppgift.

OBS! Rankingen bygger på uppgifter från byrå-
erna själva. Vissa har inte särredovisat transaktio-
ner och finansiering och några har inte kunnat 
redovisa  siffror för alla fyra år, och några tillfrågade 
byråer har inte inkommit med uppgifter alls. 
Listan gör alltså inga anspråk på att vara heltäck-
ande. Alla summor anges exklusive moms. 

HuS på GotLANd

Namn: Klas Wenn-
ström.

Ålder: 49 år.

Familj: Fru och  
tre barn.

Bostad: Hus i  
Lännersta i  
Nacka.

Yrke: Advokat.

Fritid: Åka skidor, 
vara i huset på  
Gotland, umgås  
med familj och 
vänner.
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10. Setterwalls
2013: 13 miljarder kronor, varav finansiering 4,3 miljarder kronor. 
2012: 26,8 miljarder kronor, varav finansiering 3,7 miljarder kronor.
2011: 16 miljarder kronor, varav finansiering 1 miljard kronor.
2010: 10,3 miljarder kronor, varav finansiering 0,8 miljarder kronor.

11. Kilpatrick Townsend
2013: 11,6 miljarder kronor, varav finansiering 2,3 miljarder kronor.
2012: 13 miljarder kronor, ingen uppdelning på transaktioner och finansiering.
2011: 15 miljarder kronor, ingen uppdelning på transaktioner och finansiering. 
2010: 17 miljarder kronor, ingen uppdelning på transaktioner och finansiering.

12. White & Case
2013: 11,5 miljarder kronor, varav finansiering 6,1 miljarder kronor.
2012: 3,5 miljarder kronor, ingen uppdelning på transaktioner och finansiering. 
2011: Ingen uppgift.
2010: Ingen uppgift.

13. DLA Nordic
2013: 9,3 miljarder kronor, varav finansiering 2,7 miljarder kronor.
2012: 14 miljarder kronor, varav finansiering 1,5 miljarder kronor.
2011: 12,7 miljarder kronor, varav finansiering 4,6 miljarder kronor.
2010: 7,6 miljarder kronor, varav finansiering 2,9 miljarder kronor.

14. Baker & McKenzie
2013: 8,3 miljarder kronor, ingen uppdelning. 
2012: 8,5 miljarder kronor, varav finansiering 1 miljard kronor.
2011: 12,5 miljarder kronor, ingen uppdelning.
2010: 7,8 miljarder kronor, ingen uppdelning.

15. Hamilton
2013: 4,8 miljarder kronor, varav finansiering 2,3 miljarder kronor. 
2012: 1,7 miljarder kronor, ingen uppdelning.
2011: 7,5 miljarder kronor, varav finansiering 3,7 miljarder kronor.
2010: Ingen uppgift.

16. Bird & Bird
2013: 4,5 miljarder kronor, ingen uppdelning.
2012: 1,7 miljarder kronor, ingen uppdelning.
2011: 1,3 miljarder kronor, ingen uppdelning.
2010: 3,7 miljarder kronor, ingen uppdelning.

17. Delphi
2013: 3,8 miljarder kronor, ingen uppdelning.
2012: Ingen uppgift.
2011: 8,5 miljarder kronor, ingen uppdelning. 
2010: Ingen uppgift.

18. Ashurst
2013: 3,6 miljarder kronor, varav finansiering 2,1 miljarder kronor.
2012: 20,8 miljarder kronor, varav finansiering 3 miljarder kronor.
2011: 10,8 miljarder kronor, varav finansiering 0,3 miljarder kronor.
2010: 19,7 miljarder kronor, ingen uppdelning.

19. Grönberg
2013: 0,7 miljarder kronor, ingen uppdelning.
2012: 1,1 miljarder kronor, ingen uppdelning.
2011: 4,4 miljarder kronor, ingen uppdelning.
2010: 2,4 miljarder kronor, ingen uppdelning.

tEMA: FAStiGHEtSjuRidik

1. Mannheimer Swartling 
– 52 jurister
 
2. Lindahl – 40 jurister
 
3. Wistrand – 32 jurister

3. Setterwalls – 32 jurister

5. Glimstedt – 30 jurister

6. Vinge – 27 jurister

7. Delphi – 25 jurister

8. DLA Nordic – 20 
jurister

9. MAQS – 19 jurister

10. Kilpatrick Townsend 
– 17 jurister

11. Ashurst – 11 jurister

12. Hannes Snellman 
– 10 jurister

13. Bird & Bird – 8 jurister

13. Hamilton – 8 jurister

15. Linklaters – 7 jurister 

15. White & Case 
– 7 jurister

17. Roschier – 6 jurister
 
17. Baker & McKenzie 
– 6 jurister
 
19. Grönberg – 4 jurister

Här är byråerna med de största teamen

dlanordic.se/overens

”
vad ligger bakom en lyckad affär?

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

liten, hela familjen är i branschen. Även som jurist måste du kunna se skillnad på skruv och mutter.”

Jessica Karlsson, advokat, Fastighetsgruppen

Affärsjurister som gör det  
lättare att komma överens
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LINDSKOG MALMSTRÖM ADVOKATBYRÅ har i mer än 60 år framgångsrikt biträtt klienter med juridisk rådgivning.  
Med det senaste i teknikväg arbetar våra advokater idag kontinuerligt med affärsrelaterade ärenden i såväl svensk  
som  internationell miljö. Kostnadseffektiv rådgivning är och förblir vår ledstjärna i dessa sammanhang. Om du vill ha  
rätt jurist vid din sida kan du med förtroende vända dig till Lindskog Malmström.

VI ARBETAR MED UPPDRAG INOM: Svensk och internationell affärsjuridik, fastighets- och miljörätt, obeståndsrätt,  
private law samt svensk och internationell skatterätt.

LÄS MER:  www.lmlaw.se R
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Den svenska medlemmen i

toppjuRiSt. Magnus Lidman på Linklaters firar sina 25 första år som fastighets advokat 
med en förstaplacering i listan över de mest aktiva fastighetsjuristerna.

Magnus Lidman på Linklaters firar i år 25 år som jurist i 
fastighetssegmentet. Och vad passar väl då bättre än att slå till med 
en topp-placering i vår lista över branschens mest aktiva jurister. 
Magnus Lidman jobbade i 17 ärenden med ett underliggande 
värde om hela 16,3 miljarder kronor förra året.

– Det här är ett bevis på att vi på Linklaters lyckats befästa och 
stärka vår position som en av de ledande byråerna inom fastighets-
segmentet.

› Vad beror det på att du toppar listan?
– Kanske för att jag jobbat så länge och att folk uppfattar att jag 

är duktig och tillförlitlig. Om man jobbar länge och får klienternas 
förtroende blir det ringar på vattnet och man blir till slut ett starkt 
namn på marknaden. Mina bästa reklambärare är klienterna och 
de finansiella rådgivarna. 

› Hur mycket jobbar du?
– Jättemycket, det är svårt att säga antal timmar, men jag är med 

i alla ärenden här på byrån och gillar att ha det så. Jag jobbar mer 

tEMA: FAStiGHEtSjuRidik

eller mindre hela tiden, när det flyger in internationella aktörer 
som ska flyga hem igen nästa dag blir det ofta väldigt intensivt. 

› Vilket är ditt bästa ärende under perioden?
– Ett uppdrag som var spännande och juridiskt komplext var 

när vi var rådgivare åt KLP när de köpte Torsplan i somras. Ett 
annat var samarbetet mellan Areim och Skanska i Hammarby 
Sjöstad i vintras där vi företrädde Areim.  

› Hur ser marknaden ut framöver?
– Man kan säga så här; vi har inte upplevt en sådan här års-

inledning på 25 år. Det har blivit allt tydligare att det finns 
finansiering att tillgå, och att icke-nordiska, utländska, aktörer är 
kraftigt på väg tillbaka. Det har vi redan sett med bland annat In-

vescos köp av Skanskas Lindhagen på Kungsholmen, vi företrädde 
i den affären Invesco. Jag är övertygad om att vi kommer få se fler 
liknande affärer, inom kort. Så vårt första halvår ser väldigt bra ut 
och mycket talar för att det fortsätter.  

 Förra året kom han på tredje plats med 
ärenden för 15 miljarder kronor. I år blir det 
dock förstaplatsen för Linklaters Magnus 
Lidman med 17 ärenden till ett underliggande 
värde om hela 16,3 miljarder kronor.
 – Jätteroligt, både för mig och för Linklaters, 
säger Magnus Lidman.  Text: Eddie Ekberg

tronskifte 
bland topp-
advokaterna

»Om man jobbar länge och 
får klienternas och de finan
siella rådgivarnas förtroende 
blir det ringar på vattnet.«

SoMMARHuS i HALLANd

Namn: Magnus Lidman.

Ålder: 54.

Familj: Fru och fyra barn plus hund.

Bor: Hus i Stockholmsområdet.

Yrke: Advokat, delägare.

Fritid: Familjen och grejar med 
sommarhuset i Halland.

BILD: JoHAN MELLIN
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www.kilpatricktownsend.se 

Kilpatrick Townsend har mångårig erfarenhet och 
branschkunskap inom fastighetsområdet

Vi företräder klienter inom privat och offentlig sektor med 
rådgivning och affärsjuridiska lösningar i samband med bland 
annat förvärv och försäljningar, plan- och bygglovsfrågor, 
hyrestvister, upphandlingsfrågor och utvecklingsprojekt

tEMA: FAStiGHEtSjuRidik

4. Marcus Hedén, Roschier
14,3 miljarder kronor
14 ärenden

5. Jan Litborn, Glimstedt
10 miljarder kronor
18 ärenden 

6. Klas Wennström, 
Mannheimer Swartling 
9,7 miljarder kronor
13 ärenden

7. Johan Lindberg, Lindahl
7 miljarder kronor
17 ärenden

8. Carl Hugo Parment, 
White & Case
6,7 miljarder kronor
9 ärenden

9. Patrik Essehorn, MAQS
6,5 miljarder kronor
52 ärenden

10. Johan Gustavsson, 
Kilpatrick Townsend
5,5 miljarder kronor
21 ärenden

10. Tobias Edenman, 
Baker & McKenzie
5,5 miljarder kronor
8 ärenden

12. Assur Badur, Setterwalls
4 miljarder kronor
10 ärenden

13. Per Månsson, Hamilton
3,6 miljarder kronor
4 ärenden

14. Charles Andersson, Ashurst
2,5 miljarder kronor
12 ärenden

15. Jan Råssjö, DLA Nordic
2,1 miljarder kronor
9 ärenden

16. Christian Luthman, Bird & Bird
1,4 miljarder kronor
12 ärenden 

17. Anders Hulegårdh, Delphi
1,1 miljarder kronor
12 ärenden

18. Anders Hedman, Grönberg
0,7 miljarder kronor
6 ärenden

Safa Mah-
moudi, Hannes 
Snellman
15,1 miljarder kronor
21 ärenden

Patrick 
 Forslund, 
Vinge
14,6 miljarder kronor
19 ärenden

Magnus 
 Lidman, 
Linklaters
16,3 miljarder kronor
17 ärenden 2 31

 Här rankas byråernas toppadvokater på fastighetsområdet. 
I toppen av listan finns den advokat som medverkat i aff ärer till 
störst underliggande värde under 2013. Vi redovisar också hur 
många ärenden advokaterna medverkat i.  Text: Eddie Ekberg 

OBS! Rankingen bygger på 
uppgifter från byråerna själva. 
Listan gör alltså inga anspråk 
på att vara  heltäckande. Vissa 
byråer har valt att inte delta.

Branschens topp-
advokater
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Bakom tillsättningen av Företagsskattekommittén ligger 
en vilja från regeringen att jämna ut fi nansieringsvillkoren när 
det gäller lån jämfört med eget kapital – med gällande avdrags-
regler har man tyckt att villkoren för lånefi nansiering har varit för 
fördelaktiga.

Till skillnad från de regler som infördes 2013 kommer Företags-
skattekommitténs förslag inte bara att gälla interna, utan också 
externa räntor. 

– Ett fastighetsföretag som har räknat på det här räknade med 

att skattekostnaden skulle fyrdubblas. Och de hade ändå ganska 
låg belåning, cirka 50 procent, säger Ulla Werkell.

– Den nya beskattningen kommer att slå hårdare ju högre före-
tagets belåningsgrad är.

Detaljerna i betänkandet är inte kända, men huvudförsla-
gen som föreligger ser så vitt är känt ut ungefär enligt följande:

• Finansiella kostnader kvittas mot fi nansiella intäkter. Därefter 
tillåts ett avdrag på upp till 25 procent av rörelseresultatet medan 

tuff are för 
branschen när 

avdragsrätten 
begränsas

 Den 16 juni lämnar Företagsskattekom-
mittén sitt slutbetänkande – förslagen 

om begränsade avdragsregler väntas 
slå hårt mot fastighetsbranschen.

– Vi vet inte exakt hur det kommer 
att bli, men förutsättningarna 

för fastighetsföretag kommer 
helt klart att bli tuff are, säger 

Ulla Werkell, skattejurist på 
Fastighetsägarna.  

Text: Nicklas Tollesson

tEMA: FAStiGHEtSjuRidik

PROBLEM SKA INTE GÖRAS STÖRRE 
ÄN NÖDVÄNDIGT. 
DETSAMMA GÄLLER LÖSNINGAR.

Du vill ha raka svar och tydliga råd. Det är en ambition vi delar, 
oavsett komplexiteten i problemet. Vi hanterar fastighetsbranschens 
alla juridiska frågeställningar. Med ett nära samarbete och rätt 
kompetens kan vi ge dig de råd som skapar lyckade affärer.

www.lindahl.se/fastigheter

Lind0034_Fastighetssverige_240x285+3.indd   1 2014-05-27   08:59
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tuFFARE FRAMövER. De generösa avdragsreglerna kommer med största 
sannolikhet att begränsas framöver. Företagsskattekommittén ska lämna sitt 
slutbetänkande den 16 juni. ”Vi vet inte exakt hur det kommer att bli, men 
förutsättningarna för fastighetsföretag kommer helt klart att bli tuff are”, säger 
Ulla Werkell på Fastighetsägarna.

resterande 75 procent av rörelseresultatet beskattas.
• I grunden samma som ovanstående, men avdraget gäller bara 

20 procent av rörelseresultatet och endast i de fall man efter kvitt-
ningen har kvar fi nansiella kostnader.

Bolagsskatten kommer sannolikt att sänkas, och sänk-
ningen fi nansieras genom de begränsade avdragsreglerna.

– Finansminister Anders Borg har gått ut och sagt att fastig-
hetssektorn är en sektor som kan beskattas hårdare, och fastighets-
branschen drabbas väldigt hårt av de här förslagen. De som gynnas 
är de som har en stor andel eget kapital, säger Ulla Werkell.  

– Just nu gynnas fastighetsföretag av de historiskt låga räntorna. 
Men när räntorna stiger och avdragsrätten begränsas kommer 
många att få det väldigt tuff t.

Förutom att fastighetsbranschens villkor försämras avsevärt ser 
Ulla Werkell stora försämringar för samhället i stort.

– Ränteavdragen har bidragit till att det trots allt byggs hyres-
rätter i Sverige. Det kommer att bli ännu svårare att bygga hyres-
rätter framöver, vilket förvärrar bostadsbristen ytterligare.

– Dessutom gör de här reglerna det mindre intressant över-
huvud taget att investera i Sverige.

Det nya regelverket beräknas träda i kraft 2016.  

tEMA: FAStiGHEtSjuRidik
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»Det kommer att bli ännu 
svårare att bygga 

hyresrätter framöver, 
vilket förvärrar bostads

bristen ytterligare.«

Vi är experter inom fastighetsjuridik
Engagemang och tillgänglighet får ni på köpet.

Göteborg 031-730 74 00 I Stockholm 08-563 054 80 I info@lawsolution.se I www.lawsolution.se
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FöRENkLA. Regeringens proposition ”En enklare planprocess” syftar till att underlätta bostadsbyggandet. Men att det blir någon byggboom, 
även om regeringens förslag genomförs, håller Robert Deli på Vinge inte för troligt.

tEMA: FAStiGHEtSjuRidik

Ämnet bostadsproduktion är hetare än någonsin. Fler 
bostäder behöver byggas. Men hur ska målet om ökad bostads-
produktion uppnås? Problemformuleringarna skiljer sig åt. Många 
bostadsproducenter framhåller den långsamma planprocessen 
och bristen på detaljplaner som främsta hinder. Andra vittnar om 
svårig heten att hitta mark att bygga på. Ytterligare andra fram-
håller de kostnadsdrivande kommunala särkraven som ett stort 
problem. Kommunerna i sin tur, påpekar att det från branschen 
saknas intresse att bebygga redan detaljplanelagda områden. 

– När man läser regeringens proposition, är det tydligt att 
 regeringen har tagit till sig bostadsproducenternas synpunkter, 
säger Robert Deli på Vinge. 

Regeringen föreslår ett förbud för kommuner att i samband 
med genomförande av detaljplaner uppställa särkrav på byggnaders 
tekniska egenskaper. 

– Blir förslaget verklighet, är det definitivt stopp för kommu-
nala särkrav som går utöver lagstiftning och Boverkets byggregler. 
Förbudet ska gälla särkrav i såväl markanvisnings- som exploa-
teringsavtal. Regeringen vill dessutom införa en ny bestämmelse 
i plan- och bygglagen som klargör att exploateringsavtal inte får 
innehålla åtagande för exploatör att bekosta anläggningar för vård, 
utbildning eller omsorg som kommunen har en skyldighet att 
tillhandahålla. Det är förmodligen många bostadsproducenter som 
välkomnar förslagen, säger Robert Deli. 

Enklare planprocess men 
knappast byggboom

 Regeringen presenterade tidigare i år sin proposition ”En enklare 
planprocess”. Propositionen innehåller förslag till förändringar av 
plan- och bygglagen. Dessutom föreslås en ny lag om riktlinjer för 
kommunala markanvisningar. Syftet med förslagen är att under lätta 
bostadsbyggnation. Men har det verkligen blivit så? Advokat Robert 
Deli på Vinge reder ut vad som gäller.  Text: Eddie Ekberg

hogia.se/fastighetssystem

Hogia Fastighetssystem AB
 

Med personlig erfarenhet från branschen tillhandahåller vi 
kompetenta medarbetare som enbart jobbar mot din 
bransch – allt för att stödja dina särskilda behov
och önskemål.

Hogia är en leverantör för hela 
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Vidare föreslås begränsningar i kravet på att det ska fi nnas detalj-
plan. Om en åtgärd har tydligt stöd i en översiktplan, kommer 
åtgärden vara undantagen krav på detaljplan. Rätt hanterat av 
kommunerna, kan en lagändring öka översiktsplanernas betydelse 
och därmed underlätta bostadsbyggande. 

Ett annat förslag är att planförfarandet förenklas. Det som idag 
utgör enkelt planförfarande ska vara standard. Men det enkla plan-
förfarandet ska inte tillämpas när en detaljplan är av ”betydande 
intresse” för allmänheten eller i övrigt av ”stor betydelse”. Det kan 
därför antas att nyproduktion av större bostadsområden kommer 
att kräva utökat planförfarande. 

– Förslaget i denna del kommer väl till pass för mindre förtät-
ningsprojekt. Däremot kommer det antagligen inte innebära nå-
gon förenkling vid genomförandet av större exploaterings projekt, 
säger Robert Deli. 

Plan och bygglagens regler om slutbesked har upplevts 
som otydliga. Regeringen föreslår nu bland annat att det tydliggörs 
att interimistiskt slutbesked får avse etapper i ett projekt. Ett litet 
men välkommet förslag. 

En ny lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar 
föreslås. Riktlinjerna är tänkta att innehålla kommunens utgångs-
punkter och mål för bland annat överlåtelser av markområden för 
byggnation samt grundläggande villkor för markanvisningar och 
principer för markprissättning. Motsvarande krav på riktlinjer 
för exploateringsavtal föreslås bli införda i plan- och bygglagen. 
Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra bland annat principer för 

kostnadsfördelning för genomförande av detaljplaner. 
– Det här förslaget bidrar förhoppningsvis till ökad förutsebar-

het och tydlighet i markanvisnings- och exploateringsprocessen, 
säger Robert Deli.

› Kommer regeringens förslag att underlätta bostadsbyggna
tion? 

– Ja, om förslagen genomförs är det mycket som talar för en 
enklare och eff ektivare planprocess. 

› Så då blir det byggboom nu? 
– Antagligen inte. För det krävs ytterligare översyn av dagens 

lagstiftning. Om något skulle göras åt mängden ”okynnesöver-
klaganden” vore mycket vunnet. En framkomlig väg kan vara att 
begränsa kretsen överklagandeberättigade. Miljöbalkens regler om 
riksintressen är ett annat område i behov av översyn. Om man inte 
vill rensa i den rika fl oran av riksintressen, så varför inte låta även 
bostadsproduktion bli ett riksintresse. Det fi nns alltså en del kvar 
att göra. Men regeringens förslag är en duglig början, säger Robert 
Deli.  

»Om förslagen genomförs 
är det mycket som talar för 
en enklare och effektivare 

planprocess.«

tEMA: FAStiGHEtSjuRidik

viNGE HAR 25 FAStiGHEtSjuRiStER

Vinge erbjuder fastighets- och entreprenadrättslig rådgivning i alla frågor som 
rör byggnation, fastighetsutveckling och exploatering, köp och försäljning 
samt uthyrning och förvaltning av fastigheter. Flera av Vinges cirka 25 erfarna 
fastighetsrättsjurister rankas som de främsta i Sverige. Vinges klienter är såväl 
svenska som internationella fastighetsbolag, exploatörer och entreprenörer, in-
vesteringsfonder, banker och försäkringsbolag samt traditionella industriföretag, 
myndigheter och kommuner. Vinge biträder ofta uppdragsgivare inom de största 
byggprojekten i Sverige.

RESoR 
oCH MuSik

Advokaten Robert 
Deli, 40 år, arbetar 
 sedan 2013 på 
Advokat firman Vinge. 
Han har tidigare 
bland annat varit 
chefsjurist på Wallen-
stam. Han arbetar 
huvudsakligen med 
fastighets- och 
entreprenadrätt 
och har om fattande 
er farenhet av 
fastighetsutveck-
lingsprojekt. Robert 
Deli är författare till 
boken Kommersiell 
byggjuridik i prakti-
ken. På fritiden ägnar 
han sig åt familjen, 
resor, musik och 
samhällsfrågor.
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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
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› Vad innebär de förändrade reglerna vid uthyrning?
– Den största förändringen i de nya reglerna som trädde i kraft 

den 1 januari 2014 är att en fastighetsägare eller annan uthyrare 
av verksamhetslokal inte längre behöver ansöka hos Skatteverket 
för att bli frivilligt skattskyldig för uthyrningen. Även skyldig-
heten att till Skatteverket anmäla förändringar i den frivilliga 
skattskyldigheten har tagits bort. I de nya reglerna ersätts kravet 
på beslut från Skatteverket med en modell där frivillig skatt-
skyldighet för moms inträder genom att uthyraren lägger moms 
på hyran. Den frivilliga skattskyldigheten inträder den första 
dagen i hyresperioden som fakturan avser, dock tidigast den dag 
då hyresgästen tillträder den del av fastigheten som uthyrningen 
avser. Utgångspunkten är alltså fortfarande att det inte är moms 
på uthyrning av fastighet, men förfarandet för att ändra på denna 
utgångspunkt har förenklats, säger Fredrik Råsberg och fortsät-
ter:

– Beträffande så kallad frivillig skattskyldighet i uppförandeske-
det, det vill säga om hyresvärden har kostnader för ny-, till- eller 
ombyggnad före det att hyresgästen tillträtt lokalen, gäller även 
fortsättningsvis att en ansökan måste göras.

› Innebär de nya reglerna någon förändring rörande vilka ut
hyrningar som kan bli föremål för frivillig skattskyldighet?

– Nej. Precis som tidigare gäller att frivillig skattskyldighet som 
huvudregel enbart är möjligt för uthyrning av verksamhetslokaler 
till hyresgäster som stadigvarande använder lokalen i en moms-
pliktig verksamhet, säger Per Dalemo.

› Vilken praktisk betydelse har regeländringarna?
– Reglerna innebär en administrativ förenkling för fastighets-

ägare, vilket är välkommet. Vi medverkar ofta i förvärvsprocesser 
och vår erfarenhet är att fastighetsägare har problem att hålla 

skatte registreringarna hos Skatteverket uppdaterade. Detta har 
kunnat skapa problem vid överlåtelser, då den felaktiga registre-
ringen inneburit ett osäkerhetsmoment för köpare.

– Det är dock viktigt att komma ihåg att även om de nya 
reglerna innebär förenklingar för fastighetsägare, så innebär de 
också att ett större ansvar för en korrekt hantering av den fri-
villiga skattskyldigheten läggs på den enskilde fastighetsägaren. 
Genom det tidigare ansökningsförfarandet passerade frågan 
Skatteverket, vilket ökade chansen att registreringen blev riktig. 
Genom att Skatteverkets kontrollfunktion tas bort blir det nu 
ännu tydligare att det är fastighetsägaren som på egen hand 
måste säkerställa att förutsättningarna för frivillig skattskyldig-
het är uppfyllda. Om förutsättningar för frivillig skattskyldighet 
saknas har fastighets ägaren inte avdragsrätt för ingående moms 
hänförlig till lokalen. Detta gäller även om fastighetsägaren 
lagt på moms på fakturan för uthyrning. Fastighetsägare som 

 De nya och förändrade reglerna kring frivillig skattskyldighet är viktiga 
att ha koll på både vid uthyrning och i samband med fastighetsaffärer.
 Advokaterna Fredrik Råsberg och Per Dalemo på Wistrand reder ut 
begreppen.   Text: Eddie Ekberg

NYA REGLER. 
Den 1 januari i 

år trädde de nya 
reglerna kring fri-

villig skattskyldighet 
i kraft. Det innebär 

i vissa fall förenk-
lingar i samband 
med uthyrning och 

fastighetsaffärer, 
men i vissa fall 

blir det svårare 
då Skatteverkets 

kontrollfunktion 
tas bort.

»En due diligenceprocess 
avseende frivillig skatt

skyldighet kommer därför  
bli mer omfattande med  

de nya reglerna.«

inte säkerställer att moms enbart tas ut i rätt fall, riskerar alltså 
att bli skyldiga att återbetala ingående moms på till exempel 
driftskostnader. Om moms fel aktigt har debiterats hyran, har 
sannolikt även hyresgästen gjort ett felaktigt avdrag, säger 
Per Dalemo. 

› Vad innebär de nya reglerna för fastighetsaffärer?
– Tidigare har man som potentiell fastighetsför-

värvare kunnat luta sig mot Skatteverkets beslut om 
frivillig skattskyldighet. Ju längre tiden går, desto mindre 
värde får dessa beslut. En due diligence-process avseende 
frivillig skattskyldighet kommer därför bli mer omfattande 
med de nya reglerna. Å andra sidan innebär de nya reglerna 
att en utebliven eller felaktig registrering kan komma att läkas 
automatiskt avseende tiden efter införandet av de nya reglerna. 
Detta är särskilt relevant för andrahandsuthyrningar, där det 
relativt ofta har saknats registreringar vilket har medfört att 
även förstahandsregistreringar blivit felaktiga, säger Fredrik 
Råsberg.  

Nya regler kring frivillig      skattskyldighet
Detta bör du ha koll på för att undvika fallgroparna

GiLLAR Att jAGA

Namn: Per Dalemo.

Ålder: 39 år.

Familj: Hustru och två söner.

Bostad: Villa i Hovås, strax söder om 
Göteborg.

Yrke: Advokat, partner och styrelse-
ledamot i Wistrand. 

Fritid: Familjen, träning, golf och jakt.

uMGåS MEd FAMiLjEN

Namn: Fredrik Råsberg.

Ålder: 42 år.

Familj: Hustru och två barn (en 
son och en dotter).

Bostad: Villa i Vallentuna, norr 
om Stockholm.

Yrke: Advokat, managing partner 
och styrelseledamot i Wistrand.

Fritid: Familjen, vänner och träning.

WiStRANd

Startades 1915 och är i dag med sina tre kontor i Stockholm, Göteborg 
och Malmö en av de ledande advokatbyråerna i Sverige. Wistrand är en 
full servicebyrå som hanterar affärsjuridikens alla avancerade problem-
ställningar. Byrån har totalt 200 anställda, varav cirka 140 är jurister. 
Wistrand ingår i ett etablerat internationellt nätverk genom Interlex, en 
sammanslutning bestående av 45 ledande advokatbyråer i 59 olika 
länder.
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WiNdSuRFARE

Namn: Jörgen Sandquist.

Ålder: 47 år.

Titel: Advokat och delägare.

På Lindahl sedan: 2008.

Fritid: Familjen, windsurfing 
och skidor.

jörgen Sandquist  //  Lindahl

Advokaten har ordet

En ibland förbisedd eller underskattad risk 
med att äga kommersiella fastigheter, även i bra 
lägen, är skyldigheten att i vissa situationer betala 
skadestånd till hyresgäster vars hyresavtal har 
sagts upp. Såsom kommer framgå nedan kan en 
fastighetsägare enligt hyreslagens regler tvingas 
utge ett skadestånd till avfl yttande hyresgäst som 
kan vara väl i nivå med hela fastighetens värde.  

Utgångspunkten i hyreslagens indirekta 
besittningsskydd är att fastighetsägaren ska 
ersätta lokal hyresgästen all skada orsakad av att 
hyresförhållandet inte förlängs. Kan rörelsen inte 
drivas vidare ska ersättningen motsvara rörelsens 
värde. Enkelt uttryckt anses rörelsens värde mot-
svara den genomsnittliga årsvinsten de senaste 
tre åren multiplicerat med en vinstmultipel om 
3–5. Om riskerna för verksamheten bedöms låga 
kan det fi nnas skäl att använda en högre vinst-
multipel än 3–5. 

Ovan redovisade ersättningsregler kan dock 
ge oväntade resultat om den fysiska lokalens läge 
och verksamheten är nära förknippade genom att 
rörelsens intäkter består av försäljning till besö-

SkAdEStåNd vid 
uppSäGNiNG. En fastig-
hetsägare som säger upp 
hyresavtalet för till exem-
pel ett hotell kan krävas på 
skadestånd på uppemot 
fastighetens hela värde.

uppsägning av bra lägen 
dyrt för fastighetsägaren

 Vad är en rimlig skadestånds-
nivå till en hyresgäst vars hyres-
avtal sägs upp? och vilka särskilda 
hänsyn bör tas? Dessa frågor re-
sonerar Jörgen Sandquist, partner 
på Advokatfirman Lindahl, kring.

LiNdAHL

Lindahl är en av Sveriges största 
aff ärsjuridiska advokatbyråer. Byråns 
fastighetsgrupp tillhör landets 
främsta, och består av experter inom 
samtliga rättsområden, vilket innebär 
att  Lindahl kan erbjuda aff ärsjuridisk 
fullservice till aktörer inom fastighets-
branschen, från de största transak-
tionerna till löpande rådgivning i 
klientens dagliga verksamhet. Med 
kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, 
Uppsala, Helsingborg och Örebro är 
fastighetskompetensen aldrig långt 
borta. Idag har Lindahl omkring 400 
medarbetare varav drygt två tredje-
delar är jurister.

kare av lokalen. Restauranger, hotell och butiker 
är exempel på sådana verksamheter. Det kan här 
vara svårt att skilja på värdet av verksamheten i 
sig och vad som istället är värdet av lokalens läge. 
Detta gäller särskilt lokaler i ”bästa läge”. 

Låt mig åskådliggöra problematiken med 
följande exempel. En hotellverksamhet med 250 
rum på Vasagatan i Stockholm antas generera 25 
miljoner kronor i årlig vinst. Läget på hotellet 
kan hypotetiskt motivera en vinstmultipel om 10 
vilket skulle ge ett bedömt värde om 250 miljoner 
kronor.  Merparten av hotellverksamhetens värde 
skulle dock raderas utan tillgång till lokalen med 
det ypperliga läget på Vasagatan. Om hyres-
gästen har rätt till ersättning enligt hyreslagens 
regler ska dock fastighetsägaren i denna situation 
ersätta hyresgästen för fulla skadan, det vill säga 
ett belopp om 250 miljoner kronor.

En hotellfastighet på Vasagatan i Stockholm 
med 250 gästrum kan antas vara värt cirka 500 
miljoner kronor (2 miljoner kronor per gästrum). 
Om fastighetsägaren enligt hyreslagens regler ska 

»Vid en nyanserad bedöm
ning bör rimligtvis särskild 
hänsyn tas till vilka risker 

och investeringar som gjorts 
av respektive part.«

ersätta den avfl yttade hyresgästen med 250 mil-
joner kronor förlorar denne halva värdet på sin 
investering. För att spetsa till det kan fastighetsä-
garen i detta exempel vara skadeståndsskyldig 
på grund av att den hyra som fastighetsägaren 
erbjöd för förlängning av hyresavtalet med yt-
terst liten marginal översteg domstolens uppfatt-
ning om marknadshyran.  Vid omsättningshyra 
fi nns inte ens möjligheten för parterna att få ett 
uttalande om marknadshyran från hyresnämn-
den då den endast uttalar sig om marknadshyran 
uttryckt såsom antal kronor per kvadratmeter. 

Exemplet ovan är visserligen rent hypotetiskt 
men beloppen har viss förankring i verkligheten 
liksom domstolarnas tillämpning av i dag gäl-
lande regler. Samma resonemang kan naturligtvis 
föras för andra upplåtelsetyper där lokalens läge 
är viktigt såsom till exempel restauranger, caféer 
och butiker.  

Följande två exempel är verkliga fall:
• En hotelloperatör kräver en fastighetsägare 

på ersättning med cirka 110 miljoner kronor på 

grund av utebliven förlängning av 
hyresavtalet. Kravet är i nivå med vär-
det på hela hotellfastigheten. Tvisten 
pågår i domstol.

• En restauratör tillerkändes 
nyligen av Stockholms tingsrätt 
ersättning med cirka 80 miljoner 
kronor för att de fi ck fl ytta från ett 
hyresavtal avseende restaurang, 
kök och serveringsrättigheter i 
Stockholms stadshus. Domen 
har ännu inte vunnit laga kraft.

Vid en nyanserad bedömning 
bör rimligtvis särskild hänsyn 
tas till vilka risker och inves-
teringar som gjorts av respek-
tive part. Det förhållandet att 
hyresvärden faktiskt betalat en 
gång för alla för fastighetens 
läge är rimligt att beakta. Likaså 
det förhållandet att hyresgästen slutar 
att betala för läget den dag hyresavtalet 
upphör.   

WiNdSuRFARE

Namn: Jörgen Sandquist.

Ålder: 47 år.

Titel: Advokat och delägare.

På Lindahl sedan: 2008.

Fritid: Familjen, windsurfing 
och skidor.

grund av utebliven förlängning av 
hyresavtalet. Kravet är i nivå med vär-
det på hela hotellfastigheten. Tvisten 

• En restauratör tillerkändes 
nyligen av Stockholms tingsrätt 
ersättning med cirka 80 miljoner 
kronor för att de fi ck fl ytta från ett 
hyresavtal avseende restaurang, 
kök och serveringsrättigheter i 

har ännu inte vunnit laga kraft.
Vid en nyanserad bedömning 

läge är rimligt att beakta. Likaså 
det förhållandet att hyresgästen slutar 
att betala för läget den dag hyresavtalet 

BILD: LINDAHL

tEMA: FAStiGHEtSjuRidik
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 e
tt ego som säkert inte blev mindre 
av att han i mars av White Guide 
utsågs till Rising star för sitt ”enga-
gemang i matsalens betydelse för 
restaurangupplevelsen”. 

– Jag gillar att sticka ut. Nyligen fi rade vi 
restaurangens fyraårsjubileum, lite konstigt kan-
ske, men lika bra som fem år eller tio år. Fyra är 
dessutom min favoritsiff ra, säger Edin Dzemat, 
som liksom fotbollsspelaren ursprungligen kom-
mer från Bosnien. 

Linnéa Art Restaurant ägs av New Wave 
Groups ägare Torsten Jansson, som också är Edin 
Dzemats vän och mentor. Interiören i restaurang-
ens fyra färgglada rum avslöjar också samarbetet; 
väggarna är fyllda av glashantverk från Kosta 
Boda som numera är en del av det börsnoterade 

bolaget. Krogens inriktning är enligt mästerkock-
en nynordisk och innovativ. Då pratar vi om fi ne 
dining-avdelningen längst in i restaurangen, där 

man till exempel kan få en råbiff  på kalvinnanlår 
med långbakad äggula, brynt smör, rågbrödschips 
och löjrom serverad. Men är man ute efter lite 
enklare rätter så fi nns sedan ett år tillbaka bistron. 

– Vi jobbar hårt med bistron och dess traditio-
nella rätter. Vi vill nå ut med att man på Linnéa 
Art Restaurant också kan njuta av enklare mat; 
att kunderna kan slinka in för en varmrätt eller 
äta ett långkok i baren, förklarar Edin Dzemat. 

Ambitionen är också att ta hand om 
gästerna personligen, något som lyckats väl med 
tanke på White Guides utmärkelse. 

– Jag vill personligen hälsa gästerna välkomna, 
presentera visionen bakom rätterna och på så sätt 
få ut matlagningen i matsalen, säger den nyba-
kade kaptenen för svenska kocklandslaget innan 
han slinker in i köket.  

Mat & vin // Linnea Art Restaurant

Kockarnas 
Zlatan

briljerar på Linnéa Art Restaurant

Han jämförs med Zlatan och liksom kaptenen i landslaget styr han både 
Linnéa Art Restaurant och kocklandslaget med fi ness och en kaxig 

attityd. Edin Dzemat råkar dessutom vara förtjust i bilar.
 – Vi är väl egentligen två stora egon, skrattar den frispråkige köks-

mästaren och vd:n för hyllade Linnéa Art Restaurant i Göteborg.
Text: Henrik Ekberg 

        Jag vill person-
ligen hälsa gästerna 
välkomna, presen-
tera visionen bakom 
rätterna och på så 
sätt få ut matlag-
ningen i matsalen.«

RiSiNG StAR. White Guide utsåg 
nyligen Edin Dzemat till Rising 
star och hans krog Linnéa Art 
Restaurant hyllas idag som en av 
Göteborgs bästa. Stjärnkocken 
utsågs också nyligen till kapten 
för det svenska kocklandslaget. 

BILD: LARS ARDARVE
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Mat & vin // Linnea Art Restaurant

BLoMkåL, BoNdBöNA, 
LöjRoM

(4 personer)

Blomkål
1 blomkålshuvud
salt 
smör

Persiljeemulsion 
1 knippa persilja 
3 dl rapsolja 
2 äggulor

1 tsk dijonsenap 
1⁄2 krm salt 

chardonnayvinäger

Bondbönkräm 
500 g frysta bondbönor 

socker 
salt 
2 msk Chardonnayvinäger

Garnering
parmesan 
löjrom

Blomkål med persilja, hyvlad parme-
san samt brynt smör.

Blomkål 
Bryn blomkålsbuketter i smör och 
olja, salta.

Persiljeemulsion 
Hetta upp oljan till 67°C. Mixa hastigt 
persilja och olja riktigt fint. Häll oljan 
i en finmaskig sil. Pressa inte igenom 
oljan utan låt den bara rinna.

Häll försiktigt upp oljan i ett litermått 
utan att få med bottensatsen. Vispa 
äggulorna med senap och salt. Tillsätt 
persiljeoljan under vispning. Krydda 
med vinäger och mer salt, om det 
behövs.

Häll upp emulsionen i en spritspåse 
och förvara kallt.

Bondbönkräm 
Häll på kokande vatten på de frysta 
bönorna, häll av med en gång och 

gör om detta en gång till. Mixa sedan 
i thermomixer till en slät kräm. Tillsätt 
lite vatten den blir för tjock. Smaka 
av med salt och socker. Avsluta med 
vinäger.

LAMM, joRdäRtSkoCkA, Lök
(8 personer)

Lamm
1 st lammsadel på ben 
1 st vitlök 
1 knippe citrontimjan 
50 g smör

Lammbräss 
400 gram lammbräss 
2 st schalottenlök 
1 st lager blad 
1 liter vatten 
0,5 dl salt 
1 st färsk gotländsk tryff el

Jordärtskockscrème 
1 kg jordärtskocka 
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FitNESS på FRitidEN

Namn: Edin Dzemat.

Ålder: 30 år. 

Bor: Göteborg.

Familj: Mamma, pappa och två 
bröder. 

Yrke: Kock.

Karriär: Har bland annat jobbat på 
Köpenhamnskrogen Noma med två 
stjärnor i Michelinguiden och som ett 
flertal gånger har utsetts till världens 
bästa restaurang.   

Fritid: Fitness.

Bilar: En Porsche GTS och en 
Volkswagen CC. SAMARBEtE. Entreprenören, Torsten Jansson äger Linnéa Art Restaurant som stjärnskottet bland kockar, Edin Dzemat, driver. 

I restaurangen finns en rad olika glashantverk från bland annat Kosta Boda som ingår i Torsten Janssons New Wave Group. 

Bild och recept: Kosta Förlag

BLoMkåL, BoNdBöNA, 
LöjRoM

(4 personer)

Blomkål
1 blomkålshuvud

2 äggulor
1 tsk dijonsenap 

1⁄2 krm salt 
chardonnayvinäger

Bondbönkräm 
500 g frysta bondbönor 

socker 
salt 
2 msk Chardonnayvinäger

Garnering
parmesan 
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50 gram lätt crème fraiche 
20 gram saltat smör

Saltbakad rödbeta 
8 st minirödbetor 
1 l vatten 
1 dl salt
tryff el

Rödbetströssel
1 kg rödbetor 
en nypa salt och socker 
mandelmjöl

Frasig vitlök 
16 färska vitlöksklyftor 
1 liter klarat smör
salt 
vetemjöl

Lammsadel stekt med timjan och 
vitlök, tryff elsmörad lammbräss, 
rostad jordärtskockscrème, frasig 
vitlök, saltbakad rödbeta, lamm- och 
äppelsky, emulsion på citrontimjan 
och syrad silverlök.

Lamm 
Bena ur lammsadeln och vakuumför-
packa den med vitlök och citron- tim-
jan och baka på 51°C i roner ca 2h.

Vid servering: stek knaprigt. Ös med 
smör och en knippe timjan, salta och 
peppra. Tranchera 16 jämna bitar (60 
gram biten).

Lammbräss 
Putsa lammbrässen och ta bort 
hinnor, skala och skär ner löken, 
koka ihop löken med vatten, salt och 
lagerblad och slå det över brässen, låt 
dra i en 1h, plocka lammbrässen i 40 
gramsbitar.

Vid servering: stek lammbrässen 
knaprigt med tryff eln och smaka av 
med salt och peppar samt riv över 
den färska tryff eln över brässen.

Jordärtskockscrème 
Skala och skär ner skockan i bitar, 
rosta i ugn på 180°C i 30 min. Mixa 

i termomixer tillsam-
mans med crème 
fraiche och smör, smaka 
av med salt .

Saltbakad rödbeta  
Koka 8 betor mjuka i salt och 
tryff elvattnet, skala försiktigt smaka 
av med eventuellt mer salt och vänd 
dem i tryff elsmör, råhyvla betan tunt 
på mandolin och förvara i isat vatten.

Vid servering: värm upp betorna i 
tryff elsmöret och arrangera som på 
bilden.

Rödbetströssel 
Råcentrifugera rödbetan, blanda jui-
cen med mandelmjöl, bred ut tunt på 
en silpatmatta och torka på 110°C i 1 h.

Frasig vitlök 
Koka vitlöksklyftorna med skal i klarat 
smör och lite salt tills de är mjuka. 
Skala försiktigt klyftorna och låt rinna 
av på lite papper.

Entreprenören, Torsten Jansson äger Linnéa Art Restaurant som stjärnskottet bland kockar, Edin Dzemat, driver. 
I restaurangen finns en rad olika glashantverk från bland annat Kosta Boda som ingår i Torsten Janssons New Wave Group. 

i termomixer tillsam-

fraiche och smör, smaka 

Saltbakad rödbeta  
Koka 8 betor mjuka i salt och 
tryff elvattnet, skala försiktigt smaka 
av med eventuellt mer salt och vänd 
dem i tryff elsmör, råhyvla betan tunt 
på mandolin och förvara i isat vatten.

BILD: LARS ARDARVE

»Vi vill nå ut med att man på 
Linnéa Art Restaurant också 
kan njuta av enklare mat.«
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Aktieanalysen
Mikael Söderlundh  //  Pangea Property Partners

Belåningsgraden bland noterade fastighetsbolag  ligger 
traditionellt runt 60–70 procent att jämföra med varu- och tjänste-
företag som kan ha en nettoskuld under 50 procent. Det gör fastig-
hetsbolagen särskilt känsliga mot ränteförändringar. Historiskt 

fi nns ett negativt samband mellan den nominella räntenivån och 
totalavkastningen på fastigheter i Sverige (se diagram 1). Total-
avkastningen har alltså varit högre under perioder med låg ränta 
och vice versa. Det beror delvis på den stora prisnedgången på 

fastigheter i början av 90-talet när räntorna var en bra bit över tio 
procent (se diagram 2). Dessutom har avkastningskraven tenderat 
att inte fullt ut följa ränteförändringarna, vilket skapat ett mer 
attraktivt ”yield gap” när räntorna varit låga som exempelvis under 
stora delar av 2000-talet. 

Så, hur räntekänsliga är de noterade fastighetsbolagen? 
Det beror givetvis på vilken fi nansieringsstruktur man har valt, 
men de fl esta bolagen anger en resultateff ekt på minus 5–10 
procent om marknadsräntorna skulle öka med en procentenhet. 
Genomslaget skulle vara betydligt större (över 30 procent för vissa 
bolag) om man inte använde sig av räntederivat för att minska 
kostnadsrisken. Räntederivaten gör att eff ekten av en räntehöjning 
reduceras på kort sikt, men eff ekten på lång sikt är svårare att und-
vika. Några bolag skulle alltså få problem om marknadsräntorna 
steg med 3–4 procentenheter under en längre tidsperiod, eller de 
skulle åtminstone behöva se över sin nuvarande kapitalstruktur. 
Sedan fi nns det en inbyggd krockkudde, eller naturlig hedge, i 
fastighetsinvesteringar genom att hyresintäkterna (och infl atio-
nen) ökar i en högkonjunktur och räntekostnaderna minskar i en 
lågkonjunktur.

Enligt Riksbankens senaste prognos kommer reporäntan 
att börja stiga om ungefär ett år och passera tvåprocentstrecket 
i början av 2016 (se diagram 3). Marknaden gör en något mer 
försiktig bedömning av konjunkturutsikterna och prisar in en 
långsammare räntehöjning där den ettåriga swapräntan (0,8 pro-
cent idag) passerar 2 procent mot slutet av 2016. Vi pratar alltså om 
en fortsatt lågräntemiljö under de närmaste åren, vilket bör gynna 
fastighetsmarknaden i allmänhet och de mer högbelånade fastig-
hetsbolagen i synnerhet. I takt med att räntan stiger minskar dock 
eff ekten av hög fi nansiell hävstång och bolagen måste även parera 
nya lag förslag som kan försämra möjligheten till ränteavdrag.  

 Fastigheter fortsätter att vara en av de hetaste sektorerna på Stockholms-
börsen. Sedan årsskiftet har PREX Sweden (Pangea Real Estate Index) stigit 
med nästan 20 procent och fastighetsbolagen har överlag levererat starka 
siff ror. En viktig drivkraft är den låga räntan som gynnar framförallt en hög-
belånad sektor som fastigheter. Vad händer den dag när räntan börjar stiga? 
och hur långt fram i tiden ligger det?

pANGEA pRopERtY pARtNERS

Pangea är en oberoende nordisk rådgivare inom fastighetsrelaterad corporate 
finance och fastighetstransaktioner. Sedan starten 2009 har Pangea genomfört 
mer än 140 transaktioner med ett fastighetsvärde över 100 miljarder kronor. 
Firman är helt partnerägd och har kontor i Stockholm och oslo med cirka 35 
anställda.

diAGRAM 1: SAMBANd MELLAN RäNtA oCH totALAvkAStNiNG 
på FAStiGHEtER i SvERiGE (1990–2013)

* Avser 3M STIBoR, KPI och IPD Svenskt Fastighetsindex (alla fastigheter)

diAGRAM 2: RäNtA, iNFLAtioN oCH totALAvkAStNiNG 
på FAStiGHEtER i SvERiGE (1990–2013)*

Källa: Pangea Property Research, Reuters, IPD Svenskt Fastighetsindex

diAGRAM 3: RikSBANkENS RäNtEpRoGNoS vS MARkNAdENS 
FöRväNtNiNGAR (2014–2017p)

Hur viktig är egentligen 
den låga räntan?

HoBBY-
koMpoSitöR

Namn: Mikael 
Söderlundh.

Ålder: 33 år.

Yrke: Analyschef 
& Partner.

På Pangea 
sedan: 2011.

Fritid: Multirack-
etsport, hobby-
kompositör, 
tvåbarnspappa 
med mera.

»Några bolag skulle 
alltså få problem om 
marknadsräntorna 

steg med 3–4 procent
enheter under en 

längre tidsperiod.«
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BiLjANA pEHRSSoN 
Kungsledens vd Biljana Pehrsson, diskuterar tillsammans med 
börs-vd-kollegorna Ingalill Berglund, Atrium Ljungberg, och Eva 
Landén, Corem, marknadsläget som det ser ut den 3 september.

WoNNA i dE joNG 
Den polsk-svenska aff ärskvinnan Wonna I de Jong intervjuas på semina-
riet om sin karriär och sin syn på bostadsmarknaden i Stockholm.

Event // Fastighetskvinnan

 F
astighetskvinnan 2014 är till stor 
del ett klassiskt aff ärsseminarium 
där olika delar av den kommersiella 
fastig hetsbranschen behandlas, men 
det handlar också om jämställdhets- 

och mångfaldsfrågor inom det svenska närings-
livet.

Det unika med seminariet är att samtliga 
talare är kvinnor.

Ambitionen med seminariet är att, genom 
att lyfta fram goda förebilder, öka jämställdheten 
i branschen – vi är övertygade om att en mer 
jämställd bransch är både mer lönsam och mer 
attraktiv att verka i.

– All forskning pekar på att företag som är 
jämställda har en bättre arbetsmiljö och lyckas 
bättre. Min egen erfarenhet är att de bolag vars 
sammansättning speglar samhället i stort är de 
mest framgångsrika, säger Kerstin Lindberg 

Görans son, vd för Akademiska Hus, som är 
partners i eventet.

Samtidigt är Fastighetskvinnan ett 
högaktuellt och intressant aff ärsseminarium. Ex-
empelvis kommer samtliga branschens kvinnliga 
börs-vd:ar – Biljana Pehrsson, Ingalill Berglund, 

Eva Landén och Anette Frumerie, vars Besqab no-
teras nu i dagarna – att dyka upp på seminariet och 
för att ge sin syn på det rådande marknadsläget.

I samband med seminariet instiftar vi en 
ny utmärkelse, Årets Unga Fastighetskvinna, som 
går till en kvinna under 40 år som har utmärkt 
sig på ett positivt sätt under året.

På Fastighetskvinnan 2014 är det alltså kvin-
norna som står på scenen, medan männen sitter 
i publiken, lyssnar och ställer frågor. Ett upplägg 
som tilltalar Newsecs vd Max Barclay, som hop-
pas på många män i publiken.

– Vi män har förstås mycket att lära av kvin-
nor generellt och inte minst av kvinnligt ledar-
skap och företagande, säger han.

Fastighetskvinnan 2014 arrangeras av Fastig-
hetssverige och systermagasinet Lokalnytt. 
Partners i eventet är Akademiska Hus, KPMG, 
Newsec och Lindahl.  

Kom och lyssna på den 
kvinnliga branscheliten

Biljana Pehrsson, Wonna I de Jong, Nyamko Sabuni, Amelia 
Adamo, Annika Winsth, Ingalill Berglund – gräddan av den 
kvinnliga fastighets och näringslivseliten står på scenen 

när den första upplagan av det unika seminariet Fastighets-
kvinnan genomförs på Grand Hotel i Stockholm.  Text: Nicklas Tollesson

        All forskning 
pekar på att företag 
som är jämställda 
har en bättre arbets-
miljö och lyckas 
bättre.«

NYAMko SABuNi 
ÅF:s 
hållbar-
hetschef 
Nyamko 
Sabuni, 
tidigare 
jämställd-
hetsmi-
nister, kommer att diskutera 
jämställdhets- och mångfalds-
arbete i en panel med fram-
stående näringslivskvinnor.

ANEttE FRuMERiE 
Besqab 
noteras nu 
i dagarna 
på Nasdaq 
oMX Stock-
holm. Den 
nyblivna 
börs-vd:n 
ger sin syn på marknaden 
för bostadsutveckling i Stock-
holmsområdet och berättar 
om den första tiden på börsen.

ANNikA WiNStH 
Nordeas 
chefeko-
nom 
Annika 
Winsth 
berättar 
om det 
makro-
ekonomiska läget i världen 
och Sverige och om hur 
detta påverkar situationen på 
fastighetsmarknaden.

AGNEtA jACoBSSoN 
DTZ:s vd 
Agneta Ja-
cobsson är 
ordförande 
i juryn som 
utser vin-
naren i den 
nyinstif-
tade utmärkelsen Årets Unga 
Fastighetskvinna.

åSA HENNiNGE 
NAI Svefas 
Åsa Hen-
ninge, 
en av 
Sveriges 
vassaste 
fastig hets-
analytiker, 
kommer att göra djupgående 
analyser av de tre – i hennes 
tycke – mest intressanta 
fastighetstransaktionerna på 
den svenska marknaden det 
senaste året.

SoFiA FALk 
Wiminvests 
grundare 
berättar 
om multi-
nationella 
bolags 
jämställd-
hetsarbete 
och incitamentet bakom 
dessa.

kERStiN LiNdBERG 
 GöRANSSoN 
Akademiska Hus vd Kerstin 
Lindberg Göransson är 
jurymedlem och kommer 
också att 
diskutera 
jämställd-
hetsarbete 
i fastig-
hetsbran-
schen i en 
panel.

HELENA StåLNERt 
Helena 
Stålnert, 
med en 
bakgrund 
från 
Aktuellt, 
Saab och 
SSAB, är 
moderator 
för seminariet Fastighets-
kvinnan 2014.

FAStiGHEtSkviNNAN 2014

Var: Grand Hotel, Stockholm.

När: 3 september (hela dagen).

Varför: En ökad jämställdhet ger en 
mer lönsam och attraktiv bransch. 
Samtidigt som seminariet är ett sätt 
att öka jämställdheten är det ett hög-
intressant aff ärsseminarium.

Mer info: www.fastighetssverige.
se/fastighetskvinnan. Kika in här 
ofta, sidan uppdateras så fort en ny 
programpunkt är klar, eller när vi har 
andra nyheter kring eventet.

De är hittills klara för eventet: 
Amelia Adamo, Kristina Alvendal, 
Ingalill Berglund, Sofia Falk, Anette 
Frumerie, Åsa Henninge, Agneta 
Jacobsson, Wonna I de Jong, Eva 
Landén, Kerstin Lindberg Göransson, 
 Farnaz Mortazavi, Biljana Pehrsson, 
Madeleine Rietschel, Nyamko Sabuni, 
Helena Stålnert, Cecilia Söderström, 
Annika Winsth.

Anmälan: www.fastighetssverige.se/
fastighetskvinnan/anmalan.

AMELiA AdAMo 
Tidningsdrottningen Amelia Adamo 
är en av tre framstående näringslivs-
kvinnor som diskuterar jämställdhet i 
en panel debatt.

Kungsledens vd Biljana Pehrsson, diskuterar tillsammans med 
börs-vd-kollegorna Ingalill Berglund, Atrium Ljungberg, och Eva 
Landén, Corem, marknadsläget som det ser ut den 3 september.

en panel debatt.
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Arkitektkommentaren
peter Sahlin  //  PS Arkitektur

Hur kommer morgondagens stad att fungera? I dag bor fl er 
människor i staden än på landet. Mot slutet av århundradet kanske 
75 procent av alla människor bor i städer. 

Vårt sätt att leva, arbeta och bo förändras nu snabbt och 
genomgripande. Framtidens stad kommer att bli mycket tätare, 
högre och vi kommer transportera oss på andra sätt och med 
andra medel.

En tät stad är mer hållbar än en gles stad med eff ektivare trans-
porter och lägre energiuttag. Staden är en komplex organism, som 
kräver noggrann planering för att det inte ska bli fel.

Framtidens stad handlar bland annat om fl exibla lokaler, 
compact living, public transport, trådlös energiöverföring och nya 
3D-printers. Kort och gott, smarta lösningar som ger oss möjlighe-
ter att bygga stad och utnyttja stadens funktioner mer hållbart och 
eff ektivt.

Här är några exempel:
• Public transport
Public transport handlar inte bara om nya drivmedel, utan lika 
mycket om fl öden och att använda alla fordon smartare. Om alla 
privata bilar i en stad vore publika transportmedel, då skulle an-
talet fordon minska med 80–90 procent enligt studier i USA.

Bilpoolen kör dig och vem som helst, som behöver en transport. 
Om alla bilar vore förarlösa skulle gaturummet kunna nyttjas mer 
eff ektivt, eftersom alla bilar kan rulla mycket tätare, med en meters 
lucka. Men, min dröm är nog ändå att få uppleva den kvantfysiska 

Framtidens stad 
är smart och virtuell

 Att bygga framtidens städer handlar inte 
bara om byggnader. En stor del handlar om 
människor, visioner, smarta lösningar och 
kreativa miljöer. Det menar arkitekt Peter 
 Sahlin på PS Arkitektur.

åkER SkidoR 
oCH SEGLAR

Namn: Peter 
Sahlin.

Ålder: 51 år.

Titel: Vd på PS 
Arkitektur, 
arkitekt 
SAR/MSA.

Fritid: 
”Det 
mesta 
som börjar 
på S: städer, 
segling, skidor 
och springa.”

pS 
 ARki tEktuR

På PS Arkitektur 
funderar man på 
hur morgonda-
gens stad, bo-
ende och arbete 
kan komma att 
se ut och fung-
era. Framför allt 
jobbar man med 
människor och 
visioner. Deras 
specialitet är kre-
ativa miljöer för 
globala företag 
inom media och 
IT, som Skype, 
MTV, Chimney 
och Red Bull. 
För detta har 
byrån vunnit 
priser i London, 
Barcelona och 
Hong Kong.

kollektivtrafi ken. Att genom teleportering packa ihop mina atomer 
och transporteras på en enda sekund till en helt annan plats. 
Unge fär som en zip-fi l.

• Sharing spaces
Hur använder vi stadens byggnader och rum bäst 

över dygnet? Vi ser i dag mycket lokal- och 
bostadsyta som inte används på ett eff ektivt 
sätt. Hur kan vi nyttja ytor bättre över dygnet? 
Ska skolor och kontor stå tomma på nätter och 
helger? Frågan om bostadsbrist handlar också 

om ett eff ektivt utnyttjande av staden. Skola och 
kontor på dagen, bostad eller hotell på natten? För 

att klara detta måste vi utveckla den platta möbelns 
funktion. Inte bara när vi köper den, utan också när vi packar ihop 
den efter arbetsdagen, för att ge plats åt andra funktioner på natten.

• Symbiosarkitektur
Städer kommer att byggas högre och tätare. Vi måste öka håll-
barheten genom minskad yta per person. Men hur skapar vi då en 
fl exibel och mänsklig stad på mindre yta? Vi kallar det Symbios-
arkitektur. Arkitektur som snabbt kan ändras, fl yttas och anta nya 
former och funktioner. Arkitekturen blir rörlig och i symbios med 
sin omgivning. Arkitekturen kan docka på olika platser mot ett 
hus, under en bro, på en stolpe, eller på en bortglömd yta i staden.

Att planera nya städer handlar inte bara om hus, gator och 
infrastruktur. Det handlar lika mycket om att skapa mötesplatser 
som ger staden mening. Strävan efter den eff ektiva och täta staden 
får inte gå ut över behovet av mötesplatser i staden. Vad vore Tour 
de France utan målgången på Champs-Élysées, eller ett VM-guld 
utan efterfest i Kungsträdgården, eller Valborg i Lund utan Stads-
parken? För att klara av att leva kompakt behöver vi också publika 
rum i staden där vi kan mötas.  

Vd på PS 

på S: städer, 
segling, skidor 
och springa.”

• Sharing spaces
Hur använder vi stadens byggnader och rum bäst 

över dygnet? Vi ser i dag mycket lokal- och 
bostadsyta som inte används på ett eff ektivt 
sätt. Hur kan vi nyttja ytor bättre över dygnet? 
Ska skolor och kontor stå tomma på nätter och 
helger? Frågan om bostadsbrist handlar också 

om ett eff ektivt utnyttjande av staden. Skola och 
kontor på dagen, bostad eller hotell på natten? För 
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FöRtätAt. I fram-
tidens förtätade stad 

måste vi använda 
alla mellan rum mer 

kreativt och eff ektivt. 
Ett exempel är 

Michael Johanssons 
Tetris – presenterat 

på Witte de With 
Street Festival 2011.

BILD: MICHAEL JoHANSSoN



Fastighetsbranschen handlar i dag om så 
mycket mer än att bara hyra ut lokaler och 
bostäder.
 Dagens fastighetsägare är en långsiktig 
samhällsbyggare som tar ekonomiskt, eko-
logiskt och socialt ansvar.
 När fastighetsägarna tar större samhälls-
ansvar får de också en större möjlighet att 
påverka hur samhället utvecklas. Samtidigt 
skapas nya aff ärsmöjligheter för ansvars-
tagande fastighetsägare.

98    Reinhold Lennebo om den nya fastighetsägaren.

102    Christian Hermelin om 100 miljoners-bidraget 
till tunnelbanan.

106    Ilija Batljan om sin nya och gamla samhälls-
byggarroll.

110    Per Berggren om att göra aff ärer med 
off entliga aktörer.

tema: 
Fastighets-
ägaren som 
samhälls-
byggare 
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NOMINERA
BÄSTA 

ÄLDRES 
BOENDE 2014 

Alla* är välkomna att nominera på rikshem.se/pro
Vinnaren presenteras 2/7 i Almedalen, Visby.

Vi tror på bra boende för äldre. 
Vi vill med din hjälp 

uppmärksamma bra boende 
för äldre genom att låta goda 

förebilder inspirera dem som ska 
bygga nytt, bygga till  

eller bygga om.

Visionsbild av Olsgården, White arkitekter

*Alla betyder anhöriga, arkitekter, verksamhetschefer, boende, 
vaktmästaren, brevbäraren, kommundirektörer, politiker, 
fastighetsägare... Ja, alla utom juryn.

tEMA: SAMHäLLSBYGGNAd

Reinhold Lennebo har varit i fastighetsbranschen sedan 
2009, då han tog steget från rollen som vd på LRF till samma 
position på Fastighetsägarna.

– Jämfört med när jag började har branschen gjort en förfl ytt-
ning i värdekedjan. Jag var med och grundade Sweden Green 

Building Council sommaren 2009 och i samband med det kom 
miljö- och energifrågorna allt högre upp på agendan. I dag är den 
ekologiska hållbarheten en självklarhet, en hygienfaktor. Det fi nns 
knappt några nyproduktionsprojekt i dag utan någon form av 
miljöcertifi ering. Utvecklingen har sedan gått emot att branschen 

tar mer långsiktigt ekonomiskt ansvar och även socialt ansvar. Det 
sociala ansvaret har lett till att branschen håller på att ta steget ut 
från anonymiteten, branschen visar upp sig för allmänheten på 
ett annat sätt i dag, och det är väldigt positivt. Det gäller att visa 
att branschen inte består av ansiktslösa hus, utan av människor av 
kött och blod. Vi har kommit en bit på väg, fl er och fl er ser i dag 
fastighetsbranschen som en viktig och självklar kugge i samhälls-
maskineriet.

› Tror du att gemene man delar den synen på fastighets branschen?
– Går du ut här på Drottninggatan i Stockholm och frågar folk 

så fi nns nog tyvärr ofta bilden av den fi nansiella klipparen kvar. 
Samtidigt tror jag att man ute i landet på många ställen lever nära 
sin hyresvärd, det kan vara en lokal företagare som äger ett antal 

 Bilden av fastighetsägaren förvandlas från den snabba klipparen till den lång-
siktiga samhällsbyggaren som tar ekonomiskt, eko logiskt och socialt ansvar.
 Fastighetsägarnas vd Reinhold Lennebo ger här sin syn på  dagens och 
framtidens fastighetsägare, fördelarna som branschens nya image ger – och 
om nästa steg i processen mot allt större samhällsansvar.  Text & bild: Nicklas Tollesson

”Branschen har gjort en 
förflyttning i värdekedjan”

Lennebo om dagens och framtidens ansvarstagande         fastighetsägare

oRiENtERARE

Namn: Reinhold Lennebo.

Ålder: 60 år.

Bor: Södermalm, Stockholm.

Bakgrund: Utbildad veterinär i 
grunden. Har sedan också studerat 
företagsekonomi, statsvetenskap och 
idéhistoria. Är vd för Fastighetsägarna 
sedan 2009. Kom då från vd-posten 
på Lantbrukarnas Riksförbund. 
Har dessförinnan innehaft ledande 
positioner inom bland annat slakteri- 
och medieindustrin. ”Jag arbetade 
som veterinär i fyra år, men kom på 
att det var för reaktivt för mig. Jag 
gjorde bara sådant som andra ville att 
jag skulle göra, det passade inte mig. 
Därför började jag studera, jag ville 
ha mer inflytande över mitt arbete 
och har sedan haft ett flertal ledande 
positioner.”

Fritidsintressen: Resor och motion. 
”Jag har börjat orientera en hel del 
och springer eller tävlar nu i princip 
varje helg.”

Ser på tv: ”Mest Netflix och SVT Play. 
Såg sista avsnittet av House of Cards 
i går.”

Läser: ”Just nu The Red House av 
Mark Haddon.”
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På ÅF har vi en passion för  
energieffektivisering
Som ledande teknikkonsult bidrar ÅF till en bättre framtid.  På ÅF  
strävar vi efter att skapa så kallade smart buildings, fastigheter där  
man bygger in teknik som övervakar och styr energiförbrukningen  
vilket leder till effektivisering och lägre driftskostnader. Med fokus  
på energieffektivisering tror vi på en bättre framtid.  

ÅF är hjärtat i teknikvärlden.  
Följ våra framsteg på afconsult.com/buildings

“ Att jobba med smarta byggnader kräver  
både drivkraft och passion.” 
ÅF-medarbetare

SoCiALt ANSvAR. Sedan Reinhold Lennebo tillträdde som vd för Fastighetsägarna har branschen utvecklats 
och tagit en tydligare samhällsbyggarroll, som inbegriper både ekonomiskt, ekologiskt och socialt ansvar.

tEMA: SAMHäLLSBYGGNAd

hyreshus, där fi nns nog mer av bilden av fastighetsägaren som en 
viktig del av samhällets utveckling.

– Men branschen i stort är väldigt anonym. Går du ut och 
frågar folk om vilka fastighetsägare de känner till så kanske de 
nämner de stora allmännyttiga bostadsbolagen. Annars är vi tyvärr 
ganska osynliga, och anonymitet skapar fördomar.

Reinhold Lennebo menar att branschen har kommit 
mycket längre när det gäller politikernas syn på branschen.

– Vi möter inte längre den totala oförståelsen för vår sak och för 
fastighetsägarens betydelse för samhällsutvecklingen. Politikerna 
har i dag kunskap om att det är viktigt att kunna erbjuda fastig-
hetsföretagare bra förutsättningar för nyproduktion, till exempel 
planlagd byggbar mark i attraktiva områden för att bostadsbristen 
ska kunna bekämpas.

Att fastighetsägarna under senare år har tagit ett bredare ansvar 
– allt från utveckling av nya arenor och samverkan om upprustning 
av torgmiljöer till att anställa ungdomar i förorter – har lett till att 
branschen har fått en annan tyngd hos beslutsfattarna. Reinhold 
Lennebo pekar på tre områden där han har sett klara förbättringar:

• Kommunernas inställning
– Tidigare har de kommunala bolagen varit fullständigt domine-
rande på bostadsmarknaden och det har varit självklart att de ska 
ta ansvar för den bostadssociala situationen, ingen annan har haft 
någon anledning att göra det. Men sedan lagen om att allmän-
nyttan ska drivas på aff ärsmässiga grunder klubbades igenom 
har kommunala bolag tvingats sälja för att ha råd med underhåll, 
upprustning och nyproduktion. I stället ser vi privata företag 
som utvecklar och som tar ett allt större ansvar i dessa tidigare 
kommun ägda områden. När kommunerna ser att de nya aktörerna 
tar samhällsansvar får dessa exempelvis också lättare marktill-
delning för nyproduktion.

• Påverkan i lagstiftningen
– Det privata ansvarstagandet har gjort att samhällsbyggarsek-
torn har blivit en påtryckargrupp vars åsikter tas på stort allvar. 
Ett exempel är när vi i höstas uppvaktade näringsminister Annie 
Lööf (C). Ett EU-direktiv kring energieff ektivisering, EED, skulle 
implementeras, och förslaget var att införa individuell mätning och 
debitering, lite hårddraget skulle man fästa mätare på vartenda ele-

ment. Vi kunde visa att kostnaden för detta skulle bli 25 miljarder 
kronor, samtidigt som det inte skulle leda till någon reell eff ekt i 
energianvändningen. Fastighetsägarna, Sabo, Hyresgästföreningen, 
Sveriges Byggindustrier och Svenska Fjärrvärmeföreningen gick 
ihop och påpekade det orimliga i detta, och näringsministern 
lyssnade. När det slutgiltiga förslaget lades fram var det helt 
andra formuleringar. Det är lättare att få gehör för sina idéer när 
politikerna vet att det ligger ett ansvarstagande samhällsbyggar-
perspektiv bakom.

• Myndigheters och tjänstemäns tillämpningar
– Att man får med sig politikerna är inte samma sak som att det 
blir rätt även i praktiken, det är helt andra människor som ska se 
till att lagstiftningen följs. Men även här leder samhällsbyggar-
perspektivet till att vi får bättre förståelse för våra åsikter.

Reinhold Lennebo tror att vi framöver kommer att få se fl er så 
kallade BID:s (Business Improvement Districts) – områden där 
fastighetsägare, handlare och myndigheter går samman för att 
utveckla områden som av olika anledningar har eftersatts.

– Ett bra exempel är Seved i Malmö där ett 60-tal fastighets-

ägare går ihop och arbetar tillsammans med kommunen för att 
området ska bli säkrare, tryggare och långsiktigt mer attraktivt att 
bo och verka i. Alla tjänar på den här typen av samarbeten.

› Vilka är nu nästa steg i processen mot en mer ansvarstagande 
fastighetsbransch? Efter ekologiskt, ekonomiskt och socialt ansvar?

– Väldigt svårt att säga, det blir rena spekulationer. Men jag kan 
tänka mig att begreppet social hållbarhet kan komma att vidgas 
ytterligare, att fastighetsbolagen i vissa fall kanske tar över ansvaret 
för dem som inte kan ordna en bostad på egen hand. Att begreppet 
samhällsbyggnad också innefattar ansvaret över enskilda individer.

– En fråga som är väldigt aktuell är ansvar över infrastruktur. 
Fabege gick ju nyligen in och bidrog till fi nansieringen av utbygg-
naden av tunnelbanan till Arenastaden i Solna med 100 miljoner 
kronor. Det viktiga här är att politikerna inte ska kunna vältra över 
ansvaret för infrastrukturinvesteringar på fastighetsägarna – det är 
och måste vara ett samhälleligt ansvar, det är för sådana här saker 
vi betalar skatt. Sådana här initiativ måste komma på frivillig basis. 
Men vi kommer säkert att se fl er liknande initiativ, fastighetsägare 
som menar att deras fastigheter eller områden kommer att gynnas 
väldigt mycket av en utbyggd infrastruktur.  
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Utbyggnad av infrastruktur har traditionellt legat på det 
off entligas bord, bortsett från mindre investeringar i exempelvis 
gator eller torgbildningar. Att en privat fastighetsägare ger ett så 
här stort bidrag till en ny tunnelbana är en unik företeelse.

– Arenastaden är ett stort utvecklingsområde för oss, och bra 
kommunikationer är det allra viktigaste för att ett område ska bli 
attraktivt i dag. Vi kan räkna hem den här investeringen om den 
innebär att hyresnivåerna höjs med tio kronor per kvadratmeter, 
säger Christian Hermelin.

› Att fastighetsägare går in och fi nansierar på det här viset är 
en ny företeelse. Ser du några risker med det, att kommuner och 
andra allmänna aktörer kommer att kräva privata investeringar 
för att genomföra större infrastrukturprojekt?

– Jag ser två parter som delar samma intressen. Det off entliga 
vill alltid utveckla hållbara och attraktiva städer och stadsdelar, och 
här gör vi det tillsammans. Det fi nns bara vinnare i det här.

Bidraget betalas ut jämnt fördelat mellan 2016 och 2022.
– Vårt bidrag är villkorat av att utbyggnaden sker i rätt takt. Det 

är ett sätt för oss att säkerställa att den verkligen blir av. Vi vill vara 
med och påverka istället för att stå bredvid och bara hoppas på att 
ha tur.

Fabeges aff ärsidé är att utveckla hela områden. Bolaget är den 

 Att utveckla stadsdelar innebär att ta 
 ansvar för helheten – för Fabeges del innebär 
detta att man bidrar med 100 miljoner kronor 
till utbyggnaden av tunnelbanan till Arena-
staden i Solna.
 – Vi vill vara med och utveckla istället för att 
stå vid sidan av och se på, säger Fabeges vd 
Christian Hermelin.  Text & bild: Nicklas Tollesson

BYGGER StAdSdEL. 
Fabege, med vd Christian 
Hermelin, är klart domine-
rande när det gäller kontor 
i Arena staden i Solna. Bola-
get bidrar med 100 miljoner 
kronor till utbyggnaden 
av en tunnelbana mellan 
Odenplan och Arenasta-
den. ”Tittar du på var det 
byggs nytt i dag så är det 
i anslutning till stationerna. 
Kommunikationerna är 
otroligt viktiga och blir bara 
viktigare”, säger Christian 
Hermelin.

tio kronor per 
kvadratmeter 

SpRiNGER 
oCH CYkLAR

Namn: Christian 
Hermelin.

Ålder: Fyllde 50 
år i mars.

Bor: Lidingö.

Familj: Fru och 
tre barn, mellan 
10 och 18 år.

Bakgrund: Har 
varit verksam 
inom Fabege 
sedan 1998, tog 
över som vd ef-
ter Erik Paulsson 
1 januari 2007. 
Är i grunden 
företagsekonom 
från universitetet 
i Umeå. Har 
tidigare arbetat 
för bland andra 
Arcona, AP 
Fastigheter och 
oskarsborg.

Fritidsintres-
sen: Familjen 
och  motion, 
främst löpning 
och cykling.

Kör: En BMW I3. 
”En elbil, den är 
helt fantastisk, 
rolig att köra 
och det kostar 
en krona milen. 
Jag är helt 
övertygad om 
att elbilar är 
framtiden.”

Ser på tv: ”Inte 
mycket, och nu 
har vi dessutom 
problem med 
parabolen. Men 
mest sport och 
nyheter.”

Fabege räknar med att räkna 
hem sitt tunnelbanebidrag

tEMA: SAMHäLLSBYGGNAd
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»Det handlar om hur man 
paketerar läget och skapar 

en attraktiv plats.«

dominerande kommersiella fastighetsägaren i Solna Business Park, 
Hammarby Sjöstad och Arenastaden.

När det gäller Arenastaden är ambitionen att bygga en stadsdel 
som konkurrerar på alla plan med Stockholms innerstad. Solna 
stad får en unik och attraktiv stadsdel och för Fabege ligger vin-
sten i att skapa en stadsdel, vars attraktivitet innebär kraftigt höjda 
marknadshyror.

– Det är skillnaden mellan att utveckla enstaka hus och att 
utveckla en helhet. Om du bygger en kontorsfastighet kan du göra 
den så bra som möjligt och få ut en bra hyra. Men det är också allt 
du kan göra. Vi bygger hela områden, och gör vi området attrak-
tivt höjs marknadshyrorna. När vi kom ut hit för tio år sedan låg 
hyresnivåerna på 1 100–1 800 kronor per kvadratmeter. Sedan dess 
har hyrorna allmänt i Stockholm inte förändrats särskilt mycket, 
men här ligger de i dag på 2 000–2 500 kronor. År 2005–2006 var 
marken här i stort sett värdelös, i dag är den väldigt attraktiv.

Fabege äger i dag cirka 200 000 kvadratmeter kontor i Arena-
staden. Bolaget har 65 000 kvadratmeter under byggnation och 
byggrätter för ytterligare 200 000 kvadratmeter. 

Christian Hermelin pratar mycket om att skapa attraktivitet 
genom en funktionsblandning.

– Det handlar om att lyssna på kunderna och ge dem vad de 
efterfrågar. I Solna Business Park ville många ha en högklassig 
lunchrestaurang. Vi tog dit ett koncept skapat av stjärnkocken 
Pontus Frithiof. Det viktigaste för oss är inte att maximera vår 

vinst på restaurangen utan att den bidrar till att många av våra 
kunder trivs. I Arenastaden höjs kontorens attraktivitet av servicen 
i Mall of Scandinavia (som uppförs av Unibail-Rodamco), Friends 
Arena, de nya bostäderna och Quality Hotel Friends. Tillsammans 
skapar vi en attraktiv stadsdel som lever dygnet runt.

› Hur mycket samarbetar ni med UnibailRodamco?
– Vi är beroende av varandra. Ett område som vi samarbetar tätt 

med är parkeringarna. Vi har ju olika toppar, de på helgerna och 
vi på kontorstid. Vi hyr därför parkeringsplatser av dem för våra 
hyresgäster. På samma sätt kan de hyra av oss för att täcka sina 
toppar. På det sättet får vi bättre beläggning på parkeringsplat-
serna, vi får ner kostnaderna och ytterligare en konkurrensfördel 
jämfört med City.

– Infrastrukturen dimensioneras efter Mall of Scandinavia 
eftersom det är köpcentrumet som skapar de stora fl ödena. Det 
innebär att det under kontorstid går otroligt bra att ta sig fram här 
med bil.

› Vad är nyckeln till framgång för Arenastaden?
– Det pratas ofta om läget, läget, läget. Men det här området 

hade samma läge för tio år sedan när företagen fl ydde härifrån. 
Det handlar om hur man paketerar läget och skapar en attraktiv 
plats. Det gör man genom en bra funktionsblandning, som leder 
till ett eff ektivt användande av området. Den kanske viktigaste 
ingrediensen är spårbunden trafi k. Tittar du på var det byggs nytt 
i dag så är det i anslutning till stationerna. Kommunikationerna är 
otroligt viktiga och blir bara viktigare.  

tEMA: SAMHäLLSBYGGNAd

Förhoppningsvis väldigt lite. Man presterar 
nämligen bättre och mer effektivt när man 
slipper störande ljud. Dessutom ökar trivseln, 
vilket stimulerar kreativitet och samarbete. 
Det spelar ingen roll om man ska arbeta, 
bo, studera, handla, roa sig eller koppla av i 
dina fastigheter. Bra ljudmiljö gör dem mer  
attraktiva för köpare och hyresgäster. 

Akustiktryck® är ett snyggt sätt att dämpa 
störande ljud. Ecophon Saint-Gobains ljud-
absorbenter och Akustiktrycks tryckteknik 
garan terar högsta kvalitet i fråga om ljud-
dämpning, brandsäkerhet och färgbestän-
dighet. Mer om design, kvalitet och referens-
er hittar du på akustiktryck.se

Hur låter dina fastigheter?

Valfria motiv i fyrfärg  
på marknadens bästa  
ljudabsorbenter.

akustiktryck.se

Drottning Silvias Barnsjukhus, Göteborg

Ring oss så berättar vi mer, 031-701 64 50

Skype, Stockholm

Pasta Contorni, Göteborg

Nordea, Göteborg

Akustiktryck_Fastighetssverige_Nr2_2014.indd   1 2014-05-12   09:13
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När han själv var socialdemokratisk kommunstyrelse-
ordförande i Nynäshamn arbetade han tätt ihop med fastighets-
branschen.

– Jag har alltid haft ett intresse för samhällsbyggnad och 
infrastruktur och jag såg alltid fastighetsbranschen som en viktig 
del av samhället – det var jag tvungen att göra som kommunstyrel-
sens ordförande i en mindre kommun. Det handlade mycket om 
plan- och byggfrågor. Men det känns som att på min tid var det 
de ”närmast sörjande” som såg branschen på det sättet. Nu har fler 
politiker ett större fokus på fastighetsbranschen och detta beror 
mycket på att bostadsfrågan har blivit högaktuell. Höstens val är 
det första på decennier där bostads-, plan- och infrastrukturfrågor 
är heta valfrågor, säger Ilija Batljan, som lämnade politiken 2010, 
och som inte har någon som helst längtan tillbaka.

 Ilija Batljan byggde samhälle som politiker  
– nu gör han det som vice vd för det snabb-
växande fastighetsbolaget Rikshem.
 – Det håller på att hända saker inom 
 politiken. I spåren av bostadsbristen och det 
allt större behovet av investeringar i infrastruk-
turen inser fler och fler politiker att fastighets-
sektorn är väldigt viktig att ha med i många 
olika sammanhang, säger Batljan.   
Text & bild: Nicklas Tollesson

Samhälls-
byggare från 
två sidor

BYGGER SAMäLLE

Namn: Ilija Batljan.

Ålder: 46 år.

Bor: Nynäshamn.

Familj: Fru och dotter.

Fritidsintressen: ”Jag spelar ten-
nis  ibland, men jag jobbar väldigt 
mycket.”

Det bästa med att arbeta inom 
fastighetsbranschen: ”Att jag gör en 
samhällsinsats. Samtidigt som vi gör 
bra affärer bidrar vi till att både unga 
och äldre människor får bra boenden.”

Utbildning: Utbildade sig till program-
merare i hemlandet Montenegro. Kom 
till Sverige 1993, läste in en fil kand i 
nationalekonomi och doktorerade i 
demografi och äldrevård på Stock-
holms universitetet. Har också varit 
gästforskare vid EU-kommissionens 
DG Ecofin.

Bakgrund: Vice vd i Rikshem sedan 
2011. Arbetade på Regeringskansliet i 
tio år, som bland annat departements-
råd och analyschef på Socialdeparte-
mentet samt politisk sakkunnig under 
Maj-Inger Klingvall och Ingela Thalén, 
innan han blev kommunstyrelsens 
ordförande i Nynäshamn 2005. 
Kommunalråd till 2010. Var också 
oppositionsråd inom Stockholms läns 
landsting. Har dessutom varit styrelse-
ordförande och ledamot i ett flertal 
IT-bolag och arbetat på Interamerikan-
ska utvecklingsbanken.

Ser på tv: ”Nyheter, samhällsprogram 
och Let’s Dance.”

Läser: ”Många ekonomiska tidskrifter. 
Just nu ett antal böcker om finans-
krisen och om hur den kunde upp-
komma. För lite skönlitteratur, tyvärr.”
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– Nej, jag har gjort min samhällstjänst och arbetat politiskt på fl era 
olika nivåer. Jag har gjort mitt där. Men jag tror att samhället hade 
mått bättre om fl er bytte perspektiv då och då. Om fl er politiker 
gick in i näringslivet, och då inte bara som pr-konsulter. Och om 
fl er från näringslivet hade gjort politisk karriär. Det är inte bra att 
många politiker bara har varit politiker.

› Om du var politiker igen och hade fått ändra någon förutsätt
ning för branschen, vad hade det varit då?

– Det måste gå att förbättra plan- och bygglagen för att skapa 
möjligheter till mer förtätning. En alltför konserverande lagstift-
ning är inte bra.

– Det är ju ett faktum att Sverige är ett väldigt stort och glest 
befolkat land. Det fi nns stora strandlinjer där ingen någonsin tar 
en promenad. Lite raljant uttryckt skulle man kunna ordna så att 
alla svenskar fi ck en egen strandtomt … Jag vill ha en plan- och 
bygglag som stimulerar till tillväxt, inte en som bromsar den.

Sedan Ilija Batljan gick över till näringslivet har han varit 
med och byggt upp Rikshem till ett av landets mest betydande 
fastighetsbolag – inte minst inom social hållbarhet.

– Vi var och är pionjärer inom den sociala dimensionen av sam-
hällsansvaret. Vi är med största sannolikhet det företag i Sverige 
som erbjuder ungdomar fl est sommarjobb i förhållande till antalet 
anställda. Vi är 120 anställda inom Rikshem och erbjuder 120 ung-
domar sommarjobb, det måste vara unikt, säger Ilija Batljan.

I Gränby, Uppsala, investerar Rikshem en miljard kronor, en 
investering som innehåller alla de tre hållbarhetsaspekterna – 
 ekonomiska, ekologiska och sociala.

– Vi renoverar och moderniserar området så att det blir 
mer attraktivt. Samtidigt minskar vi energianvändningen med 
hälften. Vi har gett fl era arbetslösa som bor i området utbildning 
inom bygg och de har sedan varit med och rustat upp sitt eget 
område. Detta leder till förbättringar i alla led: De får utbildning, 
en väg in på arbetsmarknaden och ett snyggare område att bo i. 
Samtidigt ökar de boendes ansvar för sitt område, man ser till att 

»Jag vill ha en plan 
och bygglag som stimulerar 

till tillväxt, inte en som 
bromsar den.«

det hålls rent och snyggt, vilket gör det mer attraktivt och ökar 
värdet för oss.

› Hur bra är investeringen om man bara tittar på rena siff ror?
– Det är riktigt bra investeringar. En del i det hela är att områ-

det har ökat i attraktivitet och vi har varit med och arbetat fram 
nya detaljplaner för bostadsrätter i området. Nu slåss företagen om 
att ingå partnerskap med oss kring nyproduktion av bostadsrätter. 
Jag skulle säga att vår investering i Gränby ger fem procents ren 
avkastning och ytterligare 0,5 procent på skapandet av nya bygg-
rätter. Det ger avkastning i alla led.

› Hur går det att diskutera sociala investeringar med ägare som 
främst ser tydliga avkastningsmål?

– Vi har bra ägare när det kommer till de här frågorna. Både 
Fjärde AP-fonden och AMF Pension, profi lerar sig med långsik-
tighet och fokus på hållbarhet.

› Ni gör många aff ärer med off entliga aktörer. Hur viktig är 
imagen som samhällsbyggare när ni gör aff ärer med dem?

– Den är mycket viktig. Jag skulle säga att den blir allt viktigare 
också när det gäller privata aktörer. Vi har gjort fl era aff ärer med 
privata fastighetsägare som verkligen uppskattar vår profi l som 
långsiktig samhällsbyggare. Också de är noga med att lämna över 
sina fastigheter i trygga händer.   

HAR GjoRt SiN SAMHäLLStjäNSt. Ilija Batljan har ingen längtan 
alls tillbaka till politiken. ”Nej, jag har gjort min samhällstjänst”, säger 
Rikshems vice vd.

Ett högaktuellt seminarium med fokus på näringslivsutveckling, 
fastighets- och lokalmarknadsfrågor.

Anmäl dig på lokalmarknadsdagen.se

lokalmarknadsdagEn 
i götEborg 2014

n

11 september 
2014

Radisson Blu 
Scandinavia Hotel

Södra Hamngatan 59
Göteborg

Arrangörer:Partners:
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Hemsö är, med nästan 23 miljarder kronor i fastighetsvärde, 
störst i landet på samhällsfastigheter. Bolaget, som ägs av Tredje 
AP-fonden (85 procent) och Sagax (15), är inriktat på fastigheter 
som traditionellt har ägts av kommuner och landsting och större 
delen av hyresgästerna är off entliga aktörer

– Det är en trygghet för kommuner och andra som vi gör af-
färer med att de vet att vi är långsiktiga. Vi är inte inriktade på att 
sälja efter en viss tid utan köper för att behålla och utveckla. Det 
här har lett till att vi har utvecklat ett mycket bra samarbete med 
många kommuner, säger Per Berggren.

I flera utvecklingsprojekt runt om i landet – exempelvis i 
Lund, Härnösand och Norrköping – arbetar Hemsö i projektform 
tillsammans med ett fl ertal representanter från olika kommunala 
aktörer för att skapa så bra helheter som möjligt.

– Vi utvecklade konceptet när vi arbetade med S:t Larsområdet, 
ett gammalt mentalsjukhusområde i Lund. Vi hade workshops 
med allt från socialförvaltning till kommunstyrelse, där vi tillsam-
mans funderade över vad som verkligen behövdes i området och 
hur man skulle förverkliga detta. Eftersom både vi och kommu-
nen verkligen ville utveckla området för att det skulle bli bra som 
möjligt på sikt så blev det bra lösningar. Det här arbetssättet har 
vi sedan tagit med oss till projekt i andra delar av landet, säger Per 
Berggren, som drar paralleller till nyproduktionsprojekt.

– Vi bygger minst en skola, ett äldreboende och en vårdfastighet 
per år medan en kommun kanske bygger en ny skola vart fyrtionde 
år. Vår erfarenhet av nyproduktion är en konkurrensfördel för oss. 
Vårt utvecklade samarbete med kommunerna ger oss fördelar 
framför allt när det gäller att komma in tidigt i processerna.

Kommuner och landsting har de senaste åren blivit mycket 
mer positivt inställda till att hyra sina lokaler istället för att äga dem. 

Att det har kommit fram aktörer som exempelvis Hemsö, Rikshem 
och Lönnbacken – långsiktiga aktörer med svenskt institutionellt 
kapital i ryggen – är en viktig del av förklaringen till detta.

– Det har skett en omsvängning på marknaden, men också hos 
kommunerna själva – de ser mer långsiktigt på sin verksamhet. 
Man har på ett annat sätt än tidigare en helhetssyn – det är vikti-
gare att ett område blir bra ur ett helhetsperspektiv än att man får 
ut maximalt av sina byggrätter, säger Per Berggren.

Ekonomiskt och ekologiskt ansvar är en självklarhet för 
Hemsö – vars mål är att all nyproduktion ska certifi eras minst 
enligt Silvernivå i systemet Miljöbyggnad. Bolaget tar också socialt 
ansvar, bland annat genom att erbjuda praktikantplatser och som-
marjobb till ungdomar.

– Vi genomför ett pilotprojekt i Nacka där vi erbjuder ett tiotal 
sommarjobb i ett pilotprojekt, som vi tror kan komma att växa till 
nästa år. Om ungdomarna får ansvar för sina egna skolgårdar blir 
det mindre skadegörelse. Man river inte upp rabatter som man 
själv har planterat.  

 Hemsös vd Per Berggren menar att bolaget har stora fördelar av att 
vara profilerat som en långsiktig samhällsbyggare.
 – Framför allt när det gäller att komma in tidigt i processerna, säger 
Berggren.  Text & bild: Nicklas Tollesson

StöRSt. Hemsö, med vd Per Berg-
gren, är störst i Sverige på samhälls-
fastigheter. Han menar att profilen 
som långsiktig samhällsbyggare gör 
bolaget till en attraktiv partner för 
kommuner och landsting.

tEMA: SAMHäLLSBYGGNAd

”trygghet att de vet 
att vi är långsiktiga”

väG- oCH vAttENiNGENjöR

Namn: Per Berggren.

Ålder: 54 år.

Bor: På Lidingö.

Familj: ”Gift, fyra barn och en katt.”

Fritidsintressen: ”Familj och båtliv.”

Ser på tv: Nyheterna.

Läser: Senast Pär Nuders bok Stolt 
men inte nöjd. ”Jag läste den inte 
bara för att Pär Nuder är ordförande 
i Hemsö, det var en riktigt bra och 
intressant bok.”

Bakgrund: Väg- och vatteningenjör 
i grunden. Blev vd för Hemsö på 
hösten 2010 efter fem år som vd för 
Jernhusen. Innehade dessförinnan 
ledande positioner inom bland andra 
Wihlborgs, Fabege, Drott och Skanska 
Fastigheter.

»Vi bygger minst en skola, 
ett äldreboende och en vård

fastighet per år medan en 
kommun kanske bygger en ny 

skola vart fyrtionde år.«
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Bara de senaste månaderna har bolag som Niam, Wihlborgs 
och Aberdeen köpt fastigheter för fl era miljarder kronor i vårt 
grannland i väst. Och det fi nns ingenting som tyder på att intresset 
kommer att minska, tvärtom.

– Framförallt bostadsinvesteringar i Köpenhamn verkar till-
fredsställa svenskens aptit. Anledningarna till detta är fl era men 
pris och avkastningsnivåer är naturligtvis avgörande. Dessutom 

kan man i Danmark få mycket billig och attraktiv fi nansiering via 
det danska realkreditsystemet, vilket innebär att avkastningen kan 
bli större än vad som är aktuellt i Sverige, säger Peter Gill, director 
Financial Services på PWC Danmark.

Den danska fastighetsmarknaden har genomgått en strukturell 
förändring sedan början av fi nanskrisen. Under åren före fi nans-
krisen upptogs marknaden till stor del av danska aktörer som hade 

kAN dANMARk. Anders Hulegårdh och Benjamin Onsjö på Delphi är, tillsammans med Peter Gill på PWC, duktiga på hur fastighetsmarknaden i Danmark 
fungerar. Här ger de värdefulla tips på hur man lyckas med en investering i Danmark.

danmark hett för 
svenska investerare
Så här lyckas du med investeringen i vårt grannland i väst

 En trend i fastighetsbranschen är att svenska fastighetsinvesterare ser sig om 
efter andra marknader än den svenska. Ett land som står högt uppe på listan är 
Danmark. Här pekar Delphi-juristerna Anders Hulegårdh och Benjamin onsjö till-
sammans med finansexperten Peter Gill vid PWC Danmark på några saker som 
är bra att känna till inför en investering i Danmark.  Text: Eddie Ekberg

HEt MARkNAd. Många svenska 
investerare tittar på Danmark, 
och främst Köpenhamn, när man 
letar intressanta investerings-
möjligheter i Norden. Och det är 
främst bostadsfastigheter man är 
intresserad av. 

en grundlig kunskap om marknaden. Med fi nanskrisens intåg för-
svann många av de danska investerarna från marknaden samtidigt 
som bankerna från en dag till en annan så gott som upphörde med 
att lämna fastighetskrediter. Denna utveckling skapade ett tomrum 
på marknaden, vilket bidrog till att öka de annars redan skadliga 
eff ekterna av den fi nansiella krisen. Efterfrågan försvann nästan 
helt, vilket lämnade marknaden i en djup obalans, särskilt i början 
av fi nanskrisen.

Sett från ett internationellt perspektiv har dock fi nanskrisen 
ökat intresset för den danska fastighetsmarknaden och i dag står 
därför internationella investerare för en betydande del av den 
totala efterfrågan. 

Kombinationen av Norden som en säker hamn och möjlighet 
att köpa upp krisdrabbade fastigheter har lett till att ett stort antal 
internationella investerare har etablerat sig i Danmark. Tidigare 
har dessa investerare varit ovilliga att etablera sig på den danska 
fastighetsmarknaden, främst på grund av bristande insyn på mark-
naden och avsaknaden av möjligheter att säkra sin exitstrategi.

– I dag är det återigen högtryck på den danska fastighetsmark-
naden och det genomförs många aff ärer på normala marknadsmäs-

siga villkor, särskilt är bostadsfastigheter i Köpenhamn och Århus 
mycket atttraktiva. Prisnivåerna för denna typ av egendom är 
återigen i paritet med vad de var före krisen, och detta gäller även 
de mest attraktiva handelsfastigheterna och kontorsbyggnaderna, 
säger Benjamin Onsjö, biträdande jurist på Delphi.

Det är dock fortfarande en bit kvar innan Köpenhamn ligger på 
samma prisnivå som till exempel Stockholm. Således är priset på 
kontorsfastigheter med A-läge i Köpenhamn fortfarande bara runt 
34 000–40 000 danska kronor per kvadratmeter, medan mot-
svarande pris i Stockholm ligger på cirka 59 000–90 000 danska 
kronor per kvadratmeter.

Den stora skillnaden i pris per kvadratmeter innebär betydande 

»Lite skämtsamt kan sägas 
att det krävs tid, öl och 

smörrebröd.«
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skillnader i hyresnivåer medan skillnaden mellan avkastningsnivå-
erna faktiskt inte är lika stora. 

Omsättningshastigheten av fastigheter är betydligt lägre i Dan-
mark än vad som generellt sett gäller i Sverige. Det har talats om 
att omsättningshastigheten i Sverige är upp till tio gånger högre. 

– Marknaden är mindre transparent i Danmark, främst som 
ett resultat av att fastighetsmarknaden historiskt har styrts av de 
danska pensionsfonderna. I Danmark fi nns det inte heller några 
krav på tillgänglighet och insyn i de fastighetsuppgifter som ligger 
till grund för värdering av fastigheter, säger Anders Hulegårdh, 
advokat och partner på Delphi.

I och med de internationella investerarnas intåg ställs 
det i dag helt andra krav på aktörerna på den danska fastighets-
marknaden än före fi nanskrisen. Dessa ”nya” investerare vill handla 
på samma villkor som de är vana vid från sina hemmamarknader 
– marknader som oftast är betydligt mer likvida och konkurrens-
kraftiga än den danska.

I dag ställs betydligt högre krav på kvaliteten av de analyser och 
beräkningsmodeller som ligger till grund för ett investeringsbeslut 
och även på detaljgraden av de marknads- och egendomsspecifi ka 
data som ligger till grund för modellerna. Dessutom ställs det 
ständigt högre krav på kvalitet och validering av den underlig-
gande dokumentationen, men trots den positiva utvecklingen är 
det fortfarande en bit kvar innan Danmark hinner ikapp de länder 
som Danmark självt normalt jämför sig med, däribland Sverige. 

– Just därför håller sig många av de internationella investerarna 
till Köpenhamn, eftersom det är den marknad som de har kunskap 
om, trots att det fi nns många andra städer, bland annat Århus, Ål-
borg och Odense, som torde utgöra investeringsmässigt attraktiva 
marknader, säger Peter Gill på PWC.

Det har skrivits åtskilligt om den danska aff ärsmannens 
skicklighet i förhandlingar. 

– Vi vill mena att det fi nns en grund till det, danskar är mycket 
förhandlingsstarka. Dansken förbereder sina förhandlingar nog-
grant och ser mycket sällan sitt första bud som slutbud. Dansken 
öppnar gärna förhandlingar med ett aggressivt bud och avvaktar 
därefter respons. Vår generella erfarenhet är att svensken från 
början i förhandlingarna lämnar ett bud som mer eller mindre 
motsvarar dennes faktiska förväntan. Detta innebär att vad som 
från ett svenskt perspektiv kan framstå som oöverstigliga skillna-
der i prisförväntan inte de facto behöver vara det; man måste nöta 
ner dansken för att nå en rimlig och gemensam syn på prisnivå. 
Lite skämtsamt kan sägas att det krävs tid, öl och smörrebröd. 
Dansken ägnar stor omsorg till detaljerna i en aff är vilket inklude-
rar avtalshandlingarna, vilka genomgås noggrant. Dessa exempel 
på kulturella skillnader är givetvis viktiga att känna till då man 
som svensk agerar i Danmark, säger Anders Hulegårdh. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att fastighetsmarknaden i 
Danmark erbjuder intressanta investeringsalternativ på andra sidan 
Öresund.  
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precis som det noterade bolaget arbetar för att vara rätt värderat i syfte att få optimal hand-
lingsfrihet, bör alla fastighetsbolag – noterade eller inte – lägga sig vinn om dialogen med alla 
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