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Din väg till bättre och 
säkrare fastighetsaffärer



www.mannheimerswartling.se

Med ett team på  jurister som dagligen arbetar med fastighetsbranschens 

transaktioner och andra fastighetsrättliga frågor har Mannheimer Swartling 

en av norra Europas största grupper av fastighetsadvokater. Antalet speciali-

serade jurister ger oss en unik kombination av kunskap och erfarenhet, vil-

ket kommer dig som klient väl tillgodo. 

Nästan ingen fastighetsaffär är för liten för oss. Och ingen har hittills varit 

för stor. Löpande samlar vi på oss erfarenheter som hjälper dig att undvika 

fallgroparna och skapa den mest lönsamma utformningen av din transak-

tion. Vi skapar mervärden genom skatte- och finansieringsrådgivning, i 

val av transaktionsstruktur och vid förhandling av exploateringsfrågor. Vi  

anpassar våra team till storleken och komplexiteten på uppdraget och låter de 

som är bäst lämpade göra jobbet. 
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[ Ledare av Eddie Ekberg ]

Vi har fått tillökning i familjen. Den lille 

hårige rackaren är, enligt ungarna, ”sååå 

sööt” och så vitt jag förstår både kvick och 

rolig. Enda nackdelen är att han bits ibland 

och dofterna han sprider för väl inte direkt 

tankarna till något angenämt. Dessutom 

äter han kopiöst och har därför blivit så 

tjock att vi inte såg någon annan råd än att 

döpa honom till Bullen. 

JA, DET ÄR ALLTSÅ en gnagare vi har skaf-

fat, närmare bestämt en guldhamster.

Det var en lång och stundtals hårdför 

övertalningskampanj från barnens sida som 

till slut gav resultat och fi ck oss att adoptera 

detta förtjusande råttdjur. Men vi hade ett 

antal villkor, varav ett var att barnen själva 

skulle ta hand om mat, dryck och rengör-

ing. Detta var alls inga problem – den för-

sta veckan. Då när de fortfarande tyckte att 

den var ”sååå sööööt”, kvick och rolig. Då 

när vi, i princip, fi ck använda skärbrännare 

för att skilja dem från den håriges bur för 

att komma och äta. Men nu är det mest vi 

föräldrar som tar hand om markservicen 

åt Bullen, och barnen sköter gullandet. Vi 

hoppas nu bara att det fi nns en gud däruppe 

som ser vad vi föräldrar gör och räknar ihop 

alla poäng så att man får en riktigt fi n plats 

in the sky en vacker dag.

PÅ TAL OM höga höjder får vi nästan nypa 

oss i armen emellanåt här på redaktionen. 

Efter vårens varma mottagande trodde vi 

kanske att toppen var nådd, men nu när 

hösten är här ser vi att intresset för vårt ny-

hetsbrev, vår nyhetssajt och vårt magasin är 

större än någonsin, varför vi nu vågar kalla 

oss Nordens största oberoende mediekanal 

för den kommersiella fastighetsbranschen. 

Tack alla läsare! Vi lovar att fortsätta leve-

rera intressanta, relevanta och kostnadsfria 

nyheter till dig varje dag.

Härliga hösthälsningar!

Eddie Ekberg
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Vi är Europas snålaste
fastighetsbolag.
 Det har vi papper på.

Numera är vi lite extra malliga här på Brostaden 
(särskilt Bo Matsson, vår tekniske chef). Anled-
ningen är att självaste EU-kommissionen har 
utsett oss till Europas första ”Green Building 
Corporate Partner” – en certifiering som ställer 
hårda krav på energiförbrukningen i ett fastig-
hetsbestånd.

Utmärkelsen har vi fått för att vi har lyckats 
sänka energiförbrukningen med mer än 25% i 
mer än 40% av våra fastigheter (minimikravet 
är 30%). 

Besparingen är resultatet av mer än tio års 
målmedvetet arbete med energioptimering och 
andra åtgärder som gjort att vi har kunnat 
sänka vår och våra hyresgästers energiförbruk-
ning och miljöpåverkan.

Att börja tänka grönt är den 
bästa affären vi gjort. Det kan  
vår ekonomichef John Mattes   
gå i god för.

Läs mer på www.brostaden.se CORPORATE PARTNER 
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10. Sverigeanalysen
Tre experter tar tempen på Sveriges ekonomi.

16. Nyheter i korthet
Senaste nytt från branschen.

22. Aktieanalysen
Mattias Gredmark spår en dyster höst.

24. Nya Vasakronan
Inte AP, inte Vasakronan – utan ett helt nytt bolag.

28. Mat & vin
Stjärnkrögare bjuder på läcker trerätters.

32. Mässtips
Värdefulla råd inför Expo Real.

34. Fastighetsanalytikern har ordet
Minskad transparens – hot och möjligheter.

36. Tätt inpå
Från sotarpojke till vd – Lennart Sten har tagit 

ett stort kliv uppåt.

42. Revisorn har ordet
Intressant redovisningshöst för fastighetsbolagen.

44. Aktiemarknaden.
Köpläge eller inte – det är frågan.

48. Business Arena
Besöksrekord – i år igen.

50. Advokaten har ordet
Risken för missförstånd minskar med due diligence.

52. Karriär
Datschas nye vd har vind i seglen.

56. Arkitektkommentaren.
Dags att börja använda arkitekten.

60. Kalendarium
Håll reda på vad som händer i branschen.

64. Motor
Ny Audi med ett monster under huven.

68. Börstrend
Börsnedgången bäddar för utköp?



Nu söker vi 30 nya fastighetskonsulter
Stockholm är fantastiskt på alla sätt. Men för att göra karriär som 
fastighetskonsult är huvudstaden inget måste. Karriär kan du göra 
lika bra i Umeå, Västerås, Malmö eller på ytterligare 14 platser runt 
om i Sverige. På alla orter där NAI Svefa har kontor med andra ord. 
 NAI Svefa är en av Sveriges största och mest heltäckande fastig-
hetskonsulter. Vi är idag 130 personer som arbetar här för att vi trivs, 
vill utvecklas och driva vår verksamhet mot gemensamma mål och 
värderingar. För ökad lönsamhet och personlig utveckling. För att ett 

framgångsrikt arbetsliv ska kunna kombineras med ett fungerande 
familjeliv till exempel.
 Därför är det ingen tillfällighet att några av branschens mest 
efterfrågade specialister arbetar hos oss. Något som våra två 
framgångsrika fasighetskonsulter Gerd Comstedt och Mats  
Andersson kan intyga. 
 Mats är ett levande exempel på att man inte måste arbeta i 
Stockholm för att göra karriär som fastighetskonsult. Umeå har 

Måste man bo i Stockholm för att 
göra karriär som fastighetskonsult? 

Mats Andersson  
Fastighetsrättslig konsult  
Umeå



Inte hos oss i alla fall

fungerat alldeles utmärkt. För Gerd å andra sidan är hetluften i 
Stockholm en del av utmaningen. Trots det får även familjen stort 
utrymme i vardagen tack vare god planering och möjligheten att vid 
behov arbeta hemifrån.
 Är du intresserad av att göra karriär hos oss är du välkommen med 
din ansökan så snart som möjligt. Vi är i stort behov av att förstärka 
vår personalstyrka med ytterligare 30 konsulter redan i år.  

Vill du veta mer, kontakta Petra Skoglund på 08-441 15 42 eller 
jobb@naisvefa.se Du är även välkommen till www.naisvefa.se 

Gerd Comstedt 
Affärschef, Fastighetsrätt  
Stockholm
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[ Sverigeanalysen av Eddie Ekberg ]

Fastighetsbranschen är, precis som alla andra branscher, beroende av att det 

går bra fi nansiellt för Sverige. Därför har vi ställt tre frågor till tre erfarna och 

kunniga personer med mycket god inblick i det ekonomiska läget i landet. 

SVERIGES 
ekonomiska utveckling under luppen

Hur djupt kan den globala fi nansiella krisen sjunka, har vi 

sett botten än?

– Vi har nog sett en stor del av den fi nansiella krisen redan. Det 

som vi följer mycket noga nu är dess följdeff ekter på tillväxten i 

olika delar av världen.

Vad händer med räntan i höst/vinter, vad talar för en fortsatt 

höjning?

– Jag kan lika lite som någon annan förutspå vad som kommer att 

hända med räntan i framtiden. Men mycket talar för att konjunk-

turen viker nedåt vilket talar för en sänkning av räntan.

Sverige står och stampar i välståndsligan (14:e plats), vad bör 

göras för att ändra på det?

– Vi måste fullt ut ta tillvara alla de fördelar som globaliseringen 

ger. Den har gett oss tillgång till fl er marknader och ger ökade 

möjligheter till handel. Samtidigt har konkurrensen ökat. Om 

Sverige ska bli vinnare är det viktigt att satsa mer på utbildning, 

forskning och utveckling. Att stimulera entreprenörskap och före-

Hans Stråberg
Vd Electrolux
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tagande är också viktigt och då spelar skatter och regler in. Vi 

behöver även attrahera fl er människor till Sverige. Vi borde alla stå 

på Arlanda och välkomna invandrare som kommer till Sverige.

Hur djupt kan den globala fi nansiella krisen sjunka, har vi 

sett botten än?

– Finanskrisen har nog både i tid och ”rymd” blivit mer omfångs-

rik än någon kunde ha anat för drygt ett år sedan. Att uttala sig 

om när fi nanskrisen är över i termer av datum blir också något 

av en gissningslek. Men en av förutsättningarna för att oron ska 

dämpas torde vara en stabilisering av huspriserna på de hårdast 

drabbade marknaderna, däribland USA. Och här fi nns det fak-

tiskt tentativa tecken på förbättring, i alla fall i termer av antal 

försäljningar. En stabilisering av omsättningen tillsammans med 

låg eller ingen nybyggnation kommer ju att minska antalet osålda 

bostäder, vilket i förlängningen ska leda till att också huspriserna 

stabiliseras. Men det ligger ännu långt bort – med nuvarande 

omsättning nästan ett helt år framåt i tiden. Skulle huspriserna 

fortsatta att falla under den perioden blir de närmaste årensut-

veckling snarast en fråga om hur starka balansräkningar hushåll 

och banker har. 

Vad händer med räntan i höst/vinter, vad talar för en fortsatt 

höjning?

– Tillväxten mattas mycket snabbare än väntat och arbetsmarkna-

den står enligt all tillgänglig data inför en relativt dramatisk om-

svängning. Och även om infl ationen i utgångsläget är hög har jag 

svårt att se det som ett överhängande problem i en miljö där allt 

pekar mot en svagare efterfrågan. Visst går det att hävda mot-

satsen, men då blir utgångspunkten att företag och arbetstagare 

i stor utsträckning kan föra kostnader vidare. Med tanke på den 

hårda globala konkurrensen och fria kapitalmarknaders discipli-

nerande inverkan tror jag att både arbetsgivare och arbetstagare 

har insett att det inte är en framkomlig väg. 

Sverige står och stampar i välståndsligan (14:e plats), vad bör 

göras för att ändra på det? 

– Först och främst tror jag det är viktigt att understryka att Riks-

banken har mycket litet infl ytande över den långsiktiga ekono-

miska utvecklingen. Deras uppgift är konjunkturpolitiken – att 

skapa ett så balanserat utnyttjande av de resurser som fi nns till-

gängliga i form av arbetskraft och andra produktionsfaktorer som 

möjligt, utan att ge upphov till ”för hög” infl ation. 

– Den långsiktiga utvecklingen bestäms av i vilken takt eko-

nomin tillförs nya resurser i form av arbetskraft och andra pro-

duktionsfaktorer. Åtgärder som leder fl er in i arbete, och/eller fl er 

som utbildar sig är exempel på åtgärder som leder till en högre 

generell inkomstnivå - och kanske också en mer framskjuten pla-

cering i den så kallade välståndsligan. 

– Tyvärr tenderar politiker att med det syftet vilja detaljstyra 

Roger Josefsson
Chefsekonom
Danske Bank
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ekonomin, vilket ibland lyckas men allt som oftast misslyckas. Jag 

kan tycka att det är något märkligt beteende med tanke på att det 

fi nns en uppsjö av studier som visar att de åtgärder som är mest 

framgångsrika – oavsett kulturella, politiska och ekonomiska för-

utsättningar i övrigt – snarast talar för så liten inblandning av po-

litiker som möjligt. Det vore kanske därför en välgärning om den 

politisk-ideologiska debatten handlade mer om hur de off entliga 

tjänsterna ska fi nansieras istället för om hur de ska produceras, 

eller vems ”fel” det är att arbetslösheten steg i september…

Hur djupt kan den globala fi nansiella krisen sjunka, har vi 

sett botten än?

– Kreditförluster och nedskrivningar i bankerna fortsätter ett tag 

till i USA. Stigande arbetslöshet och svag konjunktur ger nu en 

sväng av ”vanliga” kreditförluster ovanpå de extraordinära ned-

skrivningar som gjorts på så kallade ”subprime”-lån det senaste 

året. Det blir ingen kollaps 

i banksystemet eftersom fi -

nansdepartementet tillsam-

mans med centralbanken vävt 

ett ganska fi nmaskigt skydds-

nät för att förhindra att stora 

och viktiga institutioner på 

kreditmarknaden fallerar. 

Den senaste åtgärden var 

övertagandet av kontrollen i 

bolåneinstituten Fannie Mae 

och Freddie Mac, som säker-

ställer att bolånemarknaden 

kan fortsätta att fungera. 

Låga styrräntor hjälper också 

banksystemet att tillfriskna. 

– Problemen är likartade i 

delar av Europa. Storbritannien har kraftigt fallande huspri-

ser och bankerna har tvingats till stora nedskrivningar. Fast-

ighetsmarknaden i Spanien är i en djup kris. Hittills har man 

lyckats undvika att någon stor bank går omkull men det är 

betydligt tuff are villkor för europeiska banker än för de ame-

rikanska eftersom ECB och Bank of England håller höga styr-

Jan Häggström
Chefsekonom Handelsbanken

Det blir ingen 
kollaps i banksystemet 
eftersom fi nansdepar-
tementet tillsammans 
med centralbanken 
vävt ett ganska fi nmas-
kigt skyddsnät för att 
förhindra att stora och 
viktiga institutioner 
på kreditmarknaden 
fallerar.
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Nu byter Bjurfors 
Näringsliv Göteborg 

namn till DTZ!
MEN VI FINNS KVAR PÅ SÖDRA VÄGEN 2 I GÖTEBORG, OCH DESSUTOM:

Vi blir nu en del av DTZ, ett globalt företag som  nns i 45 länder och har över tolvtusen medarbetare i hela världen. 
Vi har länge jobbat i Göteborg och Västsverige med förmedling av olika kommersiella fastigheter och är marknads-
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skatteberäkningar. Tveka inte att höra av dig om du har några frågor. Ring 031-733 86 00 eller gå in på www.dtz.com/se
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räntor.  Trycket kommer att lätta så småningom när man sänker 

räntorna men eftersom ekonomierna är svaga står vi ändå inför 

fortsatta kreditförluster i Europa. Det gör att bankernas upplå-

ningskostnader förblir högre än vanligt och det drabbar också 

kunderna. Vändningen på kreditmarknaden kommer senare i 

Europa än i USA. 

Vad händer med räntan i höst/vinter, vad talar för en fortsatt 

höjning? 

– Jag tror att Riksbanken håller räntan oförändrad de närmaste 

kvartalen. Infl ationen är fortfarande hög och kommer inte att 

börja falla påtagligt förrän en bit in på 

nästa år. Det talar emot att Riksbanken 

sänker räntan i höst. Samtidigt försvagas 

arbetsmarknaden och det avhåller Riks-

banken från att höja räntan. Infl ations-

trycket år långsamt på väg ner och under 

andra kvartalet nästa år är det bäddat för 

att Riksbank en sänker räntan. 

Sverige står och stampar i välståndsligan (14:e plats), vad bör 

göras för att ändra på det? 

– Välståndet i Sverige relativt andra länder bestäms av en rad 

faktorer. Det faktum att vi ligger så pass högt upp indikerar att 

många viktiga saker redan är på plats. Det som framför allt lig-

ger Sverige i fatet är ett högt skattetryck på arbete och kapital. 

Nuvarande regering har tagit fl era steg i rätt riktning men det 

återstår ännu mycket att göra. Skatten på arbetsinkomster bör 

fortsätta att sänkas så att marginaleff ekterna blir mindre. Bolags-

skatten blev låg i en internationell jämförelse när den sänktes 

i skattereformen 1990-91 men nu ligger vi ungefär på Europa-

snittet. Många av de nya medlemsländerna i EU har avsevärt 

lägre bolagsskatt. Regeringens förslag till sänkning nästa år 

borde följas av fl era sänkningar. En halvering av bolagsskatten 

skulle göra Sverige betydligt mer attrak-

tivt att investera och förbättra våra för-

utsättningar att avancera i välståndsligan. 

Ett annat strategiskt viktigt område är 

utbildning och forskning. Om vi ska 

kunna höja vårt välstånd relativt andra 

länder måste vi utveckla humankapitalet 

i Sverige. Vi måste också se till att investeringar i utbildning och 

forskning skapar kommersiella värden. Därför är det viktigt att 

ha bra förutsättningar för riskkapitalister. På detta område ligger 

vi fortfarande efter de ledande länderna. Sverige är på rätt väg i 

många avseenden men det går lite för långsamt!  

Det som framför allt ligger 
Sverige i fatet är ett högt skatte-
tryck på arbete och kapital. 
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NYHETER
av Eddie Ekberg och Nicklas Tollesson.

Lorry-gallerian är inriktad på shopping, mat och kultur.

Nyheterna fortsätter på webben – fsve.se

Centrum Terre genomför nu de slutliga förberedelserna för en byggstart av 

stadsförnyelseprojektet Lorry i Sundbyberg. Byggstart sker under hösten och 

invigningen planeras till hösten 2010. Investeringen ligger på 1,7 miljarder 

kronor. 

I kvarteret närmast Torget skapas en galleria i kulturminnesmärkta industri-

byggnader och i kvarteret på andra sidan landsvägen uppförs ett parkerings-

garage för 750 bilar och ytterligare butiker.

Lorry-gallerian är inriktad på shopping, mat och kultur och är tillsammans 

med garaget första steget mot en vitalare stadskärna.

Bland redan tecknade hyresavtal i Lorry fi nns ankarhyresgäster som H&M, 

Ica och Systembolaget. Andra är Mixit, Kicks, Akademibokhandeln, Mischief, 

Crispin, Espresso House och Sats. 

– Genom sitt fantastiska kollektivtrafi kläge och unika utformning och inne-

håll kommer Lorry få en naturlig marknad på cirka 140 000 personer, säger 

Magnus Lundgren, vd på Centrum Terre AB.

Gallerians byggs ihop med Sturegatan genom en ny gångbro över järnvä-

gen.

Byggstart för 
1,7-miljardersprojekt

Ernströmgruppen 

köper 

Sverigehuset
Skagerack Holding, ett dotterbolag 

till Ernströmgruppen, har förvärvat 

Sverigehuset från Bertil Börjesson, 

Tomas Åkesson och Lars-Olof 

Axelsson. 

Sverigehuset utvecklar och säljer 

bostäder, såväl hus som lägenheter, 

i Västsverige. Bland företagets pågå-

ende och kommande projekt fi nns 

Guntorp By i Kungälv-Kode, Kvibergs 

Terrasser i Göteborg samt Kvarnbyval-

len i Mölndal. 

Skagerack Holding förvaltar Ernströmgruppens helägda fastigheter samt 

ett 50-procentigt innehav i Platzer Fastigheter.

Sverigehuset grundades 1992 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Före-

taget blev år 2006 utnämnt till årets gasellföretag i Västra Götaland. Försälj-

ningen för 2008 beräknas uppgå till cirka 200 bostäder. Sverigehuset har en 

projektportfölj bestående av cirka 1 500 bostäder. Bertil Börjesson kvarstår 

som vd.

Bertil Börjesson. 

Annehems köp av mar-

ken där Point Hyllie ska 

byggas är nu klart. 

- Vi har passerat en 

viktig milstolpe på väg 

mot projektets start, 

säger Annehems vd 

Peter Strand. 

Köpeskillingen i af-

fären mellan Annehem 

och Malmö stad är 101 

miljoner kronor och 

omfattar cirka 44 000 

kvadratmeter. Marken tillträds den 30 november och förutsätter beslut i kom-

munfullmäktige samt godkänd detaljplan.

Point Hyllie är ett av Sveriges största byggprojekt och blir ett spektakulärt 

landmärke både i den nya stadsdelen Hyllie i södra Malmö och för Öresunds-

regionen. Projektet består av fyra huskroppar som omger torget där Citytun-

neln och station Hyllie har sin uppgång. 

De två danska fastighetsutvecklarna Allan Damici och Michael 

Klostermann, med bolaget Europeak Investment, har de senaste 

tre åren köpt 2,6 miljoner kvadratmeter till en golfresort med bland 

annat 550 bostäder vid Traryd, norr om Helsingborg. Golfbanan, 

som är på 18 hål, är designad av Robert Trent Jones II. På resorten 

ska det också fi nnas tennisbanor, mountainbike-banor, konferens-

lokaler, marina och restauranger.

Förutom golfbanan kommer möjlighet till andra aktiviteter att 

fi nnas, bland annat tennis, fi ske, kanoting och fi tness. I naturen pla-

neras vandringsstigar, mountainbikebanor och upplysta skidspår. 

Senare i år påbörjas utformningen av drygt 100 av de 550 husen. 

Ekologiskt tänkande, svensk högklassig kvalitet och anpassning till 

den befi ntliga miljön kommer att prägla bebyggelsen. 

Nordiskt ljus, naturmaterial, öppna och eff ektiva planlösningar 

är andra viktiga ledord. Vissa hus kommer att få utsikt över Lagan 

intill västra delen av området. 

Golfbanan i Markaryd kommer att öppna 2011 och hela projektet 

med de 83-141 kvadratmeter stora fritidshusen skall vara färdig-

byggda 2013.

Danskar satsar miljarder på resort

Annehem köper Point Hyllie-mark



   #6/2008   FASTIGHETSSVERIGE    17

 FRÅGOR…

… till Anna-Karin Kammerling, 28, före det-

ta simstjärna som slutade efter OS i Peking 

i somras, och nu i stället satsar på en civil 

karriär på fastighetsbolaget Norrporten.

VAD GÖR DU PÅ NORRPORTEN?

– Jag jobbar med miljö- och marknadsfrå-

gor. Jag var med en del och jobbade också 

före OS, och var med om arbetet bakom 

miljöcertifi eringen i våras. Jag kommer att 

fortsätta att arbeta med de här frågorna.

HAR DU NÅGON NYT TA AV DIN 

IDROT TSBAKGRUND I DET HÄR JOB-

BET?

– Ja, idrotten handlar om att kunna foku-

sera på uppgiften, att sätta upp mål och 

göra allt för att nå dem. Så kommer det att 

vara för mig nu också, fast nu är det jobbet 

jag fokuserar på.

DU HAR VÄL INTE SLUTAT TRÄNA 

HELT?

– Jag har inte tagit ett simtag sedan OS. 

Jag var ledig i en dag efter OS, innan jag 

började här. Men jag har tränat lite på gym 

och cyklat. Jag kommer väl att träna som en 

”vanlig” människa nu.

FAKTA:

Namn: Anna-Karin Kammerling

Ålder: Fyller 28 i oktober.

Simningsmeriter: Fem VM-guld, tre 

VM-silver, 13 EM-guld, ett OS-brons. Har 

slagit världsrekordet i 50 meter fj ärilsim sju 

gånger.

Läs mer på fsve.se

Nu lanseras ett nytt bolag inom 

Stronghold-koncernen. Newsec 

Energy fokuserar på att hjälpa fastig-

hetsägare att reducera sina energi-

kostnader, minska miljöpåverkan 

samt höja deras fastighetsvärden. 

Vd på Newsec Energy är Göran 

Beronius, och utvecklingschefen 

heter Bob Wållberg. 

Newsec Energy är ett kunskaps-

företag som hjälper fastighetsägare 

att markant reducera sina energi-

kostnader, genom att sammanväva 

olika kunskapsområden och ge 

en helhetslösning som baseras på 

geoenergi för produktion av värme 

och kyla.

Enligt Göran Beronius är energi-

kostnaden den största kostnaden 

för en fastighetsägare efter fi nansie-

ringskostnaden, och en fastighetsä-

gare som tar hjälp av Newsec Energy 

kan räkna med kraftiga besparingar.

– Energihushållningsförbättring 

ligger normalt på 60–80 procent 

beroende på tidigare energikälla, 

men bäst resultat uppnås vid utbyte 

av direktverkande el och oljeupp-

värmning. Investeringen räknar 

fastighetsägaren normalt hem på 

cirka åtta år. Dessutom kan du räkna 

in en rejäl värdeökning på fastig-

heten som i de fl esta fall handlar 

om mångmiljonbelopp, vilket är en 

direkt följd av de sänkta energikost-

naderna, säger Göran Beronius.

Nytt Strongholdbolag ska 
minska energikostnader

Göran Beronius.

Runt midsommar i år presenterades 

Dan Törnsten, som då var Sverige-

chef för uthyrning och utveckling 

av kontor på Colliers International, 

som ny fastighetsutvecklingschef 

på Ebab.

Men han hann inte börja på sitt 

nya arbete innan Colliers lockade 

tillbaka honom.

Törnsten kommer nu att bli af-

färsutvecklingschef på Colliers, en 

helt ny tjänst.

– Jag kommer att arbeta inom alla 

aff ärsområden inom Colliers, och 

dessutom en del crossborder för att 

söka synergieff ekter mellan Colliers i 

fl era länder, säger Törnsten.

– Den här nya tjänsten är en 

jätteutmaning och jag kommer att 

få jobba på ett helt annat sätt än 

tidigare. Jag vill understryka att 

Ebab inte har gjort fel på något sätt, 

det är helt och hållet jag som har 

backat tillbaka.

Tvärvändning – Törnsten 

börjar inte på Ebab

Den här nya tjänsten är en 
jätteutmaning och jag kommer 
att få jobba på ett helt annat 
sätt än tidigare.

Dan Törnsten.
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BRANSCHEN ENAS OM 

DEFINITIONSBEGREPP

Fastighetsbranschen har genom 

Sepref, Swedish Property Research 

Forum, enats om gemensamma de-

fi nitioner för fastighetsparametrarna 

stock och availability (tillgänglighet) 

för kontor. Branschen har även enats 

om den geografi ska indelningen av 

fastighetsmarknaderna i centrala 

Stockholm, Göteborg och Malmö. 

ANBUDSKLART FÖR 

MIL JARDARENA 

Under oktober är förfrågningsunder-

laget för upphandling av multiarenan 

i Arenastaden i Växjö klart. Multiare-

nan är den första etappen i projektet 

Arenastaden. Växjö kommun och 

fastighetsbolaget Steen & Ström 

skapar nya idrottsanläggningar, 

köpcentrum och bostäder på det 

nuvarande Värendsvallenområdet i 

Växjö. Investeringarna beräknas på 

sikt totalt hamna på cirka tre miljar-

der kronor. 

NU BYGGS NORDENS 

STÖRSTA HOTELL

Bella Center bygger Nordens största 

hotell i Örestad i Köpenhamn. De 

två tornen, med 814 rum, ska bli 76,5 

meter höga. Hotellet ska invigas det 

första kvartalet 2011. 

– Med hotellet som en integerad 

del av Bella Center vill vi spela i 

samma liga som Paris, Wien, Barce-

lona och Amsterdam, säger Arne 

Bang Mikkelsen, vd för konferens- och 

mötesanläggningen Bella Center. 

Prenumerera du också – gå in på fsve.se

Den hittills största upphandlingen 

inom Stockholms läns landsting har 

inletts, bygget av Nya Karolinska 

Solna Universitetssjukhus (NKS). 

Byggföretag, investerare med fl era 

inbjuds nu att delta i den process 

som ska resultera i ett sjukhus i 

världsklass år 2015. 

– Vi vet redan att det fi nns ett stort 

internationellt intresse för Nya Karo-

linska Solna bland ledande aktörer i 

Europa. Nu startar processen att utse 

det konsortium som ska få bygga 

sjukhuset, säger Lennart Persson, 

förvaltningsdirektör för NKS.

Upphandlingen av Nya Karolin-

ska Solna sker genom en så kallad 

OPS-upphandling (off entlig-privat 

samverkan), som innebär att det blir 

ett privat konsortium som kommer 

att stå för utformning, byggnation, 

fi nansiering och förvaltning av sjuk-

husbyggnaden. Landstinget kom-

mer att hyra sjukhusfastigheterna 

under minst 30 år. I avtalet kommer 

att regleras hur ägandet därefter 

kommer att övergå till landstinget.

– Det är viktigt att klargöra att 

ägandet av sjukhusbyggnaderna 

inte har med sjukvården att göra. Vi i 

landstinget ska fokusera vår kraft på 

att Nya Karolinska Solna i samverkan 

med Karolinska Institutet ska stå för 

sjukvård, forskning och utbildning 

i absolut världsklass, säger Lennart 

Persson.

Nu startar upphandlingen av 
Nya Karolinska Solna

Den hittills största upphandlingen inom Stockholms läns landsting har inletts, bygget av 

Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus.

På bara fyra år har Valad Property Group 

byggt upp en fastighetsportfölj på mer 

än 14 miljarder kronor i Norden. Därför är 

verksamheten mest känt på marknaden 

på köpsidan. Men nu sätter Valad för 

första gången ut en del fastigheter till 

försäljning. 

Det är fastigheter i Danmark, Sverige 

och Norge som ska säljas.

- Först och främst säljer vi några fastig-

heter, som vi är färdiga med. Vår strategi 

har redan från början varit att köpa fastigheter, som vi ska kunna tillföra värde 

- antingen med nya hyresgäster eller genom utveckling. På en hel del av våra 

fastigheter är vi färdiga med denna process, säger Valads Nordenchef Michael 

Bruhn.

Valad säljer – för första gången

Michael Bruhn.

NU OMVANDLAS 

MALMÖOMRÅDE

Nu inleds omvandlingen av 

området Norra Sorgenfri i Malmö. 

Två fastigheter utmed Industriga-

tan ska detaljplaneläggas för att 

möjliggöra bostäder och verksam-

hetslokaler. 

De aktuella kvarteren ligger på 

ömse sidor om Industrigatan som 

ska bli huvudstråket genom Norra 

Sorgenfri. Enligt planprogram-

met för Norra Sorgenfri ska i den 

nya stadsdelen så småningom 

skapas 2 500 attraktiva bostäder, 

med butiker, caféer och andra 

verksamheter. 
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NY CHEF FÖR ISS 

FASTIGHETSFÖRVALTNING

Fredrik Hjelmborn, 37, har utsetts till ny 

chef för verksamhetsområdet Förvaltning 

inom ISS Property Services. Han kommer 

närmast från en befattning som biträ-

dande aff ärsområdeschef för Property 

Services. 

Innan Fredrik kom till ISS, för tre år 

sedan, arbetade han på konsultbolaget 

Alyata och dessförinnan på Skanska.

SKANSKA FÅR UPPDRAG VÄRT 

HALV MIL JARD 

Skanska har fått uppdraget att bygga 

ut Lambertseter köpcentrum i Oslo. 

Kontraktssumman uppgår till NOK 475 

miljoner, cirka 560 miljoner kronor, vilket 

inkluderas i orderingången för det tredje 

kvartalet. Kund är fastighetsbolaget OBOS 

Foretningsbygg AS. 

Uppdraget avser en nybyggnad i sex 

våningar med butiker på två plan och 

parkering på resterande våningar, inklu-

sive taket. Projektet omfattar totalt 42 000 

kvadratmeter.

FASTIGHETSBOLAG GER NAMN ÅT 

VINTERSTADION

Behrn Fastigheter AB köper namnrät-

tigheterna till Vinterstadion av Örebro 

kommun. Sedan tidigare äger bolaget rät-

tigheterna till fotbollsarenan Behrn Arena, 

före detta Eyravallen. 

Avtalet är på 15 år, från 1 oktober 2008 

till utgången av 2023. Behrn kommer 

att betala en miljon kronor om året för 

namnet.

Vårt nyhetsbrev är självklart kostnadsfritt – fsve.se

I januari klev den nordiska invest-

mentbanken ABG Sundal Collier in 

i Nordum Asset Management och 

tillförde förutom fi nansiella muskler 

också mycket värdefull kompetens. 

Detta har lett till att Nordum ut-

vecklar och breddar sin verksamhet. 

I samband med detta byter man 

namn på Nordum Asset Manage-

ment till Nordum Property Group.

Ett första synbart steg av utveck-

lingen är nu lanseringen av det nya 

konsultbolaget Nordier Property 

Advisors. Verksamheten blir bred med 

bland annat köp- och säljrådgivning, 

ekonomisk styrning av fastighetsbo-

lag och fastighetsvärdering. 

Tillsammans med ABG Sundal 

Collier kommer bolaget också att 

kunna erbjuda Corporate Finance-

relaterade tjänster, primärt inriktade 

mot nordiska fastighetsrelaterade 

börsbolag.

– Målet är att etablera oss som en 

av de allra bästa fastighetsrådgivarna 

i landet, säger Andreas Öberg Ene-

skjöld, vd på nya Nordier Property 

Advisors.

Med i bolaget från start fi nns 

också Fredrik Widehov för att repre-

sentera Nordier Property Advisors i 

Öresundsregionen och senare under 

hösten ansluter Mikael Wilton till 

Stockholmskontoret.

Under hösten planerar man att 

rekrytera ytterligare personer. 

Nytt konsultbolag med starka 
fi nansiella muskler

Skanska fortsätter utvecklingen av 

Universitetsholmen i kvarteret Ner-

eus i centrala Malmö. Kontorsbygg-

naden ”Bassängkajen” som byggs 

i sju våningar kommer att omfatta 

totalt 19 000 kvadratmeter uppdelat 

i två etapper. Skanskas investering 

för den första etappen om 10 000 

kvadratmeter uppgår till cirka 240 

miljoner kronor och är planerad att 

stå färdig hösten 2010. 

Den nya fastigheten väntas bli en 

av de första i Malmö som uppfyl-

ler kraven för EU GreenBuilding-

märkning. Det innebär att husets 

energianvändning blir minst 25 

procent lägre än vad som föreskrivs 

i Boverkets normer för nybyggda 

fastigheter.

Skanska bygger Green Building på 
Universitetsholmen i Malmö

Andreas Öberg Eneskjöld, vd på nya Nordier 

Property Advisors.
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JM BYGGER 99 LÄGENHETER I 

LÅNGBRO PARK

JM inleder nu nästa etapp av det nya 

bostadsområdet Långbro Park i Stock-

holm. 99 funkisinspirerade lägenheter 

med stora balkonger och uteplatser ska 

byggas i fyra sexvåningshus. 

Infl yttning sker under 2010 och över 

hälften av de 99 lägenheterna är redan 

bokade.

LÄT TARE AT T STOPPA VÄRDAR 

SOM INTE SKÖTER SIG

Det ska bli lättare att stoppa hyresvärdar 

som inte sköter sig. Det föreslår en statlig 

utredning. 

Det ska räcka med vad utredaren kallar 

”brister av mindre allvarligt slag”. Exakt 

vad det innebär slås inte fast i utred-

ningen, utan det ska visa sig i praktiken 

i hyresnämnder och i domstol. Om 

regeringen godkänner förslagen så ska 

de börja gälla från den 1 juli nästa år.

NY FASTIGHETSDIREKTÖR I 

STOCKHOLM UTSEDD

Torbjörn Johansson har utsetts till ny 

fastighetsdirektör och chef för fastighets-

kontoret i Stockholms stad.

– Det här är nog det fi naste och mest 

spännande jobb man kan få. Det känns 

verkligen roligt och utmanande att få ta 

ansvaret för och utveckla fastighetskon-

torets fastighetsbestånd, säger Torbjörn 

Johansson.

HALLANDS NYHETERS FASTIGHE-

TER SÅLDA

Mediabolaget i Halland säljer Hallands 

Nyheters lokaler i Falkenberg och 

Varberg. Köpare är Julvihus i Falkenberg 

och Varbergs stenfastigheter i Varberg. 

Fastigheten som hyser Hallandsposten i 

Halmstad såldes också för ett tag sedan. 

Hallands Nyheter erfar att köpeskillingen 

ligger på 25 miljoner kronor. I augusti 

sålde Stampen fastigheter till Kungsle-

den för 365 miljoner kronor.

Håll dig uppdaterad – fsve.se

Fastighets AB Brostaden, som är 

ett bolag inom Castellumkoncer-

nen, har som första bolag i Europa 

utsetts av EU till Green Building 

Corporate Partner. För att bli Green 

Building Corporate Partner krävs 

att energiförbrukningen reducerats 

med minst 25 procent i minst 30 

procent av fastighetsbeståndet. 

Brostaden har arbetat struktu-

rerat med energibesparingar och 

optimeringar i över tio år och har 

i dagsläget 36 fastigheter – vilket 

motsvarar över 40 procent av det 

totala beståndet av 89 fastigheter 

– med en förbrukning under 82 

kWh per kvadratmeter och år. Detta 

kan jämföras med svensk normal-

förbrukning som är 110 kWh per 

kvadratmeter och år (SCB).

I och med detta har man som för-

sta bolag i Europa nu utnämnts till 

Green Building Corporate Partner.

– Det här innebär ett kvitto på att 

vi har lyckats med vårt långsiktiga 

målinriktade miljöengagemang, 

säger Brostadens vd Anders Nilsson.

Brostaden Europas första 
Green Building Corporate Partner

Det här innebär ett kvitto 
på att vi har lyckats med vårt 
långsiktiga målinriktade miljö-
engagemang.

SPARÅTGÄRDER 

PÅ ABERDEEN

Som ett led i att förstärka företagets 

lönsamhet ser Aberdeen över sin 

organisation. 

– Vi har startat upp en rad aktivite-

ter i syfte att åstadkomma kostnads-

besparingar, säger Jan Sööder, vd på 

Aberdeen Property Investors.

Enligt Jan Sööder, har bland annat 

marknadsläget bidragit till översy-

nen av verksamheten. 

– Vi ser för närvarande över 

olika lösningar för eff ektivisering. 

De åtgärder som kan bli aktuella 

kommer inte att ha någon som helst 

inverkan på våra befi ntliga uppdrag, 

säger han.

NCC BYGGER FÖR TETRA 

PAK I LUND

NCC Construction Sverige har 

fått i uppdrag att bygga kontor 

och verkstad inom Tetra Paks 

anläggning Råbyholm i Lund. 

Ordervärdet är cirka 206 miljoner 

kronor.

Projektet omfattar nybyggna-

tion av kontor och verkstad på 

totalt cirka 19 000 kvadratmeter. 

Byggstart sker i september 2008 

och arbetet beräknas vara slutfört 

i mars 2010. Totalt kommer ett 

25-tal personer vara engagerade 

i projektet.

Ordern registreras under det 

tredje kvartalet 2008.

KOMMUN GÖR USEL 

FASTIGHETSAFFÄR

I augusti förra året kom beskedet 

om att Topp i Brålanda skulle 

lägga ner verksamheten. 

Kommunen köpte genom 

sitt helägda bolag Fastighets 

AB Vänersborg fastigheterna av 

dåvarande ägaren för 17 miljoner 

kronor och hyrde ut dem till Ham-

mar som i sin tur hyrde ut dem till 

entreprenörerna, Topp i Brålanda 

AB, skriver TT Ela.

Och nu kan alltså kan alltså 

Hammar sälja fastigheterna för 

40 miljoner kronor, alltså med en 

vinst på 32 miljoner kronor.
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VAGNER RÄDDAR ALLOKTON

Det är den danske miljardären Ole Vagner 

som leder investerargruppen som ska 

rädda krisdrabbade Allokton. Det uppger 

källor för Dagens Industri.

Nyligen meddelade Allokton att man 

tecknat ett letter of intent med investera-

re om en nyemission som ska ge bolaget 

100 miljoner kronor.

Överenskommelsen som Vagner ska 

ha tecknat med Allokton innebär, enligt 

DI, att han – och de övriga investerarna 

– köper minst 14,8 miljoner nyemitterade 

aktier till kursen 6,75 kronor. 

SVEAFASTIGHETER INLEDER SAM-

ARBETE MED VOLVO

Sveafastigheter köper två fastigheter i Tors-

landa, Göteborg. Samtidigt inleder bolaget 

ett samarbete inriktat på fastighetsförvärv 

och fastighetsutveckling med Volvo Group 

Real Estate och Volvo Pensionsstiftelse.  De 

nu genomförda aff ärerna omfattar Sörred 

City, en fastighet med 15 000 kvadratmeter 

uthyrningsbar yta.

100-MIL JONERSINVESTERING PÅ 

SPORTCENTRUM

Kunskapsporten tar över det sportcen-

trum som Hörby kommun håller på att 

uppföra i Hörby. Sportcentrumet ska vara 

färdigställt hösten 2009. Entreprenaden 

utförs av byggfi rman NE Persson och be-

räknas vara färdigställd till hösten 2009. 

Redan omkring årsskiftet 2008/2009 

beräknas gym och bowlinghall kunna tas 

i bruk.

NY INRIKTNING FÖR RURIC

Ruric kan komma att sälja sina färdig-

ställda kontorsfastigheter i S:t Peters-

burg. Bolaget har tagit fram en ny 

ledningsplan, som går stick i stäv med 

tidigare ställningstaganden. Man vill 

också genomföra en emission om cirka 

300 miljoner kronor. Dessutom har man 

utsett en ny vd och koncernchef i Craig 

Anderson.

Bli en aktiv del av nyheterna – kommentera och tyck till på fsve.se

Norrporten säljer halva Kungspas-

sagen i Umeå till Balticgruppen 

Fastighet. Köpeskillingen är 245 

miljoner kronor. 

Fastigheten består av kontor, 

butiker och bostäder.

–  Detta är en mycket bra lösning 

för hyresgästerna, med Balticgrup-

pen som en fortsatt långsiktig och 

lokalt engagerad fastighetsägare, 

säger Thomas Johansson, marknads-

områdeschef på Norrporten i Umeå.

Norrporten har under de senaste 

två åren investerat kraftfullt i moder-

niseringen och uppgraderingen av 

galleriorna MVG och UP2.

– Vår avsikt är att fortsätta 

investera i Umeå, säger Thomas 

Johansson.

Kungspassagens galleria har idag 

bland andra Max, JC och KappAhl 

som hyresgäster.

– Köpet är ett naturligt steg för oss, 

eftersom vi redan äger grannfastighe-

ten. Vi planerar inga omedelbara för-

ändringar i gallerian. Vi vill lära känna 

de nya hyresgästerna och tillsammans 

hitta bästa möjliga samarbete för 

framtiden, säger Klas Dahlberg, vd för 

Balticgruppen Fastighet.

Galleriaaff är i Norrland 
för 245 miljoner kronor

Norrporten säljer halva Kungspassagen i Umeå till Balticgruppen Fastighet.

Bjurfors Näringsliv Göteborg och 

DTZ kommer att gå samman under 

varumärket DTZ. 

Anders Åberg, vd på Bjurfors 

Näringsliv Göteborg, kommer att 

vara ansvarig för kontoret samt 

för DTZ:s Capital Markets team i 

Göteborg. I och med samgåendet 

ökar DTZ:s antal medarbetare med 

tio personer. 

– Vi vill ta nästa steg för att kunna 

erbjuda våra kunder ytterligare 

värde. Efter att ha samarbetat i fl era 

projekt har vi stort förtroende för 

DTZ:s kompetens och har valt att 

gå samman. Båda företagen har lik-

nande företagskulturer. Vi prioriterar 

båda en etisk och proaktiv aff ärs-

kultur i kombination med trevlig 

stämning där våra medarbetare 

både får möjlighet till stor frihet och 

mycket eget ansvar, säger Anders 

Åberg, ansvarig för Capital Markets, 

Göteborg, DTZ (tidigare Bjurfors 

Näringsliv Göteborg). 

Bjurfors Näringsliv Göteborg och DTZ går samman

Anders Åberg, vd på Bjurfors Näringsliv 

Göteborg.
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[ Aktieanalysen av Mattias Gredmark ]

DYSTRA UTSIKTER 
för fastighetsbolagen

Att toppen har passerats innebär att va-

kanserna kommer att öka och hyresnivå-

erna pressas. Det är dock ingen dramatisk 

nedgång vi förutspår, med de närmaste 

åren blir obönhörligen sämre för bran-

schen. Företagens driftsnetton kommer 

att hamna under press. 

Utöver konjunkturell press på drifts-

nettot bidrar stigande ränteutgifter till 

att ge en dyster bild av vinstutsikterna för 

branschen. Korträntorna har höjts i fl era 

steg de senaste åren. Fastighets bolagens 

räntekostnader påverkas också av den globala kreditkrisen efter-

som banker och andra fi nansinstitut ökat sina utlåningsmargina-

ler i krisens spår. Försämrade vinster och kassafl öden för fastig-

hetsbolagen begränsar utrymmet för återköp, utdelningar och 

andra aktieägarvänliga åtgärder.

Den mest betydelsefulla eff ekten av kreditkrisen och högre 

räntor är enligt vår åsikt att avkastningskraven på fastigheter har 

justerats upp rejält. Samtidigt har det blivit svårare att få fi nan-

siering till vissa aff ärer. Denna kombination medför en risk för 

prisfall och mest problematisk är situationen för fastigheter av 

sämre kvalitet som har bra direktavkastning men även hög risk. 

Objekt av detta slag har ofta attraherat relativt spekulativa köpare 

som belånar sina fastigheter kraftigt. I nuläget har denna typ av 

högriskaktörer svårt att köpa eftersom kreditgivarna med all san-

nolikhet har blivit mer restriktiva. I stället är det troligt att pressa-

de företag tvingas sälja och det skapar ett utbudstryck. Problemet 

med stigande räntor och höjda avkastningskrav drabbar dock inte 

bara högriskspelarna utan hela branschen. I halvårsrapporterna 

framgick att fastighetsbolagen börjat göra nedskrivningar av 

fastighetsvärden. Vågen av nedskrivningar är inte över utan den 

kommer att fortsätta framöver.

DEN SOM ÄGER fastighetsaktier får viss tröst av att ytterligare 

nedskrivningar redan är inprisade i kurserna, eftersom aktierna 

numera värderas med stora rabatter gentemot substansvärdena. 

Överlag framstår värderingarna som ganska rimliga, men vi ser 

AKTIE -
ANALYSEN

Mattias Gredmark, SEB

De senaste åren har fastighetsbolagen gynnats av att näringslivet 

gått för högtryck och att sysselsättningen har utvecklats positivt. 

Företagen har kunnat höja hyrorna samtidigt som vakansgraden 

sjunkit. Alla fester tar dock slut förr eller senare och nu hopar sig de 

mörka molnen över den svenska ekonomin. 
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ändå mer risk på nedsidan är potential på uppsidan för sektorn 

som helhet. Kombinationen av dålig vinstutveckling och fort-

satta nedskrivningar av substansvärden talar för en tråkig kurs-

utveckling. Det som skulle kunna sätta fart på aktierna vore om 

Riksbanken skulle genomföra massiva räntesänkningar. Stora 

sänkningar i närtid är dock inte sannolikt, trots att vi är i toppen 

av räntehöjningscykeln.

TROTS ATT VI HAR en generellt avvaktande inställning till fastig-

hetsbolagen fi nns det vissa aktier som är mer intressanta än öv-

riga. De bolag vi lyfter fram är Klövern, Wihlborgs och Castel-

lum. Wihlborg är fokuserade på Öresundsregionen som fått ett 

uppsving de senaste åren. Det ger relativt goda utsikter för hyres-

marknaden och vi räknar med att Wihlborgs kommer att uppvisa 

en starkare resultatutveckling de kommande åren än branschen i 

genomsnitt. Efter kursnedgången har Wihlborgs värdering återi-

gen blivit attraktiv. Castellum har en mycket bra historik av vinst-

tillväxt sedan bolaget börsnoterades. Givet motvind från högre 

räntor och en svagare konjunktur kommer bolaget att få det svårt 

att matcha sin historiska tillväxt, men vi förväntar oss ändå att 

bolaget ska leverera en stabil vinsttillväxt. Uppsidan i aktien är 

dock inte speciellt stor eftersom den inte är tillräckligt lågt vär-

derad. Klövern är i våra ögon ett välskött bolag med intressanta 

utvecklingsprojekt som har bra potential att öka substansvärdet. 

Den pågående skattetvisten tynger aktien, men Klövern vann i 

första instans och vi förväntar oss ett positivt utfall även i nästa. 

Faller alla kort på plats är uppgångspotentialen hygglig.   
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Den 1 december sjösätts nya Vasakronan. 

– Det ska inte bli som gamla AP och inte som 

gamla Vasakronan. Det ska bli ett helt nytt 

bolag. 

Fredrik Wirdenius, AP Fastigheters vd, som 

också kommer att leda det nya bolaget, be-

rättar om planerna för Sveriges kommande 

fastighetsgigant.

Den 1 september tillträdde AP Fastigheter Vasakronan, och den 

största aff ären i svensk fastighetsmarknads historia var därmed 

ett faktum. Nu pågår integrationsprocessen. Två stora bolag – AP 

Fastigheter med 285 anställda och fastigheter värda 41 miljarder 

kronor och Vasakronan med 399 anställda och fastigheter (efter 

Niamaff ären) värda knappt 40 miljarder kronor – ska bli ett jät-

telikt bolag med namnet Vasakronan. Verksamheten drivs fort-

farande i två separata bolag – Håkan Bryngelson kvarstår som 

vd för Vasakronan till och med sista oktober – men den nya led-

ningsorganisationen ska vara igång den 1 december.

– Ledningen i det nya bolaget är några av fastighetsbranschens 

bästa chefer och vi har nu alla förutsättningar att bygga Sveriges i 

särklass bästa fastighetsbolag, säger Fredrik Wirdenius.

Hur går integrationsarbetet till, rent praktiskt?

– Just nu sitter vi i grupper, studerar och analyserar de båda bo-

lagen och tar ett samlat grepp; vad tar vi med oss in i det nya 

bolaget? Hur ska vi jobba? Ett antal personer sitter och arbetar 

enbart med integrationsprocessen. Det handlar om att anpassa 

det nya bolaget efter de förutsättningar som fi nns.

Vilka är de största likheterna och skillnaderna mellan bola-

gen?

– Det är mycket fl er likheter än skillnader. Bolagen har samma syn 

på vilken typ av fastigheter som vi tror ger bäst avkastning. Båda 

har trott på att ha egen förvaltning och jobba nära kunderna. 

– Skillnaderna är att bolagen har uppstått på olika sätt, och har 

jobbat olika på vissa områden. AP har haft en portföljstrate-

gi medan Vasakronan mer har byggts upp tillväxtstrategiskt.

Direkt när det off entliggjordes den 3 juli att AP Fastigheter 

skulle köpa Vasakronan gick ni ut med att AP skulle ta över 

Vasakronan-namnet. Hur gick tankegångarna kring det?

– Det kom fram under processen. Det handlar om att ta till 

vara på värden från båda bolagen. Bolagen har haft olika mark-

nadsföringsstrategier; Vasakronan har satsat mer på varumärket 

Vasakronan, medan AP i stället har valt att lyfta fram specifi ka 

fastigheter eller projekt. Att byta namn var ett enkelt beslut, det 

hade varit värdeförstörelse att inte dra nytta av Vasakronans va-

rumärke.

Hur blir det på personalsidan? I dag har de båda bolagen 

drygt 680 anställda, det nya bolaget kommer inte att ha lika 

många?

– Vi är inte framme med hur det kommer att se ut. Samman-

”Inte som gamla AP och 
inte som gamla Vasakronan”

[ Nya Vasakronan av Nicklas Tollesson ]

VASAKRONANS NYA ORGANISATION

Vd: Fredrik Wirdenius.

Regionchef Stockholm: Sven-Göran Svensson.

Regionchef Göteborg: Rolf Åkerman.

Regionchef Uppsala: Ronald Bäckrud.

Regionchef: Öresund Anders Kjellin.

Chef region bostäder: John Forselius.

Vice vd och chef för enheten för bolagets fastighets-

investeringar: Lars Johnsson.

Chef för enheten för teknik & service: Niklas Walldan 

(ansvarar för bolagets drift-, service- och utvecklingsfrågor).

Vd Vasakronan Service Partner: Pia Clark.

Ekonomi- och fi nanschef: Christer Nerlich.

Kommunikationschef: Peter Östman.

HR-chef: Cecilia Söderström.

Chefsjurist: Sheila Toresson Florell.

 

Rolf Åkerman, Anders Kjellin och Pia Clark kommer från gamla 

Vasakronan och resten av ledningen från gamla AP Fastigheter.
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FAK TA AP FASTIGHETER

•  Fastighetsbeståndets marknads-

värde: 41 339 miljarder kronor.

•  Fördelning lokaltyper (procent): 

Kontor 68, handel 17, bostäder 15.

•  Fördelning geografi ska marknader 

(procent): Stockholm 69, Uppsala 17, 

Göteborg 14.

•  Hyresintäkter första halvåret 2008: 

1,458 miljarder kronor.

•  Antal anställda: 285.

FAK TA VASAKRONAN

•  Fastighetsbeståndets marknads-

värde: 46,685 miljarder kronor.

•  Fördelning lokaltyper (procent): 

Kontor 76, butiker 13, garageförråd 4, 

bostäder 1, övrigt 6.

•  Fördelning geografi ska marknader 

(procent): Stockholm 60, Göteborg 

18, Malmö 13, Uppsala 5, Lund 4.

•  Hyresintäkter första halvåret 2008: 

1,539 miljarder kronor.

• Antal anställda: 399.

Fakta grundat på respektive bolags 
halvårsrapporter. Efter perioden har 41 
fastigheter, 40 ur Vasakronans bestånd 
och en ur AP Fastigheters, sålts till Niam 
för 7,1 miljarder kronor. De aktuella 
marknadsvärdena är följaktligen 7,1 
miljarder kronor mindre.

NY RIKTNING. AP Fastigheters vd 

Fredrik Wirdenius, som efter års-

skiftet blir vd för den nya fastighets-

jätten med namnet Vasakronan, ska 

utveckla nya Vasakronan till ett helt 

nytt bolag, som varken är som gamla 

AP eller gamla Vasakronan.
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slagningen bygger inte på att spara kostnader genom att dra ner 

på personalen. Men vi kommer att ha en viss dubblering så där 

kan det bli vissa neddragningar. Men det kommer att få verka 

ut på sikt. Det kan bli en viss trimning efter hand, men inte på 

kort sikt.

Ni sålde 41 fastigheter, varav 40 från Vasakronans bestånd, 

till Niam för 7,1 miljarder kronor, strax efter att ni köpte Va-

sakronan?

– Det var fastigheter som vi inte hade överst på vår lista över de 

mest strategiska i beståndet, samtidigt som de var mer attraktiva för 

Niam, som var inbjudna av staten att bjuda på hela Vasakronan.

Vad gjorde att de hamnade längre ner på er lista?

– Det var fl era olika saker: Dels låg de geografi skt i områden 

där vi redan ägde en hel del, de här fastigheterna tillförde därför 

inte så mycket. När det gällde vissa fastigheter passade inte hy-

resgäststrukturen, och i två fall gällde det bostadsprojekt, som vi 

inte prioriterar.

Kommer vi att få se fl er avknoppningar av det här slaget?

– Nej, inte så här. Det kommer naturligtvis att bli aff ärer, men nu 

slår vi ihop portföljerna och tittar på det samlade beståndet.

Hur ser du på kritiken mot AP som köpare, att ni blir för do-

minanta på vissa marknader?

– Jag tror att den här branschen mår bra av – och kan utvecklas av 

– att det fi nns stora aktörer och långsiktiga ägare. Det är bra inte 

minst för hyresgästerna med ansvarsfulla fastighetsägare. Och 

fastighetsbranschen är dessutom en av de mest konkurrensutsatta 

områdena som fi nns. Det var en del som var kritiska i början men 

det där har lagt sig nu.

Vissa har också varit kritiska till att ”staten säljer till staten”?

– Vi ägs av AP-fonderna, men drivs och väljer investeringar helt 

självständigt. Jag ser inga som helst sådana kopplingar.

Hur är det att göra aff ärer med staten, jämfört med andra 

aktörer?

– När staten säljer så lämnas det väldigt lite garantier. När det 

är köpt så är det köpt, det går inte att komma tillbaka till staten. 

Den risken man tar bakas in i priset. Å andra sidan är Vasakro-

nan ett välskött företag som vi inte förväntar oss några negativa 

överraskningar av.

– Det var överhuvudtaget en väldigt strukturerad process. De 

hade bemödat sig med att se till att vi fi ck all information och allt 

material som behövdes. Det var väldigt lite förhandlingar; vi fi ck 

information, bestämde oss för 

vad det var värt, och gav det 

budet.

Hur var det att få beske-

det om att ni på AP fi ck 

köpa?

– Det var en lättnad, käns-

lan att ”nu blir det av”. Det 

fanns risk att något annat 

bud skulle vara högre, och 

också en viss risk att försäljningen 

skulle bli avbruten.

Du tillträdde som vd för AP Fast-

igheter den 15 januari i år, det har 

varit en omtumlande start?

– Det var en hektisk vår och det 

kommer att bli en hektisk höst, 

men nu är arbetet av en annan 

karaktär. I våras handlade det 

mycket om värderingar och be-

dömningar. Nu handlar det om 

att bygga framåt och om att arbeta 

med människor.

Fick du någon semester i somras?

– Ja, tre veckor. Det blev en liten naturlig 

lucka efter att aff ären var avslutad och fram 

till att alla var tillbaka efter semestern. Jag var 

utomlands, vid Medelhavet i tio dagar och i hu-

set i fj ällen ett tag. Det var en bra semester även 

om jag hade med mig funderingarna över det här 

hela tiden.

Hur ser du på det nya Vasakronans framtid? Hur 

ser bolaget ut om fem år?

– Då är vi Sveriges i särklass bästa fastighetsbolag, 

och kan börja benchmarka oss mot de stora europeiska 

bolagen. Vi har en totalavkastning som är klart över 

branschsnittet. Samtidigt som vi är ett stort bolag, är vi 

ett bolag som arbetar nära våra hyresgäster. Vi är också 

ett bolag som det är intressant att arbeta i. Man ska känna 

att det fi nns goda möjligheter att utvecklas och göra kar-

riär i Vasakronan.  
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Fotnot: Mer bakgrundsinformation om aff ären 
fi nns i den engelska delen av magasinet.

UPPTAGEN. Fredrik Wirdenius har haft en hektisk start på 

sin vd-tid på AP Fastigheter. Den 15 januari tillträdde han. 

Den 3 juli stod det klart att hans AP fi ck köpa Vasakronan i 

Sveriges största fastighetsaff är genom tiderna. Den 

1 september blev Vasakronan offi  ciellt en del av AP, men 

än så länge sköts verksamheten i två separata bolag.



STÖRST 
i Norden

Magasinet Fastighetssverige är Nordens största oberoende mediekanal 

i den kommersiella fastighetsbranschen. Fastighetssverige är 40% 
större än näst största aktör! Fastighetssveriges webbsida/nyhetsbrev 

är dessutom fastighetsbranschens mest lästa nyhetsforum. 

Vi har nu genomfört en TS-revision*  

och efter denna har vi konstaterat att vi är:

Varför Fastighetssverige?

ger läsaren mest redaktionell 

läsning med nio utgåvor per år 

från 2009. 

enda aktören som är 

representerade på mässorna/ 

mötesplatserna MIPIM i Cannes 

och Expo Real i München med en 

svensk/engelsk utgåva på varje 

ställe.

gör att annonsörerna syns väl 

och försvinner inte i mängden då 

innehållet i magasinet aldrig har 

mer än 35% annonser. 

*) TS-revision genomförs av Tidningsstatistik AB och är gemensamt för alla  

tidskrifter i Sverige. TS-revisionen fastställer upplagan som distribueras.
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Stjärnkrögare   
på kul inarisk  fi

[ Mat & vin av Eddie Ekberg ]
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Mathias Dahlgren går från klarhet 

till klarhet. Efter succén med Bon 

Lloc har han nu slagit till igen, denna 

gång på Grand Hotel. Här bjuder han 

Fastighetssveriges läsare på en ry-

kande färsk trerätters.

är miljonärstidningen Connoisseur i år skulle utse Sveriges bästa 

restaurang behövde man inte fundera länge, valet föll snabbt på 

Restaurant Mathias Dahlgren på Grand Hotel i Stockholm. 

Dagens Nyheter skrev ”Det är världsklass på Stockholms bästa 

restaurang” och Svenska Dagbladet kallade sitt besök för ”en him-

melsk upplevelse”.

När Fastighetssverige får en intervju med mästerkocken Dahl-

gren var vi naturligtvis tvungna att fråga honom vad som ligger 

bakom framgångarna och lovorden.

– Det är många faktorer som spelar in, dels är det ju min egen 

insats och den erfarenheten jag samlat på mig. Men en stor del 

ligger också i Grand Hotel som är en fantastisk samarbetspartner 

och inte minst mitt fantastiska team som är jätteduktiga. 

Hur blev det kockyrket för dig?

– Jag har varit fascinerad av mat sedan jag var liten, och sen när 

jag utbildade mig insåg jag att jag var ännu mer intresserad än 

jag trott. 

Vad är din kockfi losofi ?

– Filosofi n är under utveckling hela tiden, det handlar mycket om 

det jag känner för just nu. En fi losofi  skulle förstås kunna vara: 

människor och idéer ska resa men råvaror ska resa så lite som 

möjligt. I mitt kök satsar jag på naturliga råvaror och vi försöker 

hela tiden få ut den fulla potentialen av varje råvara. 

Vad hade du gjort annars, om du inte varit kock/krögare?

– Vet inte, jag har faktiskt aldrig tänkt i de banorna. Men förmod-

ligen hade jag gjort något kreativt. Jag tycker det är spännande att 

omsätta tankar i handling. 

Vad är det roligaste med yrket?

– Oj, det är så mycket som är kul. En sak är själva skapandet 

av olika maträtter. En annan sak handlar om att man får di-

rektrespons varje dag. Det fi nns få saker som går upp mot ett 

leende på läpparna hos en nöjd gäst. 

Vilken är din favoritkrydda?

– Salt.

Favoriträtt?

– Jag har ingen specifi k rätt, utan det är egentligen all mat som är 

lagad med stor kunskap om råvarans egenskap. 

Vilket är ditt drömprojekt?

– Just nu är det Grand Hotel, jag ser inget annat framför mig 

just nu.   

Recept på nästa sida

nna 

han

STJÄRNKOCK. Mathias Dahlgren har med nya 

restaurangen på Grand Hotel fått en stjärna i 

Guide Michelin. I köket satsar han på naturliga 

råvaror och försöker hela tiden att få ut den 

fulla potentialen av varje råvara. 

 bjuder
 fi ness 

N
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kul inarisk fi ness 

HÄNGMÖR AD SVENSK BIFF, KRONÄRT-

SKOCK A-VINAIGRET TE

recept för 4 personer

Biff  

Ca 1,5 kg biff  med ben i tjocka skivor 

(800 gram utan ben)

Salt

Peppar

Krydda biff en ordentligt med salt och peppar. 

Bryn köttet väl i grillpanna, stek färdigt i ugn 150 

grader tills innertemperatur är 40 grader. Tag ut 

köttet och låt vila, det kommer då att stiga i tem-

peratur till cirka 50 grader.

Kronärtskocksdressing

2 färska kronärtskocksbottnar

Olivolja 

Vitvinsvinäger

Salt 

Peppar

Koka skockan i vatten, salt och lite vinäger tills den 

är helt mjuk. Mixa sedan med lite av kokvattnet, 

olivolja och eventuellt mer vinäger till en lätt krä-

mig konsistens. Smaka av med salt och peppar.

Råstekt kronärtsskocka

6 färska kronärtskockor

Olivolja

Salt

Peppar

Putsa bort alla blad tills endast botten är kvar. 

Skiva den tunt på och råstek i olivolja tills gyl-

lenbrun. Krydda med salt och peppar.

Vid servering

Bryn på biff en igen i grillpannan för att få ytvärme, 

skär sedan ut den från benet och skiva tunt. Skär 

gärna av fettkappan och grilla på den och blanda 

med köttet. Vänd den stekta skockan i vinaigret-

ten och arrangera ovanpå biff en.

TARTAR PÅ VÅNÖL AX, GURK A, ÄPPLE 

OCH PEPPARROT

recept för 4 portioner

Lax

200 gr Vånölax

1 ltr rimlag 10%

2 gröna äpple

1 gurka

Rimma laxen 12 tim i rimlag, skölj av lätt i kallt vat-

ten, skär i kuber. 

Skala och skär gurka och äpple i lika stora kuber.

Pepparrotkräm

1 dl gräddfi l (avhängd)

1 dl majonäs

Pepparrot, salt, peppar

Blanda ihop alla ingredienser och smaka upp.

Rågbrödskrutong

Rågbröd

Silipat matta

Skärmaskin

Skiva rågbröd tunt på skärmaskin, lägg ut mellan 

silipatmatta, baka i ugn 130 grader 20 min.

Senapsdressing

2 msk dijonsenap

1 msk vatten

1 msk matolja

Rör ihop senap och vatten, häll sakta i olja

Övrigt

Forellrom

Gräslök

Dill

Vid servering

Börja med pepparrotskräm i botten av tallri-

ken, arrangera kuber av lax, gurka och äpple 

ovanpå, ringla senapsdressing över, garnera med 

forellrom, gräslök, och dill, avsluta med råg-

brödskrutonger. 

BAK AD CHOKL AD, FÄRSKOSTSORBET, 

NÖTKOL AKR ÄM

recept för 4 personer 

Choklad

65 gr mörk choklad

65 gr smör

70 gr ägg

10 gr äggula

50 gr fl orsocker

8 gr kakao

35 gr vetemjöl

Smält smör och choklad i vattenbad, vispa ägg 

och fl orsocker, häll i chokladen i äggblandning en, 

sikta i resterande ingredienser och vänd ihop till 

smet. Fyll upp i spritspåse. Räkna ungefär 60 gr 

färdig smet per portion.

Övrigt

Stålringar

Smör

Karameliserade kakaobönor

Smöra stålringarna och klä insidan med fi n-

hackade karameliserade kakaobönor, fyll choklad 

i ringarna (ca 60 gr per port) Baka i ugn 190 grader 

ca 8 minuter.

Färskostsorbet

150 gr gräddfi l avhängd i kaff efi lter

80 gr philadelphiaost

100 gr strösocker

135 gr standard mjölk

40 gr vispgrädde

Ett halvt gelantinblad (blötlagt)

Koka upp hälften av mjölken med sockret, tillsätt 

gelantin och lös ut ordentligt, blanda ihop med 

övriga ingredienser, sila och kör i glassmaskin.

Nötkolakräm

1 burk kondenserad mjölk

Pralinémassa

Vispgrädde

Ställ den oöppnade burken i en kastrull, täck bur-

ken med vatten. Koka i 4 timmar hela tiden täckt 

med vatten. Spola därefter burken helt kall i kallt 

vatten. Mixa innehållet med praliné och späd med 

lite grädde till rätt konsistens.

Nötkrokant

Ingredienser (stor sats):

200 gr socker

100 gr smör

100 gr hasselnötter (skalade)

100 gr mandel (skalade)

Rosta nötter i ugn. Koka karamell på socker och 

smör. Blanda dom varma nötterna i den varma 

karamellen och bred ut på silipat matta. Låt svalna 

i rumstemperatur. Hacka sedan grovt med kniv.

Vid servering

Baka av chokladsmeten i ringarna som beskrivet 

ovan. Lyft över på tallrik och avlägsna försik tigt 

stålringen. Servera med nykörd färskostsorbet, 

nötkolakräm och nötkrokant.

FAK TA

Den 10 mars 1969 föddes 

Mathias Dahlgren. Han var med-

lem i det svenska kocklandslaget 

1993-97. Guldmedaljör i världs-

mästerskapet för kockar, Bocuse 

d’Or i Lyon, 1997, Gastronomiska 

Akademiens guldmedalj, 1998. 

Vald till Kockarnas Kock 1997, 

1999, 2002, 2004 och 2008. 

Utsågs till Årets Verner 2005. Ska-

pare av Årets Nationalrätt 2008.
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Robert Treutiger är partner på Öhrlings PricewaterhouseCoo-

pers, Real Estate Corporate Finance. Nu i oktober gör han sitt 

femte besök på Expo Real. 

Första gången han var där var 2003, och han har följt föränd-

ringarna sedan dess.

– Det har verkligen utökats varje år. Från början var Expo Real 

en på många sätt “tysk” angelägenhet, det var exempelvis få eller 

inga asiatiska och amerikanska besökare och utställare. Sedan har 

det förändrats genom åren och i dag har man representation från 

de fl esta länder. Detta medför förstås också att mässytan har ökat 

enormt. Första året jag var där var det två mässhallar, förra året 

tror jag det var sex stycken. I år kommer det säkert att vara ännu 

fl er, säger Robert Treutiger.

Men även om det i mycket högre grad är en internationell 

mässa nu än när Treutiger var där första gången 2003, så är det 

fortfarande stort fokus på Tyskland.

För att få ut det mesta av ditt besök på Expo 

Real är det några saker du bör känna till. Vi 

har tagit hjälp av en erfaren mässbesökare 

som ger dig några värdefulla tips.

[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

Så lyckas du
  på Expo Real

[ Mässtips av Eddie Ekberg ]



   #6/2008   FASTIGHETSSVERIGE    33

– Har man business med tyskar så ska man vara där, de är verkli-

gen där mangrant, säger han.

Han gör en jämförelse mellan Expo Real och Mipim och kon-

staterar att Mipim är ett mycket mer socialt evenemang än Expo 

Real.

– När man är på Mipim hinner man ju knappt besöka själva 

mässan. Man går bara in på mässområdet för att träff as inför 

de bokade mötena. Dessutom pågår möten, konferenser och 

bjudningar på yachterna och på hotellen på Croisetten och runt 

omkring. På Expo Real är det tvärtom, där händer allt inne på 

mässan och ingenting utanför, säger han.

För att lyckas väl och få ut det mesta av sitt besök på Expo Real 

menar Treutiger att det är viktigt att vara ute i god tid. Man ska 

boka möten, hotell och eventuella evenemang ett par månader 

i förväg. Det duger inte att komma till Expo Real med en tom 

kalender, då får man fi nna sig i att vara förbisprungen. Alla som 

är där har möten inbokade.

– En annan viktig sak är att lägga in lite “luft” emellan mötena, 

ibland blir det förseningar och då kan det vara bra att ha en halv-

timma extra till nästa möte, säger han.

ÄVEN OM EXPO REAL inte kan mäta sig med Mipim när det gäller 

tillställningar och evenemang fi nns det ett antal frukostar och 

cocktails. Dessa tycker Robert Treutiger att man ska besöka, till-

sammans med kunder.

– Boka dessutom gärna in en kväll med middag för kunder, i 

Tyskland har man en trevlig matkultur som man absolut ska passa 

på att uppleva. Det blir ett trevligt och positivt minne för såväl 

dig som för kunder, säger han.

Han är lika imponerad av den tyska organisationen och nog-

grannheten på Expo Real som han konstaterar att avsaknaden är 

av densamma i Cannes på Mipim. 

– På Expo Real skickar de ut biljetter i förväg så när man väl 

kommer dit är det bara att gå in, på Mipim får man stå och köa 

länge. Logistiken är också mycket bättre på Expo Real, du kan ta 

ett tåg hela vägen in på mässan. På Mipim är det stört omöjligt 

att få tag i en taxi, det är inga större problem på Expo Real, säger 

han.  

1.  Boka och planera i god tid, det är nyckeln till ett fram-

gångsrikt Expo Real.

2.  Se till att ha lite ”luft” emellan mötena, cirka 30 minuter 

brukar räcka.

3.  Delta på evenemang, ta gärna med kunder på restau-

rang inne i München, till exempel ”Spatenhaus and der 

Oper” eller ”Hofbrähaus”. 

 

TREUTIGERS TRE TIPS FÖR ET T LYCK AT EXPO REAL:

Namn: C. Robert Treutiger.

Ålder: 42.

Bor: Göteborg.

Familj: Sambo och fyra 

barn.

Bil: BMW.

Yrke: Fastighetskonsult.

Fritid: Segling, skidor, resor 

och vänner.
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[  Fastighetsanalytikern har ordet av Jan Rosengren ]

Allt fl er off -market aff ärer, med få inblan-

dade aktörer, riskerar att leda till en sämre 

genomlyst transaktionsmarknad. Tillgång till 

tillförlitlig marknadsinformation, via bra re-

searchfunktioner och informella kontaktnät, 

kommer att ge ett värdefullt informations-

övertag på en förändrad marknad. 

För främst internationella fastighetsin-

vesterare är likviditeten och transparensen 

av stor betydelsen när de beslutar sig för 

att investera på en viss fastighetsmarknad. 

En transparent fastighetsmarknad mins-

kar osäkerhet både för investeraren och 

för fi nansiären. Bättre fi nansieringsvill-

kor och minskad riskpremie i investerar-

nas avkastningskrav blir därför positiva 

eff ekter av tillgång till omfattande och 

tillförlitlig information om hyres- och 

transaktionsmarknaden.    

Tillgången till off entliga fastighetsregister, med öppen informa-

tion om köpeskillingar, innebär att vi i Sverige traditionellt haft en 

unik tillgång till marknadsdata. I takt med att allt fl er transaktio-

ner under senare år har genomförts i bolagsform har många ansett 

att transparensen på transaktionsmarknaden minskat, då man inte 

kunnat få direkt information om köpeskillingar i genomförda af-

färer. Enligt min mening har tillgången till detaljerad information 

om aff ärerna tvärtom markant ökat under senare år. 

DE SENASTE ÅRENS transaktionsvolym på den svenska fastighets-

marknaden har även i en internationell jämförelse varit mycket 

hög. En utveckling där transaktionsmarknaden gått från en årlig 

omsättning på 25 miljarder kronor per år i mitten av 1990-talet, 

med ett fåtal aktörer och rådgivare med insyn i varje transaktion, 

till de senaste årens årliga omsättning i nivån 130–140 miljarder 

kronor per år har givetvis skapat förutsättningar för en mer ge-

nomlyst transaktionsmarknad. De breda försäljningsprocesserna 

har samtidigt medfört att ett stort antal aktörer/potentiella bud-

givare har fått tillgång till omfattande information om de fastig-

heter som varit ute på marknaden till försäljning. Köpare och 

säljare har dessutom i stor utsträckning kommunicerat priset till 

marknaden, även om man inte gett full information om villkoren 

i den slutliga transaktionen. Liksom på många andra marknader 

har vi även i Sverige sett en utveckling mot att fastighetskonsul-

terna i allt större utsträckning är direkt involverade, som säljråd-

givare, köprådgivare eller värderare, i de fl esta transaktionerna och 

därigenom haft detaljerad information om genomförda aff ärer. 

De större fastighetskonsulterna har också lagt allt större vikt vid 

genomgripande transaktionsanalyser. Sammantaget har detta lett 

till att informationen och transparensen på den svenska fastig-

hetsmarknaden blivit oerhört mycket bättre under senare år. 

MED EN ALLTMER internationell fastighetsmarknad från mitten 

av 1990-talet har marknadsyielderna dels utjämnats mellan olika 

fastig hetsmarknader med likartade fundamenta och dels generellt 

Minskad transparens på  

Allt färre aff ärer genomförs via breda bud-
processer, och fl er aff ärer görs off -market.

FASTIGHETS-
ANALYTIKERN 
HAR ORDET

Jan Rosengren 

DTZ
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 marknaden

och globalt trendmässigt sjunkit. För de bästa kontorsfastigheterna 

i centrala Stockholm har marknadsyielden under denna tid varie-

rat från som högst 6,5 procent år 2001–2002, när marknadshyrorna 

hade börjat falla och det fanns farhågor om fortsatt fallande hyror, 

till som lägst 4,25 procent per år 2007. I snitt har marknadsyielden 

på denna delmarknad legat i nivån 5,5 procent. Även om mark-

nadsyielden svängt både uppåt och nedåt under denna period, så 

har den underliggande trenden varit en successivt fallande yield 

på drygt 1,0 procent under en 15-årsperiod. Variationen uppåt och 

nedåt från den underliggande trenden kan i huvudsak förklaras av 

förändringar av fi nansieringsvillkor och hyresförväntningar, med-

an de trendmässigt sjunkande marknadsyielderna, både i Sverige 

och internationellt, i vart fall delvis kan förklaras av att osäkerhe-

ten, och därmed riskpremien för fastighetsinvesteringar, minskat 

genom ökad likviditet och markant ökad transpararens.

FRÅN EN TID MED stor transaktionsvolym och breda försäljnings-

processer går vi nu in i en tid med radikalt ändrade förutsättningar. 

Transaktionsvolymen minskar samtidigt som säljarna, med den 

osäkerhet som råder i skuggan av den globala fi nanskrisen, nu 

vill testa marknaden i mindre skala och mer i det tysta. Allt färre 

aff ärer genomförs via breda budprocesser, och fl er aff ärer görs 

off -market. Det fi nns således en stor risk för att transparensen nu 

radikalt kommer att minska på transaktionsmarknaden.

För att som rådgivare kunna förse beslutsfattare, som investe-

rare och fi nansiärer, med relevant och tillförlitligt beslutsunderlag 

i den marknad vi nu går in i blir det viktigare med djupare ana-

lyser och förståelse för de underliggande fundamenta som styr 

hyres- och fastighetsmarknaden. Samtidigt kommer det infor-

mella informationsutbytet att bli allt viktigare. De aktörer som 

är nära aff ärerna, såsom säljare/köpare/budgivare/rådgivare/vär-

derare, och som också har tillgång till både researchavdelningar 

och ett kontaktnät för mer informell information kommer att ha 

ett mycket värdefullt informationsövertag. De ändrade förutsätt-

ningarna ger också möjligheter för de aktörer som kan dra nytta 

av sina erfarenheter av tidigare nedgångar och återhämtningar på 

fastighetsmarknaden.  
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[ Tätt inpå av Nicklas Tollesson ]

Lennart Sten har en något ovanlig bakgrund för att vara en av top-

parna i fastighetsbranschen. Som barn bodde han i Biskopsgården, 

en Göteborgsförort som senare utvecklades till ett av Sveriges vär-

sta problemområden. Hans pappa var sotare, liksom hans farfar – 

och hans farfars far. Och naturligvis sommarjobbade Lennart som 

sotare i unga år. Som åttaåring fl yttade Lennart Sten med familjen 

till Tynnered i andra änden av Göteborg, och redan när lille Len-

nart var tio år gammal bestämde han sig för att bli advokat.

– Jag vet egentligen inte hur det kom sig, men jag bestämde 

mig då. Det har jag ju förstått att det är ganska speciellt att vara 

inriktad på något så tidigt och sedan genomföra det. Min yngste 

grabb är snart tio, och han har väl knappast bestämt sig än, fun-

derar Lennart Sten.

Han påbörjade juristutbildningen i Stockholm som 22-åring 

efter en drygt treårig reservoffi  cersutbildning i fl ottan. Det var via 

advokatyrket – han arbetade med fastighetstransaktioner - som 

han hamnade på GE 1997.

Efter att dåvarande vd:n på GE:s fi nansbolag sagts upp 1999 

tog Lennart Sten över vd-posten och i början av 2001 gick han 

vidare till GE:s fastighetsverksamhet.

I september 2003 fi ck han sedan ett erbjudande om att ta över 

som vd för Fabege.

– Redan då kunde jag se att ägandet i bolaget var i en kraftig 

omstöpning, men efter att ha funderat i tio, tolv veckor såg jag 

det som att det kunde vara en bra erfarenhet, så jag började den 

sista mars 2004.

I mitten av juli kom så uppköpsbudet från Wihlborgs, som i sam-

band med uppköpet bytte namn till Fabege, och det var aldrig 

aktuellt att Lennart Sten skulle vara kvar i någon roll.

– Nej, Erik Paulsson och jag hade en dialog men det var väl 

aldrig riktigt aktuellt för mig att stanna kvar, och Erik ville ju 

fortsätta några år till. Alla beslut fattades i stort samförstånd, Erik 

är väldigt bra att ha att göra med.

När han slutade i samband med att fl yttlasset gick den 21 de-

cember 2004 var det redan klart att Lennart Sten skulle ta över 

vd-tjänsten på Niam.

Men tsunamitragedin i Asien kom emellan. GE Real Estates 

dåvarande vd Lennart Weinz var en av de 543 svenskarna som 

omkom.

– När det stod klart att han hade omkommit tog GE kontakt 

med mig. Jag hade ett bra förhandlingssamtal med Niams styrel-

seordförande Urban Edenström och GE:s Europachef Olivier 

Piani. Det löste sig fort.

Hur var det att ta över vd-posten igen med tanke på de 

speciella omständigheterna?

– Det som hände Lennart Weinz var en väldigt stor förlust för 

mig personligen. Jag jobbade med honom redan när jag var jurist 

på 90-talet. Vi var jaktkompisar och umgicks en hel del privat. 

Att jag kom tillbaka till GE efter att han hade förolyckats var 

bara en liten del i att han hade gått bort.

Fram till för ett par månader sedan var Lennart Sten vd för 

SOTARPOJKEN från 
Biskopsgården BLEV VD – 
i Norden och England

Han föddes i en sotarsläkt men bestämde sig redan som tioåring för att bli advokat. 

Nu är han regionchef för GE Real Estate i norra Europa.

Möt Lennart Sten, en vd med passion för jakt – och rosor.
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[ Tätt inpå av Nicklas Tollesson ]

VILT MATINTRESSE

Namn: Lennart Sten.

Ålder: 49.

Familj: Hustrun Viveca, dottern Camilla, 16, 

sönerna Alexander, 13, och Leo 10.

Bor: Villa i Danderyd, sommarhus i Sandhamn.

Beskriver sig själv med tre ord: ”Analytisk, 

otålig och resultatinriktad.”

Favoritkrog: ”Det har jag ingen, eller jo, skriv 

Sandhamns värdshus.”

Favoritmat och -dryck: Njursauté (av lamm eller 

svin) och rödvin. ”Men jag får inte laga det när de 

andra är hemma, för det luktar så illa.”

Kör: En Corvette, 2003 års jubileumsmodell, och 

en Ford Maverick, som är en tjänstebil.

Tjänar: ”Jag har jättebra betalt.”

Favoritbok: ”En fi losofs bekännelser” av Bryan 

Magee och ”Gryning över Kalahari” av Lasse Berg.

Favoritfi lm: ”Förut var det Star wars, nu är det 

nog Sagan om ringen.”

Bonusinfo: Är väldigt intresserad av matlagning. 

”Eftersom jag jagar tycker jag om att laga vilt. 

Dessutom gör jag väldigt mycket indisk mat, och 

fi sk. Vi nätfi skar en del på sommarstället, och 

får en del abborre, fl undra och piggvar som jag 

tycker om att laga till.”
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GE:s nordiska verksamhet, men numera 

har han hand om regionen norra Europa, 

vilket i praktiken betyder Norden, Stor-

britannien och Centraleuropa.

– GE har gjort en omorganisation och 

delar in världen i fem regioner utanför 

USA, så jag blir regionchef för norra Eu-

ropa. Det är roligt, en spännande utma-

ning. I England är vi nästan fyra gånger 

så stora som här, beståndet där är värt 55 

miljarder kronor jämfört med 14 miljar-

der kronor här.

– Så jag kommer att vara i England 

minst halva tiden nu. Men jag fl yttar inte 

dit permanent, utan kommer att bo kvar 

i Sverige.

Hur mycket arbetar du?

– 60 timmar i veckan, ibland mer, sällan 

mindre. Men det beror ju på hur man ser 

det, om jag sitter på ett fl ygplan, jobbar 

jag då? Jag jobbar om jag sitter och läser 

en rapport, men om jag ser på en fi lm?

Hur orkar du med att jobba så mycket?

– 33 års träning… Jag tror inte att man 

klarar av att gå från universitetet och bör-

ja jobba 60 timmar i veckan med en gång. 

För mig har det långsamt blivit mer och 

mer, men det är en eff ekt av att jag alltid 

har haft roliga arbeten.

Vad är viktigt att tänka på för en sund 

utveckling av fastighetsmarknaden?

– En sak som branschen hade mått bra 

av hade varit om alla hade sett sitt fastig-

hetsägande som långsiktigt. Jag har inga 

synpunkter på hur länge någon bör äga en 

fastighet, men de bör skötas som om man 

ska äga dem i 30 år.

Vad gör dig till en bra ledare?

– Att jag är tydlig, har en tydlig uppfatt-

ning om vart verksamheten är på väg, och 

gillar att arbeta med människor.

Lennart Stens största fritidsintressen 

är jakt, tennis och litteratur.

– Jag tycker om typisk svensk jakt, än-

der, fasan, vildsvin, älg, rådjur, hjort…

Vad är tjusningen med jakten?

– För mig är det nog lugnet. En sak man 

inte tänker mycket på när det gäller jakt är 

hur sällan man skjuter. Det handlar mer 

om att vänta, man ser oerhört många djur, 

men för det mesta blir mötet odramatiskt 

för djuret. De står fel, eller rör sig långt 

borta, men man får ändå se dem i deras 

naturliga miljö, det är skithäftigt.

– Att sitta i skogen halv sex en lördags-

morgon i september när ljuset kommer, 

dimman stiger och fåglarna sjunger… 

Det är kicken för mig.

Hur bra är du på tennis?

– Om man översätter det till golf så hade 

jag varit singelhandikappare. Det handlar 

om hur mycket man spelar, hade jag spe-

lat mer tror jag att jag hade varit bra. Nu 

spelar jag två gånger i veckan.

Litteraturintresset delar Lennart med 

sin fru Viveca Sten, som har gett ut fl era 

juridiska fackböcker och som nyligen 

deckardebuterade med ”I de lugnaste 

vatten”.

– Det har gått jättebra för henne, bo-

ken har sålt i 30 000 ex och hon håller på 

med en uppföljare nu.

Vad läser du själv?

– Jag läser nästan allt, men mycket his-

toriskt. Just nu läser jag ”Revealing the 

hidden bloodline of Jesus”. Det fi nns hur 

mycket som helst att läsa om den kristna 

38   FA

STAR WARS-ÄLSKARE. Litteraturintresserade Lennart Sten söker inte samma djup i fi lmer som i böcker. 

Star wars är en av hans absoluta favoriter – även om han inte är säker på om han ska se den kommande 

tecknade Star wars-fi lmen.
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trons ursprung, jag kan rekommendera 

alla att läsa Lena Einhorns ”Vad hände 

på vägen till Damaskus?” Parallellt läser 

jag Ian Rankins ”Tooth and nail”.

Vilken är din livsfi losofi ?

– ”Det är bara att bestämma sig.” Det är 

inte alltid så behagligt att göra det, men 

det är bättre att bara bestämma sig än att 

gå omkring och grunna för länge.

Är du mentor för någon?

– Ja, det varierar lite, just nu är jag mentor 

för två personer, jag tror att man kan vara 

mentor för maximalt tre. Det är oerhört 

berikande att vara mentor, men det gäller 

att man redan i början på en mentorrela-

tion gör klart för varandra hur struktu-

rerna ska se ut, vad man vill få ut av det.

Hur stort idrottsintresse har du?

– Jag är på gränsen till kalenderbitare. 

Jag följer bandy, friidrott, hockey, fotboll 

och handboll. Dock inte tennis längre. 

Jag jobbade som semiprofessionell ten-

nisdomare ett tag, på ATP-touren och 

i Davis Cup, och fi ck väl en överdos av 

tennis då. 

När grät du senast?

– Jag trodde att den frågan skulle komma, 

och frågade min dotter i går. ”Du kan ju 

alltid svara att det var vid någon fi lm” sva-

rade hon. Men jag tror att jag grät senast 

när hon bröt armbågen i en skidolycka för 

två år sedan. Den gick sönder på många 

ställen och hon hade så ont. Men hon 

blev helt bra till slut.

Om du skulle tvingas välja en helt ny 

karriär, vilken skulle det vara?

– Svårt att säga, men jag tror att jag hade 

varit i den fi nansiella sektorn på något 

sätt. Hade jag inte kommit in i fastig-

hetsbranschen hade jag fortsatt som 

advokat.

Vilken levande person är din främsta 

hjälte?

– Hjälte är ett starkt ord, men det fi nns 

några som man måste ha stor respekt för. 

Som FN:s förre generalsekreterare Kofi  

Annan, och Dalai Lama. Men de verk-

liga hjältarna är de som inte syns, män-

niskor som åker ner till katastrofområden 

i Asien och Afrika och minskar lidandet 

för människorna där. 

Är du fåfäng?

– Ja, det är klart. Alla som säger att de 

inte är fåfänga ljuger.

Vilka fraser eller ord har du en tendens 

att överanvända?

– Det är olika vid olika tidpunkter. Just 

nu vet jag inte, men ett tag använde jag 

”klockrent” alldeles för mycket. Till slut 

märkte jag det själv och nu säger jag det 

inte alls längre.

Hur ser du på framtiden, vad gör du 

om tio år?

– Då håller jag på att avveckla mitt sista 

operativa jobb, och går in mer för styrel-

searbete och rådgivning. Men det kom-

mer att dröja länge innan jag går i pen-

sion helt. Jag har ju hela tiden jobbat mer 

och mer.

När du till slut går i pension, vad kom-

mer du att ägna dig åt då?

– Jag vet inte, odla rosor kanske… Jag 

har åtta olika sorter på sommarstället och 

kanske 40 i stan. Rosor är fascinerande för 

det är inte självklart att man lyckas med 

alla. Och så är de ju fantastiskt vackra.

– Att sitta i skogen halv sex en lördagsmorgon 
i september när ljuset kommer, dimman stiger och 
fåglarna sjunger… Det är kicken för mig.
Jägaren och naturälskaren Lennart Sten.

KLÄTTRARE. 

Lennart Sten 

har nyligen 

klättrat på GE-

stegen. Han 

har numera 

huvudansvaret 

för GE både i 

Norden och i 

Storbritannien 

i sin nya roll 

som region-

chef i norra 

Europa.

PÅ VÄG. ”En analytisk trebarnsfar 

som jobbar i fastighetsbranschen.” 

Det är Lennart Stens beskrivning 

av sig själv.
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Var fattar du de bästa besluten?

– I bilen. Och i Stockholm går det ju åt en del tid till att sitta 

i bilen och fundera.

Du får 100 miljoner kronor och måste placera dem på 

stubben, vad gör du?

– 70 procent hade jag placerat i någon typ av aktier, en 

del noterade, en del onoterade. Resten hade jag letat 

upp något bra ändamål att skicka pengar till, något med 

inriktning mot barn.

Vilken talang skulle du vilja ha?

– Jag skulle vilja vara en bättre golfspelare. Men jag tror 

egentligen inte på talang, jag tror på hårt arbete. 

Vilken är din största extravagans?

– Det är nog min Corvette.

Hur blir man lycklig?

– Genom att hitta rätt livspartner, och ständigt arbeta på att 

få relationen att fungera.

Vilken är din favoritpryl?

– En riktigt vass kökskniv.

Om du var allsmäktig för en dag, vad skulle du ändra på 

först?

– Jag hade sett till att alla barn hade fått växa upp under rätt för-

utsättningar. Det är allt elände som barnen upplever som gör dem 

till skeva vuxna.

Vilken är din drömresa?

– Stenstaden Petra i Jordanien. Jag har en bekant som har varit där, 

och jag tror att det är en unik plats som hade varit intressant att se.

Vilket är ditt bästa köp?

– Det var nog mitt förra hus.

Vilket är ditt sämsta köp?

– Oj, professionellt har jag gjort några riktigt dåliga. Annars är det 

väl något jag trott att jag har behövt, men sedan inte använt så mycket, 

som någon båt eller bil.  

Tio snabbfrågor



UNIK FASTIGHET I LORENSBERGS VILLAOMRÅDE

Mäklare med hjärta

Unik fastighet med representativa lokaler 
i hjärtat av Göteborg säljes eller uthyres. 
Fastigheten är belägen på Viktor Rydbergsgatan, 
cirka 400 meter från genuina Kungsports-
avenyen. 

Lokalytan är cirka 900 m2, fördelat  
på tre plan med kontorsrum mellan 15–70 m2. 
Det finns även möjlighet att inreda vinden till 
penthouse med vacker utsikt över stan. 

16 parkeringsplatser på inhägnad gård 
samt uteplatser i härlig trädgårdsmiljö. 
Huset har tidigare varit kontor för ett 
inredningsföretag i 30 år, dessförinnan bostad 
åt skeppsredarfamiljen Broström. 

Visning sker efter överenskommelse 
med Jörgen Warberg. 
Jörgen Warberg, Warberg & Partners 
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År 2005 övergick samtliga noterade bolag 

inom EU till redovisning enligt Inter-

national Financial Reporting Standards 

(IFRS) i koncernredovisningen. I denna 

övergång valde samtliga svenska noterade 

fastighetsbolag att tillämpa den så kallade 

verkligt värdemetoden, ”fair value model”, 

enligt redovisningsstandarden IAS 40. 

Denna redovisningsmetod innebär att 

fastigheterna redovisas till verkligt värde 

i balansräkningen med värdeförändringar på dessa redovisade 

direkt i resultaträkningen.

Enligt hittills avgivna årsredovisningar har det varit en fantas-

tisk resa hittills med stora redovisade vinster, som till mycket vä-

sentlig del har bestått av orealiserade positiva värdeförändringar 

på fastighetsinnehaven. På senare tid har emellertid marknads-

förutsättningarna som bekant förändrats. Riksbanken har höjt 

styrräntan samtidigt som marknaden själv har höjt räntenivån 

genom en ökande riskpremie som i sin tur kan härledas från den 

oroliga kreditmarknaden.

Parallellt med detta har också aktiemarknaden börjat tro att 

fastig hetsvärdena är på väg nedåt. Detta kan man utläsa genom en så 

kallad implicit värdering av fastigheterna. Den implicita värderingen 

bygger förenklat uttryckt på att bolagens börsvärde läggs ihop med 

bolagens skulder. Genom detta förfarande kan man sedan läsa ut vil-

ket värde aktiemarknaden bedömer att bolagens tillgångar har och 

dessa består ju i denna typ av bolag i allt väsentligt av fastigheter.

De fl esta bolagen har också börjat justera ned värdena på sina 

fastigheter i redovisningen enligt de avgivna rapporterna för de 

två första kvartalen i år. I bolagens redovisningar ligger dock 

redo visad negativ värdeförändring under en procent, medan ak-

tiemarknaden, genom prissättning på bolagens aktier, förefaller ha 

diskonterat hem en större nedgång av fastighetsvärdena. I nuläget 

förefaller börsens värdering av fastigheterna ligga åtminstone fem 

till tio procent lägre än vad bolagen själva anser fastigheternas 

verkliga värde vara.  För att sätta relation på vad en värdenedgång 

om tio procent skulle innebära, kan nämnas att en sådan nedgång 

skulle innebära en negativ värdeförändring som överstiger ett helt 

års hyresintäkter i dessa bolag. 

NU BEHÖVER DET INTE vara så att aktiemarknadens dystra syn be-

sannas när det gäller nivån på värdenedgången. Vi har haft så kal-

lade substansrabatter förr, dvs att aktiemarknaden tror att bolagens 

egna kapital är lägre än vad bolagen redovisar. Dessa rabatter har 

därefter följts av uppgångar som inneburit substanspremier istäl-

let, dvs aktiemarknaden tror i ett sådant läge att bolagens egna ka-

pital är mer värt än vad bolagen själva redovisar. Skulle emellertid 

börsen, i den nu aktuella värderingen, få rätt om fastighetsvärdena 

innebär detta också en väsentlig urholkning av det egna kapitalet 

i dessa bolag. Den implicita värderingen tyder på att fastighets-

bolagen som helhet har en vägd snittsoliditet som börjar krypa 

ned mot 30 procent medan bolagens redovisning ger vid handen 

att den vägda snittsoliditeten är strax under 40 procent.

SOM EN INDIKATOR är denna utveckling dock viktig att notera. 

Det fi nns olika typer av studier som ger vid handen att aktie-

marknadens prissättning är en god indikator på vart tillgångs-

värdena är på väg. Vi som minns krisen på fastighetsmarknaden 

Intressant redovisningshöst 
för fastighetsbolagen

REVISORN 

HAR ORDET
Bo Nordlund 
KPMG/KTH

I och med de rådande markandsförutsättningarna blir fastighetsbolagens redovisning med 

de nya IFRS-reglerna mycket intressant. Och fastighetsbolagens rapportering kommer att 

följas mycket noggrant av marknadens aktörer.

[ Revisorn har ordet av Bo Nordlund ]



www.hamilton.se/fastighetsratt   

Välkommen till Hamilton Advokatbyrå. Hos oss får du 
tillgång till ett team med jurister som har lång bransch-
erfarenhet och särskild specialistkunskap inom fastig-
hets- och entreprenadrätt. 

Hos oss finner du jurister som i varje enskilt uppdrag ser 
till helheten i din affärsverksamhet och ger dig juridisk 
rådgivning för dina framtida goda fastighetsaffärer.

Sitter du trångt till?
Hos oss får du ta plats!

Fastighetsrätt  

på 1990-talet kommer säkert ihåg att aktiemarknaden började 

diskontera en värdenedgång på fastigheter redan i slutet av 1980-

talet. Som nämndes tidigare har vi haft både substansrabatter och 

premier de senaste tio åren. Det som dock gör situationen lite mer 

intressant denna gång är just den oroliga kreditmarknaden. Vissa 

vill göra gällande att det borde vara rationellt att köpa ut fastig-

heter från börsen när de prissätts för lågt av aktiemarknaden och 

vice versa. Utköp från börsen förutsätter dock i många fall att de 

eventuella köparna kan fi nansiera sig på kreditmarknaden.

Vi går en intressant tid till mötes där fastighetsbolagens fi nan-

siella rapportering säkerligen kommer att följas mycket noggrant 

av marknadens aktörer. En nyckelfråga i denna rapportering är 

transparensen. I tider av osäkerhet blir det allt viktigare att redo-

göra för vilka förutsättningar som ligger till grund för den värde-

ring som lett fram till presenterade verkliga värden i de fi nansiella 

rapporterna. Uppenbarligen har prissättningen på börsen för 

närvarande en annan syn på de underliggande fastighetsvärdena 

än bolagen. Bättre och mer detaljerade tilläggsupplysningar om 

metoder och väsentliga antaganden i fastighetsvärderingarna från 

bolagens sida skulle med stor sannolikhet hjälpa marknaden att 

fungera eff ektivare på denna punkt.  

I nuläget förefaller börsens värdering av 
fastigheterna ligga åtminstone fem till tio procent 
lägre än vad bolagen själva anser fastigheternas 
verkliga värde vara.
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Det talas om köpläge för fastighetsaktier lite varstans i branschen 

just nu. 

Sedan toppnoteringarna i april 2007 har de svenska fastighets-

aktierna sjunkit med mer än 30 procent och av de tidigare rekord-

stora premierna på över 20 procent syns nu inga som helst spår. I 

ett längre tidsperspektiv har dock den som har köpt fastighetsak-

tier kunnat räkna hem ordentliga vinster. Under de senaste åren 

har den årliga totalavkastningen för fastighetsaktier uppgått till 

nästan 25 procent att jämföra med fem procent för aktiemarkna-

den som helhet. 

FRÅGAN ÄR OM DET ÄR köpläge för fastighetsaktier i dag. Tobias 

Kaj är aktieanalytiker på Handelsbanken Capital Markets och 

anser inte att det generellt sett är särskilt fördelaktigt att köpa 

fastighetsaktier just nu.

– Det fi nns inte mycket som talar för att det är ett köpläge nu; 

ränteutvecklingen talar emot, den allmänna konjunkturen talar 

emot och fallande hyresnivåer samt ökande vakanser talar också 

emot, säger han.

DET SOM MÖJLIGEN, menar Tobias Kaj, skulle kunna motivera 

honom att köpa fastighetsaktier nu är att oron för höjda räntor 

sannolikt nått sin topp samt att värderingen har kommit ned. 

– När vi sänkte rekommendationen för sektorn till undervikt 

i maj 2007 har värderingarna fallit kraftigt. Men situationen är 

inte samma för alla fastighetsbolag på börsen. Om man tittar på 

utvecklingen sedan årsskiftet på den medelstora listan på Stock-

holmsbörsen har Kungsleden tappat 32 procent medan Atrium 

Ljungberg under samma period ökat med två procent.

Tobias Kaj och Handelsbanken Capital Markets har köpre-

kommendation på två bolag i dag: Kungsleden och Wihlborgs.

– Vi har haft köprekommendation på dem sedan den 25 juni. 

Köpläge för fastighetsaktier?

KNAPPAST

Köpa 

eller inte köpa 

– det är frågan. Åtmins-

tone när det gäller fastig-

hetsaktier. Det fi nns goda skäl 

för att avstå, och det fi nns goda 

skäl för att köpa. Vi har pratat med 

en person som tycker att man gör 

bäst i att hålla i slantarna nu.

[ Aktiemarknaden av Eddie Ekberg ]
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När det gäller Wihlborgs handlar det om att Öresundsregio-

nen har högre avkastningskrav trots en god tillväxt, och ett 

riktigt bra bestånd. När det gäller Kungsleden handlar det om 

att man under de senaste åren drivit ner risknivån i portföljen 

rejält genom att köpa publika och kommunala fastigheter. I 

dag består Kungsledens portfölj till cirka 60 procent av sådana 

fastigheter som det fi nns behov av även i sämre tider, säger 

Tobias Kaj.

AKTIER SOM HAN ÄR mer skeptisk till just nu är sådana med en hög 

Stockholmsfokusering. Till exempel Hufvudstaden och Fabege.

– Vi anser att risken är störst i prime-läge i Stockholm eftersom 

det är den mest volatila marknaden främst avseende hyresnivåer. 

När det gäller Göteborg är det nu stor oro i fordonsindustrin så vi 

kommer nog att få se en sättning i Göteborg, och även i Malmö. 

Vi bedömer ändå sammantaget att risken är störst i Stockholm. 

En anledning utöver volatila hyresnivåer är att avkastningskraven 

är lägre än fi nansieringskostnaden, säger Tobias Kaj.

HUR KOMMER DÅ fastighetsaktierna att utvecklas under hösten 

och vintern? Tobias Kaj har svaret:

– Jag tror att det kommer att bli mer fokus på konjunkturen, 

hyror och vakanser vilket kommer att pressa ner fastighetsak-

tierna. Men å andra sidan signalerar Riksbanken räntesänkningar 

nästa år och konsumentprisindex beräknas också komma ner, det-

ta talar för fastighetsaktierna men det blir nog inte förrän nästa 

år. Jag tror även att avkastningskraven kommer att fortsätta stiga 

överlag, säger han.  

INTE LÄGE ATT KÖPA. Tobias Kaj, aktieanalytiker på Handelsbanken Capital Markets tror inte att det är köpläge för fastighetsaktier nu. 

Såväl ränteutvecklingen som den allmänna konjunkturutvecklingen talar emot.



CHALMERSFASTIGHETER

Gilla läget 



LONA FORSLID
REGISTRERAD FASTIGHETSMÄKLARE

V Ä T T E R S N Ä S
F  Ö  R  V  A  L  T  N  I  N  G  S     A B

Wilfast Förvaltning AB
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Besöksrekord – i år  
MIKAEL WALLGREN
Jones Lang LaSalle

– Det är ett bra forum för att 

träff a folk på ett sätt man inte 

hinner med i vardagen med 

dess tajta agendor.

AGNETA JACOBSSON
DTZ

– Därför att jag vill träff a kol-

legor och vänner i branschen, 

det är en bra samlingspunkt. 

Sedan så fi nns det ju en hel del 

intressanta föreläsningar och 

seminarium att gå på.

Varför är du på 

Business Arena?

FEM
SVARAR

HANSI DANROTH
Mengus

– Det är mötesplatsen i bran-

schen, ett bra ställe för att träff a 

branschmänniskor och knyta 

kontakter.

[ Business Arena av Eddie Ekberg ]
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Deltagarantalet på Business Arena slog 

rekord i år igen. Sedan 2004 har antalet mer 

än fördubblats. Och i år kände man tydligt av 

fi nansturbulensen i korridorerna.

Uppenbarligen är det många som är intresserade av utvecklingen 

på fi nans- och fastighetsmarknaden. I år kom det 2 500 delegater 

till Business Arena, jämfört med 2 300 förra året, 2 100 (2006) 

och 1 500 (2005). 

Fastighetssverige konstaterade snabbt att det fi nansiella läget 

stod i fokus, det var helt enkelt det ämnet som penetrerades mest 

och grundligast emellan seminarierna. 

– Jag kom hit mest för att känna av stämningen, och den är 

ju… osäker, säger Mikael Granath, vd på Din Bostad.

Men även under seminarierna gavs det rådande läget stort ut-

rymme. En hel seminarieserie hade vikts åt ämnet ”fastigheter 

och fi nansmarknad” och där avhandlades saker som ”Alltför mörk 

bild av världsekonomin?”, ”Vilka är de viktigaste erfarenheterna  

från bank- och fastighetskrisen på 1990-talet?” och ”Hur påverkar 

den fi nansiella turbulensen investerarmarknaden?”

Då var det nästan skönt att talaren och retorikern 1 gick upp 

och undervisade lite om klimatförändringar ur ett nationaleko-

nomiskt perspektiv. Visst handlar det om Göran Persson, vars 

seminarium utan jämförelse drog mest åhörare. Han konstaterade 

att Sverige på många sätt är ett föregångsland i miljöarbete, skönt 

att höra mitt i det kompakta fi nansmörkret.  

  IGEN
MIKAEL GRANATH
Din Bostad

– Jag hade egentligen inte tänkt 

att komma hit, men gjorde det 

ändå, mest för att känna av 

stämningen. Och den är ju… 

osäker.

SVEN DAHLIN
Leimdörfer

– Jag är här som talare, men 

hade kommit hit även om jag 

inte hade varit det. Det är ett 

bra ställe att träff a folk, och som 

talare får man ju extra expone-

ring mot investerarna.

GRÖNE GÖRAN. Många kom för att höra, och se, förre statsministern 

Göran Persson tala om klimatförändringar.

FULLT HUS. Antalet besökare har mer än 

fördubblats på Business Arena de senaste 

fem åren. 2004 kom det 1 000 och i år kom 

det 2 500 delegater. Fokusämne i år var för-

stås läget på fi nansmarknaden, vilket också 

märktes på snacket i korridorerna.
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[ Advokaten har ordet av Karim Sahibzada ]

Grundprincipen vid fastighetstransak-

tioner bygger på en gammal princip från 

romersk rätt, Caveat emptor, det vill säga 

köp görs på köparens risk. Det är upp till 

köparen att granska en vara, i det här fal-

let en fastighet, som denne önskar köpa 

före det att tillträde sker. En köpare kan 

normalt inte söka kompensation från 

säljaren för något som rimligen borde ha 

upptäckts vid köparens undersökning. I 

vår tid uppfylls denna undersökningsplikt allt som oftast genom 

att köparen vidtar en så kallad due diligence, en granskning av 

företaget och fastigheten ur olika aspekter i syfte att upptäcka 

eventuella brister och identifi era potentiella risker.

För bara ett par år sedan så skedde dock de fl esta av fastighets-

försäljningarna helt på säljarnas villkor. Det fanns helt enkelt så 

många köpare på marknaden att en potentiell köpares eventuella 

upptäckter under sin due diligence endast kunde hjälpa denne att 

ta beslut om att antingen köpa eller inte köpa objektet. Försökte 

köparen använda sig av de brister som upptäckts vid granskning-

en, till exempel genom att förhandla om priset eller kräva vissa 

åtgärder så kunde en säljare bara välja någon av de andra intres-

serade köparna som värderade riskerna annorlunda.

Det ledde till att vissa köpare inte gav sig in i budprocesser med 

fl era andra potentiella köpare. Andra köpare anpassade sin due 

diligence till en viss miniminivå. Det fanns ingen anledning att 

göra någon djuplodande undersökning som resulterade i ökade 

transaktionskostnader utan att det gick att använda sig av infor-

mationen gentemot säljaren.

KÖPARENS FINANSIERING var inget att oroa sig över. Så länge kö-

paren hade ett objekt så gick det att få fi nansiering. Det var sna-

rare en fråga om att välja den bank med mest förmånliga villkor. 

Under 2007 ändrades dock dessa förhållanden mellan säljare 

och köpare och mellan köpare och bank drastiskt i och med den 

”credit crunch” som inträff ade. Stora utländska fi nansiella institut 

ådrog sig stora kreditförluster på den så kallade subprimemark-

naden i USA. Oron spred sig sedan vidare till Europa. Räntorna 

steg och den dyrare fi nansieringen gjorde att en del köpare läm-

nade fastighetsbranschen. Färre köpare och dyrare fi nansieringar 

ledde i sin tur till att initiativet i fastighetstransaktionerna snabbt 

svängde över till köparens favör.

I och med detta har köparens fi nansiering kommit alltmer i 

fokus för både säljare och köpare. Det är ett antal fastighetsaff ärer 

som har gått i stöpet eller lagts i träda i år på grund av att köpa-

ren inte har kunnat ordna fi nansiering på för köparen acceptabla 

villkor. För den köpare som har sin fi nansiering ordnad fi nns det 

dock goda möjligheter att få en aff är till stånd. Även om det för 

Köparen har i dag större möjlighet att göra en mer grundlig due diligence än för bara ett år 

sedan. Det leder visserligen till att transaktionerna tar längre tid att genomföra men det borde 

också leda till mindre missförstånd och konfl ikter. Men det är osäkert om det verligen blir så.

ADVOKATEN
HAR ORDET

Karim Sahibzada

Ashurst Advoatbyrå

Mindre missförstånd 
med due diligence?



tillfället får anses vara köparens marknad (i alla fall den köpare 

som har sin fi nansiering ordnad) så har inga stora skiftningar 

skett i förhandlingspositionerna. Grundinställningen kvarstår att 

köpet görs i befi ntligt skick och att det är köparen som har en 

undersökningsplikt. 

EN SKILLNAD ÄR DOCK att en köpare nu har möjlighet att göra 

sin due diligence mer grundligt nu än för bara något år sedan. 

Någonting annat som vi ser mer av nu är att bankerna och de-

ras jurister spenderar mer tid på genomgång av due diligence-

rapporterna och ofta kräver kompletteringar och förtydliganden. 

Utvecklingen har också medfört att säljarna är mer mottagliga att 

diskutera eventuella upptäckter och krav på nödvändiga åtgärder 

som framkommit under köparens due diligence än vad de var 

för bara 18 månader sedan. Vi upplever nu en period där köparen 

faktiskt kan ta en diskussion med säljaren och på goda grunder få 

till en rimlig riskfördelning. 

Att köparen har mer tid att genomföra sin undersökning och 

mer tid att diskutera sina upptäckter leder visserligen till att 

transaktionerna tar längre tid att genomföra men det leder också 

till att säljaren och köparen har gjort en mer avvägd riskfördel-

ning. Det bör i sin tur leda till mindre behov av att diskutera 

eventuella garantianspråk i framtiden men om det verkligen blir 

så återstår att se.   
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[ Karriär av Nicklas Tollesson ]

Peter Scherr är ny retailchef 

på Newsec Asset Mana-

gement. Scherr, som är 

utbildad marknadsekonom 

från IHM, kommer från en 

tjänst som ansvarig för 

förvaltningsavdelningen på 

Centrumutveckling, och har 

arbetat i samarbete med 

Newsec i utvecklingsprojekt som Bruno Götbats-

backen och Globen shopping. Dessförinnan var 

han marknadschef på Heron City.

Peter Scherr
Retailchef, Newsec Asset Management

Tommy Persson har 

rekryterats till tjänsten som 

fastighetschef på Svenska 

Bostadsfonden. Persson 

har lång erfarenhet av 

ledande positioner inom 

såväl allmännyttig som 

privat fastighetsförvaltning 

Han kommer närmast från 

Sundbybergs kommunala fastighetsbolag där han 

verkade som marknadsområdeschef. Dessförinnan 

arbetade han för SSF Real Estate AB som fastig-

hetschef.

Tommy Persson
Fastighetschef, Svenska Bostadsfonden

Lotta Walldén är ny chef 

för Colliers avdelning för 

utveckling och uthyrning 

av kontor i Sverige. Hon 

efterträder Dan Törnsten, 

som var klar för Ebab, men 

som nu i stället går vidare 

till en roll som aff ärsutveck-

lingschef på Colliers.

Walldén var tidigare ansvarig för samma verksam-

heter på Colliers i Göteborg. Hon har arbetat på Col-

liers i ett drygt år, tidigare har hon varit på Eklandia 

och Svenska Hus.

Lotta Walldén
Manager Offi  ce Development & Leasing, Colliers

Förhoppningsvis ska Carl Ekerling, 34, bli 

mer lyckosam som vd än Datschabåten blev 

i Stenungsund inför tävlingen Tjörn Runt 

i augusti; det blåste upp till storm och när 

båten låg förtöjd rammades den av en 17-

tonnare och havererades.

– Ja, det var otur. Men jag hoppas att jag 

får möjlighet att segla på den när den är la-

gad, säger Carl Ekerling.

Han tog samma väg till vd-posten i Dat-

scha som föregångaren Henrik Granström; 

via tjänsten som executive trainee på Strong-

hold, som är moderbolag till både Datscha, 

Niam och Newsecs olika grenar.

– Tanken med executive trainees på 

Stronghold är att man ska vara det i runt 

ett år, och sedan slussas ut i någon av verk-

samheterna, där det fi nns behov för tillfället, 

säger Ekerling.

I botten är han civilingenjör, och har också läst ekonomi. Efter 

några år som aff ärsutvecklare på Sydkraft och Alfa Laval läste 

han den ettåriga MBA-(Master of Business Administration) ut-

bildningen på Handels innan han började på Stronghold för ett 

drygt år sedan.

I slutet av juni blev det klart att Ekerling skulle få vd-posten 

och han tillträder den 1 oktober.

– Nu jobbar jag kanske 75 procent med Stronghold och 25 pro-

cent med Datscha. Jag håller på att läsa in mig på företaget och 

vill inte i nuläget säga vad jag vill komma med när jag tillträder. 

Men det är ett spännande och bra företag som har stora möjlig-

heter till utveckling.

Stronghold och Datscha sitter i samma lokaler på Regerings-

gatan i Stockholm, så den fysiska fl ytten för Carl Ekerling blir bara 

runt 40 meter. Men sett till själva arbetet är fl ytten desto längre.

– Stronghold är ju moderbolag i koncernen så där är det mycket 

jobb med olika typer av projekt och koncerngemensamma frågor. 

Det är allt från upphandling av ny telefoni till uppstart av nya 

grenar i bolaget, som Newsec Energy nyligen. Nu blir det ju fokus 

Ekerling ska ge 
Datscha vind i seglen
Datscha och segling hör ihop. I somras blev bolaget huvudsponsor för en båt som bland annat 

deltog i Gotland Runt. Nu följer man upp med att som vd rekrytera Carl Ekerling – som i merit-

listan har en seger i just Gotland Runt.

Det ska bli roligt 
att vara med i ett 
längre perspektiv, från 
ax till limpa i stället 
för att bara vara med 
på projektbasis.



fsve.se

Fastighetssverige ger dig 
branschens nyheter gratis

Fastighetsbranschens modernaste nyhetsforum

med webbplats och dagligt nyhetsbrev.
  

Ledord: kvalitet, användarvänlighet och snabbhet.
 
 

Självklart är nyhetstjänsten kostnadsfri.

Tusentals läsare varje dag – registrera dig på fsve.se
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Anneli Albäck har tillträtt 

posten som redovisnings-

chef på Bonnier City-

fastigheter. Hon kommer 

närmast från en tjänst 

som fi nancial controller 

på Landic Property och 

har dessförinnan varit 

redovisningschef på Solna 

Business Park. Albäck har en civilekonomexamen 

från Uppsala universitet.

Anneli Albäck
Redovisningschef, Bonnier Cityfastigheter

Christian Alexandersson
Vd, Arenastaden i Solna

Markus Eek blir vd för 

det nybildade bolaget 

WSP Libya, som ägs till 60 

procent av WSP Europe 

och till 40 procent av ett 

libyskt statligt bolag. Eek 

har tidigare arbetat för WSP 

Samhällsbyggnad och WSP 

International och har länge 

varot engagerad i projekt utomlands, bland annat i 

Nicaragua, Dubai, Pakistan och Afghanistan. 2005-

2006 jobbade han med ett infrastrukturprojekt på 

Maldiverna för Röda Korset.

Christian Alexandersson tar 

över som vd för projektet 

Arenastaden i Solna. Projek-

tet är inne i genomförande-

fasen och i samband med 

detta avslutas nuvarande vd 

Lennart Dalekes uppdrag.

Alexandersson har varit 

kommunchef i Halmstad 

sedan 2005. Innan dess var han vd För Halmstad 

Fastighets AB och har tidigare arbetat med bland 

annat projektstyrning, boendeutveckling, markför-

värv och fi nansiering.

Markus Eek
Vd, WSP Libya

på att ”bara” jobba med Datscha. Det ska bli roligt att vara med 

i ett längre perspektiv, från ax till limpa i stället för att bara vara 

med på projektbasis.

Vad ser du fram emot mest på det nya jobbet?

– Framför allt handlar det om att träff a kunder direkt, och verkli-

gen förstå vad som gör att de tycker att Datscha är ett bra verktyg 

och utifrån det fortsätta att utveckla Datscha.

– Jag känner ju de fl esta medarbetarna sedan tidigare. Det är 

en positiv stämning här, det känns som att det är bra drag kring 

Datscha, och vi kommer att ha kul tillsammans.

Blir det fl er eller färre företagsfester med dig vid rodret?

– Hela ko1ncernen är bra på att festa, men det blir i alla fall inte 

färre.

Vad gör dig till en bra ledare?

– Jag är bra på att lyssna, och tycker att det är viktigt att låta 

människor tro på vad de gör, jag är inte mycket för detaljstyr-

ning.

Utanför arbetsplatsen beskriver Carl Ekerling sig som en fa-

miljekär matkonnässör som tycker om utomhusaktiviteter som 

segling och jakt.

Han kommer ursprungligen från Norrköping, där hans familj 

hade ett fastighetsbolag, Lundströms, som ägde som mest 800 

lägenheter i början av 2000-talet. Numera har Ekerlings del av 

familjen sålt sin andel.

Familjen tar upp mycket tid, bland annat från seglingen.

– Jag seglade mycket tidigare och var med och vann Gotland 

Runt 1997. Sedan har jag seglat en del match racing med kompi-

sar. Om jag får mer tid längre fram i livet hade det varit roligt att 

göra ytterligare en ordentlig seglingssatsning.

Annars är jakten det stora fritidsintresset.

– Vi har lantställe på Stora Ålö i Gryts skärgård, och där fi nns 

mycket rådjur och älg. Jag tycker om att gå i skogen, och också det 

sociala i jakten, som att sitta i bastun efteråt och ta en pilsner.  

SEGLINGSENTUSIAST. Carl Ekerling, som tillträdde vd-tjänsten på Datscha den 1 oktober, är 

en sann seglingsentusiast. Han var med och vann Gotland runt 1997, och hoppas på ytterligare 

en seglingssatsning i framtiden – när han får tid.

GILL AR GL ADIATOR

Namn: Carl Ekerling

Ålder: 34.

Bor: Lidingö.

Familj: Hustrun Anna, och dottern 

Ingrid, 3, som ska få ett syskon nu i 

höst.

Kör: Audi Allroad.

Favoritfi lm: ”Jag gillar fi lmer med 

historiska inslag, som Gladiator.”

Favoritbok: ”I sommar har jag läst 

Stieg Larsson-trilogin, som var mycket 

bra, den bästa bok jag har läst är nog 

”Ensam är stark” av Bryce Courtenay. 

Aktuell: Tillträdde vd-tjänsten på 

Datscha den 1 oktober.



bankrätt  nansrätt  bolagsrätt  corporate nance  china services   
distributionsrätt  agenträtt  eu-rätt  konkurrensrätt  fastighetsrätt    
energirätt  entreprenadrätt  företagsförvärv  försäkringsrätt  arbets-
rätt  immaterialrätt  marknadsrätt  mediarätt  investeringsrätt  in-
ternationell  rätt  hyresrätt  it-rätt  telekomrätt  miljörätt  private 
equity  sjörätt  transporträtt  tvister och skiljeförfaranden   

www.hellstromlaw.com

ASSET MANAGER/
CENTER DIRECTOR

Stockholm

AFFÄRSOMRÅDESCHEF 
REKRYTERING

Stockholm

Stockholm Sollentuna

PROJEKTLEDARE

Stockholm

Hela landet
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i samarbete med

LEDIGA FASTIGHETSJOBB

För mer information och ansökan: fsve.se  |  fasticonkompetens.se, 08-556 706 00

   Raka vägen till ny karriär i fastighetsbranschen



56   FASTIGHETSSVERIGE   #6/2008

[ Arkitektkommentaren av Annica Carlsson ]

Under en följd av år har vi i fastighets-

branschen varit bortskämda med en när-

mast osannolik utveckling. Kapital har 

fl ödat och projekt växt. Men för drygt ett 

år sedan kom de första signalerna på en 

avmattning när problemen på den ame-

rikanska bolånemarknaden tog fart. Pro-

blemen smittade av sig på börs, ränteläge 

och nu på konjunkturen som helhet. Nu 

står det utom allt tvivel. Det blir sämre 

tider. Frågan är hur mycket sämre, hur mycket vår bransch kom-

mer att påverkas.

Om orosmolnen nu hopar sig kan det vara på sin plats att 

påminna om att det än så länge går bra och att 2008 som hel-

het faktiskt blir ännu ett gott år för branschen. Och utgångslä-

get inför en kommande lågkonjunktur ser väldigt olika ut. I en 

jämförelse ser vi att Malmö och Köpenhamn har gott om både 

bostäder och lokaler, i Stockholm är det fortfarande en brist. Får 

prognosmakarna rätt kommer Stockholmsregionen att befolkas 

av 3,5 miljoner personer om 20 år. Människor som ska bo, arbeta 

och handla. Av detta kan man dra sina egna slutsatser om bran-

schens långsiktiga utveckling.

SÅ NU NÄR KÖPFESTEN är över, för den här gången bör man alltså 

tillägga, gäller det att anpassa verksamheten efter marknaden och 

se om sina hus. Att arbeta med strategier för fastighetsbeståndet 

kan bli helt avgörande för att överleva i den vikande konjunktu-

ren. Sämre tider kräver ett mer aktivt arbete med fastighetsbe-

ståndet och en tydlig strategi för att stå rustade när marknaden 

vänder på nytt. 

Se om ditt hus 
– köpfesten är över

När blir det sämre? Frågan har ställs allt oftare – men vi kan 

sluta fråga nu och konstatera faktum. Festen är över, nu gäller 

det att se om sina hus och arbeta fram långsiktiga strategier. 

Då kan det vara klokt att använda sig av arkitekten.

ARKITEKT-
KOMMENTAREN

Annica Carlsson

vd Eqator



www.isaksson-partners.se  •  Vasagatan 44  •  Box 13096  •  103 02 Stockholm  •  Tel 08-545 549 60  •  Fax 08-651 72 73
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Strategierna kan handla om att göra kostnads-

besparingar, skapa synergieff ekter mellan gammalt 

och nytt, mellan handel och kontor och att skapa 

en ökad attraktivitet för såväl hyresgäster som 

fastig hetsägare. Sett ur ett kortare perspektiv är 

frågan helt enkelt hur vi behåller attraktionskraften 

i fastighetsbeståndet så att hyresgästerna trivs och 

väljer att stannar kvar när andra lägen lockar med 

exempelvis lägre hyresnivåer. En annan fråga är hur 

vi skapar förutsättningar för ett höjt marknadsvärde på lång sikt.

PÅ EQUATOR HAR VI en längre tid arbetat med en metod för fastig-

hetsstrategier. Utgångspunkten är givetvis fastighetens unika 

förutsättningar kombinerat med uppdragsgivarens aff ärsidé och 

grundläggande värderingar där arbetsprocessen förutsätter nära 

samarbete med fastighetschefer och ledningsgrupp. En fördel 

med metoden är att arkitekten för dialogen med hyresgästerna. 

Hos dem uppfattas vi helt enkelt som mer neutrala i jämförelse 

med värden. Det leder till att vi kan få fram både synpunkter, 

idéer och önskemål i både stort och smått. I rapporten vi sedan 

lägger fram får fastighetsägaren ett antal parallella framtids-

scenarier att ta ställning till.

Ett exempel: ”Vi gör ingenting” – vad fi nns det 

för risker med att vara passiv med fastigheten 

under de kommande åren? Kan fastighetens läge, 

skick eller funktion innebär att attraktiviteten 

bedöms vara ohotad? ”Gör kosmetiska åtgär-

der” – ett alternativ som innebär enklare yttre 

eller inre förbättringar som färg och belysning. 

Vad blir eff ekterna? ”Här behövs krafttag” – har 

fastigheten ett sämre läge kan ett mer radikalt 

ingrepp krävas. Det kan vara att byta funktion, passar området 

bättre för bostäder än för kontor eller handel? Kan fastighetens 

attraktivitet öka genom att riva eller göra tillbyggnader? Och 

hjälper ett attraktivt läge om hyresgästerna tröttnat på dålig luft, 

krånglande hissar och datakablage som inte hänger med sin tid? 

Antagligen inte.

MEN KUNDEN FÅR inte bara ett antal Excelark, det är konkreta och 

handfasta förslag och analys av konsekvenserna för framtiden. 

För efter några år med Klondykestämning gäller det nu att se på 

fastighetens potential med mer sansade ögon. Vi råder alla fastig-

hetsägarna att ta fram strategier och göra dem i samarbete med 

arkitekter. Vi är beredda att axla ansvaret och leda arbetet.  
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Och hjälper 
ett attraktivt läge 
om hyresgästerna 
tröttnat på dålig luft, 
krånglande hissar och 
datakablage som inte 
hänger med sin tid?



Med fiberLAN kan du få lägre 
energiförbrukning, enklare drift 

och gladare hyresgäster.

Installera fiberLAN i fastigheten så kan vatten- och 
energiförbrukningen avläsas individuellt för varje 
lägenhet. Det sparar både plånbok och miljö. 

Andra fördelar med fiberLAN:
• Möjlighet att styra lås- och passersystem
•  Ett av marknadens snabbaste och säkraste bredband, 

med upp till 100 Mbit/s
• Digital-TV
• Billigare telefoni

Ring 0770-777 111 eller maila dina kontaktuppgifter 
till fiberlan@bredband.com så skickar vi en broschyr. 
Du kan också gå in på bredbandsbolaget.se/fastig-
het och skicka oss en offertförfrågan.

C266278_Fastighetsagare_240x285.indd   1 08-02-12   11.34.28
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[Vad som händer i branschen 200810–200811]

Sverige

30 september

Seminarium: Lönsam hyresförhandling

DaCapo Konferens, Stockholm

Arrangör: Seminar Design Group

www.seminardesign.se

7–8 oktober

Kurs: Energieff ektivisering

Göteborg

Arrangör: Seminar Design Group

www.seminardesign.se

7 oktober

Seminarium: Energidagen

Stockholm

Arrangör: Seminar Design Group

www.seminardesign.se

10 oktober

Seminarium: Stora Börsdagen

Stockholm

Arrangör: Veckans Aff ärer

www.va.se

14 oktober

Seminarium: Energidagen

Göteborg

Arrangör: Seminar Design Group

www.seminardesign.se

17 oktober

Materialstopp: Fastighetssverige 

#7-2008

Tema: Konsult

Utgivning: Vecka 44

www.fastighetssverige.se

21 oktober

Konferens: Redovisningsdagen 2008

Stockholm

Arrangör: IBC Euroforum

www.ibceuroforum.se

23 oktober

Riksbankens räntebesked 09.30

www.riksbanken.se

28–29 oktober

Seminarium: Strukturerade produkter

Stockholm

Arrangör: IBC Euroforum

www.ibceuroforum.se

4–5 november

Kurs: Företagsförvärv och transaktions-

processer

Garnisonen konferens, Stockholm

Arrangör: IBC Euroforum

www.ibceuroforum.se

6 november

Seminarium: Stora Skattedagen 2008

Göteborg

Arrangör: Seminar Design Group

www.seminardesign.se

18–19 november

Kurs: Energieeff ektivisering

Stockholm

Arrangör: Seminar Design Group

www.seminardesign.se



Operahuset med den mest avancerade 
teknologin skall också vara 
det grönaste

Norges nya operahus är ett av Europas mest uppmärksammade 

byggnadsprojekt. Det är byggt och utrustat för att markera 

Norges roll som kulturnation och Den Norske Opera och  

Ballets roll i samhället.

 Allting är stort, mäktigt, imponerande och nytt. Tekniken 

är sannolikt bland de mest avancerade i världen. Här kommer 

600 personer att arbeta, från smeder och ekonomer till sångare 

i 40 olika yrkesgrupper, från drygt 30 länder.

 Nästan alla kommer att vara beroende av en tillförlitlig 

IT-funktion. Det konstnärliga, tekniska och praktiska har 

givetvis stått i fokus. Men Den Norske Opera ställde också 

mycket höga miljökrav och satte miljömål för all utrustning 

och IT-användning i byggnaden.

DÄRFÖR FICK TELECOMPUTING ANSVARET 
FÖR IT-FUNKTIONEN I NORGES NYA OPERAHUS

Redan tidigt bestämde man sig för att överlåta hela IT-

funktionen på en extern leverantör. Efter en omfattande 

utvärderingsprocess, där alla betydande leverantörer 

ingick, och där kompetens, kommersiella förutsättningar 

och låg miljöbelastning betonades särskilt, valde man 

TeleComputing.

 Det här var kanske första gången som ”grön IT” var av-

görande vid valet av IT-leverantör.

 Men inte den sista om vi vill vara rädda om vår miljö.

Tel. 08 556 109 20     info@telecomputing.se    www.telecomputing.se



Nästa nummer av 
Fastighetssverige 

kommer under vecka 40.

25–26 september

Konferens: Developing, Financing & 

Operating Casino Real Estate 

Conference

Las Vegas, USA

Arrangör: IMN (Information Management 

Network)

www.imn.org

2 oktober

Konferens: Apartments 2008

Los Angeles, USA

Arrangör: RealShare Conferences

www.almevents.com

2–3 oktober

Seminarium: Retail Real Estate for 

Economic Development Offi  cials

Chicago, USA

Arrangör: ICSC (International Council of 

Shopping Centers)

www.icsc.org

2–3 oktober

Seminarium: Russia GRI 08

Moskva, Ryssland

Arrangör: Global Real Estate Institute

www.globalrealestate.org

6–9 oktober

Konferens: Cityscape Dubai 2008

Dubai International Exhibition Center, 

Förenade Arabemiraten

Arrangör: IRETO

www.ireto.org

6–8 oktober

Mässa: Expo Real

München, Tyskland

Arrangör: Messe München

www.messe-muenchen.de

15 oktober

Konferens: Real Share San Fransisco 

2008

San Fransisco, USA

Arrangör: RealShare Conferences

www.almevents.com

14–16 oktober

Seminarium: Asia Expo

Macau

Arrangör: ICSC (International Council of 

Shopping Centers)

www.icsc.org

Internationellt

27 oktober

Seminarium: European Alternative & 

Institutional Investing

Fairmont Monte Carlo Grand Hotel, Monte 

Carlo, Monaco

Arrangör: IRETO

www.ireto.org

29–30 oktober

Seminarium: European Real Estate Opp-

ortunity & Private Fund Investing Forum 

London, England

Arrangör: IMN (Information Management 

Network)

www.imn.org

4–9 november

Mässa: 12:th edition Barcelona Meeting 

Point

Barcelona, Spanien

Arrangör: Barcelona Meeting Point

www.bmpsa.com

17-19 november

Seminarium: Middle East Charimen´s 

Retreat

Dubai, Förenade Arabemiraten

Arrangör: Global Real Estate Institute

www.globalrealestate.org
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Det vanliga när en ny modell släpps är att den först lanseras med 

sedankaross, för att senare följas upp med en kombimodell. Men 

Audi gör tvärtom med sin RS6:För ett år sedan kom kombiversionen – som har kallats ”värl-

dens snabbaste skåpbil” – som nu följs upp med den lite mindre 

versionen utan det stora bagageutrymmet.Under motorhuven har man lyckligtvis inte ändrat på spe-

ciellt mycket – kombins V 10-monster är kvar på sportse-

danen.
Motorn är något av ett högteknologiskt underverk. 

Den 4 991 kubik stora V 10-motorn bär på ett fl ertal av 

Audis vinnande teknologier från racerbanan. Den har 

FSI direktinsprutning, torrsumpsmörjning och dubbla 

turboladdare. Med upp till 1,6 bar i laddtryck ger dessa 

smidig, stark dragkraft, makalöst eff ektregister och mer 

vridmoment än man förhoppningsvis någonsin behöver: 

Du vill ha en bil med plats för hela familjen, men den 
ska ändå inte vara någon stor kombi. Och du vill att 
den bilen ska ha ett riktigt monster under motorhu-
ven. Då bör du kanske prova nya Audi RS6 Sedan.

MONSTERunder huven

Sedan med
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[ Motor av Nicklas Tollesson ]
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Det maximala vridmomentet på 650 Nm är i princip tillgängligt 

hela varvtalsområdet; från 1 500 till 6 250 varv. 

Toppeff ekten på hela 580 hästkrafter levereras mellan 6 250 

varv och det maximala varvtalet på 6 700.

EN SKILLNAD MELLAN kombi- och sedanversionen är en liten 

fi nslipning av den sexväxlade tiptroniclådan – som har lett till 

att accelerationen har förbättrats ytterligare. 0 till 100 klarar se-

danvarianten nu på bara 4,5 sekunder – måhända har Audi insett 

svagheten med kombin som behöver hela 4,6 sekunder på sig…

Toppfarten begränsas elektroniskt till 250 kilometer i timmen 

– men kan fl yttas upp till 280 på kundens begäran.

För att klara rejäl gas, behövs följaktligen rejäla bromsar. 

Bromsskivorna fram – målade svarta och dekorerade med RS-

emblem – är hela 390 millimeter i diameter (hjulen är 19-tums 

aluminiumhjul) medan de bakre bromsskivorna mäter 365 mil-

limeter.

Också stötdämparteknologin är raffi  nerad. Föraren kan välja 

mellan tre olika dämparinställningar – sport, dynamik och komfort. 

DRC – Dynamic Ride Control – minskar nigningar och krängning-

ar enbart med hjälp av mekanik. Hydrauliska ledningar och ventiler 

är diagonalt sammankopplade med motsatt par av stötdämpare. Vid 

kurvtagning ökar fl ödet av vätska till dämparen på det yttre hjulet, 

vilket ger stabilare egenskaper och minskar krängningen.

LÄGSTA PRIS FÖR Audi RS6 Sedan är 1 054 000 kronor – men du 

får en hel del bil för din dryga miljon. Förutom den hysteriska 

motorn får du en kaross med särdrag som omedelbart identifi e-

rar bilen som en dynamisk toppmodell; som single frame-grillen, 

luftintagen, huvudstrålkastarna med xenon plus, de adaptiva lju-

sen och LED-dagsljuslamporna, de djupa sidokjolarna, den bakre 

diff usorn, de två stora ovala avgaspiporna och inte minst spoilern 

som har integrerats i bagageluckan.

Sportstolarna är djupt skålade för optimalt stöd och fast grepp 

– tycker du ändå att det inte är tillräckligt med sportbilskänsla 

kan du som tillval få stolarna ännu mer skålade. De elektriskt 

justerbara sätena är klädda med silknappaläder.

Men smakar det så kostar det. Förutom den dryga miljonen 

du får lägga upp för att njuta av de 580 hästarna, får du tanka för 

ett antal tusenlappar i månaden. Men med tanke på motorkapa-

citeten känns bränsleförbrukningen på 1,4 liter per mil ändå inte 

särdeles hög.  

FAK TA/ AUDI RS6 SEDAN

Längd: 4,93 meter.

Vikt: 2,2 ton.

Motor: 4991 cc stor V 10.

Antal hästkrafter: 580.

Vikt/eff ektförhållande: 3,4 kilo per hästkraft.

Pris: 1 054 000 kronor.



Top ranked

VI LOVAR RUNT...

   ...OCH HÅLLER DET

Magnusson rˆdgivare ˆt AEG Facilities 

när AEG tog över driften av Globenarenorna.

Magnusson Advokatbyrˆ
Mäster Samuelsgatan 6

Box 7413, 103 91 Stockholm

Telefon 08 463 75 00

www.magnussonlaw.com

Nu är vˆr fastighetsgrupp ännu starkare. 

Vi biträder fastighetsbolag, - investerare 

och utvecklare i Östersjöregionen med 

allt som är relevant för deras affärer sˆ som 

fastighetsförvärv, hyresavtal, planfrˆgor, 

lˆnedokumentation, fastighetsbildningsfrˆgor, 

miljörätt och allt annat.

Vi har trevligt med vˆra klienter under tiden.

Eftersom ni är viktiga för oss.

 Magnus Björkander, advokat och delägare

 magnus.björkander@magnussonlaw.com

 Magnus är nytillträdd delägare och ansvarig för Magnussons 

 fastighetsgrupp i Sverige. Magnus, som har lˆng erfarenhet 

av att arbeta med fastighets - och hyresrätt samt transaktioner har de senaste 

tvˆ ˆren (2007, 2008) rankats i Chambers Europe.

Maria Mastej, biträdande jurist

maria.mastej@magnussonlaw.com

Cecila Hautamäki, biträdande jurist

cecilia.hautamäki@magnussonlaw.com
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[ Börstrend av Nicklas Tollesson ]

Fastighetsbolagens börskurser har fallit 

kraftigt, samtidigt som fastighetsvärdena har 

legat mer stabilt.

Detta har lett till att fl era bolag är rabatterade 

på börsen, jämfört med substansvärdena.

Det kan vara läge för en ny börstrend fram-

över: Utköp från börsen.

Det senaste årets börsnedgång har gjort att det har blivit mer 

attraktivt att räkna på eventuella utköp av fastighetsbolag från 

börsen.

– Enligt våra beräkningar värderades de svenska noterade 

fastighetsbolagen till en genomsnittlig premie på fastighetsnivå 

upp mot 25 procent i början av 2007. Det var alltså 25 procent 

dyrare att köpa en fastighet över börsen än på direktmarknaden. 

I dag värderas bolagen nära substans eller strax därunder. Ak-

tiemarknaden och fastighetsmarknaden har alltså fått en mer 

samstämmig syn på priserna, säger Mikael Andersson, analys-

chef på Leimdörfer.

– Tidigare hade vi en marknad där det var fördelaktigt att no-

tera nya bolag. Framöver kan även utköp bli aktuella men först 

behöver börskurserna sannolikt sjunka ytterligare och stabilisera 

sig på en attraktiv nivå.

Hur stor är sannolikheten, enligt din bedömning, att vi får se 

några utköp i höst?

– Det är svårt att säga och beror i stor utsträckning på hur börsen 

utvecklar sig framöver. Om den faller 25 procent i morgon så 

kanske vi har ett utköp mot slutet av veckan...

Det är framför allt två kriterier som ligger till grund för even-

tuella uppköp; värderingen, och ägarstrukturerna. Det är mycket 

mindre sannolikt att ett bolag med en stabil ägarstruktur köps ut.

Vilka bolag ligger närmast till hands för att bli utköpta?

– Jag vill inte kommentera enskilda bolag. Men det handlar om 

attraktiv värdering i kombination med en tillgänglig ägarbild. 

Många noterade fastighetsbolag har starka huvudägare med lång-

siktiga ägarintressen. 

Tittar man värderingsmässigt på de större fastighetsbolagen 

på börsen så har Balder den högsta substansrabatten i dag, hela 

33 procent, enligt Leimdörfers beräkningar. Den extremt höga 

Läge för 

Mikael Andersson, analyschef på Leimdörfer.

UTKÖP
från börsen?
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Företag                             Värderingskvot Substansrabatt

Atrium Ljungberg 0,91 16

Balder  0,90 33

Brinova  1,06 12

Castellum 1,09 -16

Catena            1,16 -37

Dagon 0,97 9

Din Bostad                   1,03 -19         

Diös                              0,97 -13

Fabege 0,94 16                              

Fast Partner 0,90 21

Heba           1,23 29

Home Properties              1,11 -16

Hufvudstaden   0,94 10

Klövern   1,03 -10

Kungsleden 1,09 -35

Sagax                                 1,03 -21

Wallenstam                    0,96 10    

Wihlborgs                  1,03 -9        

Genomsnitt                         1,00

Källa: Leimdörfer (baserat på aktiekurser per 12 september).

FASTIGHETSBOL AGENS VÄRDERING

Så här värderas fastighetsaktierna i förhållande till bolagens 

fastighetsvärden. Värderingskvot 1,00 innebär att aktiekursen 

motsvarar fastighetsvärdena, lägre kvot innebär att aktien är 

billig i förhållande till fastighetsvärdena, vilket kan indikera 

att bolaget är en uppköpskandidat.

Substansrabatten tar inte hänsyn till bolagets fi nansiering.

rabatten beror dock till stor del på att Balder har en väldigt hög 

belåning, som skapar en hävstångseff ekt – rabatten är i själva ver-

ket inte så stor som den ser ut.

Mer intressant är då att titta på värderingskvoten, som tar hän-

syn också till hur bolagen har löst fi nansieringen.

ENLIGT LEIMDÖRFERS BOLAGSÖVERSIKT är också ur den här aspek-

ten Balder – tillsammans med Fast Partner – det av de största bola-

gen som är lägst värderat på börsen, och följaktligen mest attraktivt 

värderat för ett utköp. De båda bolagen har värderingskvoten 0,90. 

Strax efter på listan följer Atrium Ljungberg på 0,91.

– I vår bolagsöversikt använder vi fastighetsvärden som vi själva 

har räknat fram. Olika bolag värderar olika men vi värderar på 

samma sätt, och får därigenom fram siff ror som är jämförbara 

både mellan bolag och över tiden, säger Mikael Andersson, som 

dock är noggrann med att påpeka att schablonantaganden kan ge 

en missvisande bild för enskilda bolag.

– Historiskt har våra fastighetsvärden stämt väl överens med 

bolagens egna kommunicerade värden på aggregerad nivå, men 

för vissa bolag som exempelvis specialiserat sig på fastigheter med 

bostadsrättspotential eller långa hyresavtal kan det fi nnas en av-

vikelse.

Högst värderat är Heba med en värderingskvot på 1,23.

I Leimdörfers bolagsöversikt är inte Allokton medräknat, (ef-

tersom bolaget är noterat på First North) ett bolag som det har 

cirkulerat en hel del utköpsrykten kring på sistone.  

Foto: NASDAQ OMX Group, Inc
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