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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 ]

Det känns nästan overkligt men snart har 

året 2008 nått sitt slut. Det har blivit dags 

att summera de senaste tolv månaderna, och 

det är ingen rolig historia. 2008 år året som 

präglats av nattsvart totalmörker och krigs-

rubriker om den ena banken efter den andra 

som gått i däck. Det är också året då varslen 

har duggat tätt och mängder av familjer kan 

komma att drabbas av den stora ekonomis-

ka krisen. Och som om det inte vore nog 

är 2008 året då de fl esta av våra idrottsmän 

totalt misslyckats, vem minns till exempel 

inte Kallur och Holm i Peking?

MEN ÄR DET verkligen så illa? Det beror 

förstås på vad man jämför med, det fi nns ju 

grader i helvetet som det brukar heta. För 

alla dem som drabbats av våldsdåd likt dem 

i Stjärnsund, Arboga, Amstetten och Kau-

hajoki (för att nämna några) ter sig förstås 

fi nanskris, lågkonjunktur och varsel som 

trivialiteter, även om jag är medveten om 

att jämförelsen haltar. Vad jag vill komma 

till är att om det är något vi kan, och kan-

ske bör, lära oss av året 2008 är det förmod-

ligen att ta vara på den tiden vi har, och att 

ta vara på varandra. Att inte duka under för 

våld och cynism som så lätt odlas i tider av 

nedgång och andra motgångar, utan i stäl-

let stå upp och kämpa för det som är gott 

och rätt. På det viset kanske vi kan göra 

2009 till något bättre än vad 2008 har varit, 

nämligen ett hopplöst jäkla elände till år.

I VÅR LILLA DEL av världen söker vi förstås, 

som alla andra, efter ljusglimtar. Till exem-

pel konstaterar vi att antalet läsare av vårt 

nyhetsbrev ständigt ökar och att besökar-

antalet på vår nyhetssajt tredubblats bara 

sedan i våras – tack! 

Vi känner oss ödmjuka, tacksamma och 

samtidigt lite häpna över utvecklingen se-

dan starten den 7 januari. Vi lovar att under 

2009 fortsätta leverera intressanta, relevan-

ta och kostnadsfria nyheter varje dag.

Med vänlig hälsning

Eddie Ekberg
CHEFREDAKTÖR 
FASTIGHETSSVERIGE
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As one of the world’s foremost real estate investment advisors, we are well-
positioned to find local opportunities around the globe. 
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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

Konjunkturläget i det svenska näringslivet försämras nu 
snabbt, vad kan och bör göras får att vända utvecklingen?
– Konjunkturen kommer att drabba alla. De som inte känner av 

det i dag, kommer att känna av det under nästa år. Man får ab-

solut inte underskatta läget och tro att man sitter säkert i båten, 

utan det är väldigt viktigt att förbereda sig för dåliga tider. På 

Ur&Penn har vi haft fantastiska försäljningsökningar under hös-

ten, men trots detta så förbereder vi ett besparingsprogram för att 

stå väl rustade för tuff a tider. För detaljhandeln gäller det att bli 

mer aggressiv. Det man gör i år kommer inte att räcka nästa år, 

utan måste man attrahera kunder på ett nytt mer aggressivt sätt, 

tänka kreativt och försöka vända trenden. Att skära i sina kostna-

der och samtidigt lyckas hålla sin personal motiverad, så att man 

når budget, kommer att bli en svår konst framöver. 

Har vi sett det värsta av fi nanskrisen nu, när vänder det?’
– Jag tror inte vi har sett det värsta än, utan det här är bara början. 

Under 2009 så tror jag att vi kommer att se lite av ett blodbad 

Ayad Al-Saff ar
Vd och ägare Ur & Penn
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vad gäller detaljhandeln i Sverige tyvärr. Det fi nns tillräckligt med 

detaljhandelsföretag och köpcentra i Sverige för att räcka till cirka 

40 miljoner människor, så jag tror att det kommer att bli en ut-

slagning. Bara de starkaste kommer att överleva. Det är i nuläget 

mycket svårt att säga när det kommer att vända.

Nu kommer rapporter om minskad oljeproduktion, vad inne-
bär det för vår ekonomi?
– Jag tror inte att det kommer att få så stor eff ekt i Sverige, för i 

regel när dollarpriset går upp, så brukar oljepriset gå ner. Själv-

klart kommer exporten att gynnas av en hög dollarkurs. 

Konjunkturläget i det svenska näringslivet försämras nu 
snabbt, vad kan och bör göras för att vända utvecklingen?
– Det viktigaste är att stabilisera läget på kreditmarknaden. Riks-

banken, Riksgälden och regeringen har vidtagit en rad åtgärder 

för att komma till rätta med fi nanskrisen. Tillsammans med lik-

nande insatser i andra länder bör det gradvis få eff ekt. Det gäl-

ler också att mildra genomslaget av fi nanskrisen på den svenska 

ekonomin. Höstbudgeten innebär att fi nanspolitiken kommer att 

vara expansiv under nästa år med sänkningar av inkomstskat-

ten och satsningar på infrastrukturen. Förmodligen kommer det 

ytterligare fi nanspolitiska satsningar men inte av samma stor-

leksordning som i höstbudgeten. Med en svag konjunktur och 

lägre infl ation framöver kommer penningpolitiken också att bli 

expansiv. Riksbanken kommer att sänka styrräntan rejält och den 

svaga kronan ger ett stöd till exporten. 

Har vi sett det värsta av fi nans krisen nu, när vänder det?
– Förmodligen har vi under de senaste månaderna sett kulmen på 

fi nanskrisen. Det fi nns en stor medvetenhet om problemen och 

en beredskap internationellt och i Sverige att vidta de åtgärder 

som är nödvändiga för att 

få kreditmarknaden att 

fungera mer normalt. Det 

tar emellertid tid innan 

fi nanskrisen klingar av. 

Internationella valuta-

fonden (IMF) beräknar 

att hittills har bara drygt 

hälften av de troliga för-

lusterna på cirka 1 400 miljarder dollar plockats fram. Erfarenhe-

terna från tidigare fi nansiella kriser visar också att det tar lång tid 

innan konjunkturen vänder upp igen. 

Nu kommer rapporter om minskad oljeproduktion, vad inne-
bär det för vår ekonomi?
– Oljepriset har fallit kraftigt sedan i somras. Det är därför natur 

Tomas Pousette
Chefsekonom SBAB

Riksbanken kommer 
att sänka styrräntan rejält 
och den svaga kronan ger 
ett stöd till exporten. 
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ligt att de oljeproducerande länderna i OPEC försöker stabilisera 

oljepriset genom att minska oljeproduktionen. När konjunktu-

ren nu försvagas är det givetvis en välkommen stimulans för den 

svenska ekonomin med låga oljepriser. På sikt är det emellertid 

bättre med en någorlunda förutsägbar uppgång i oljepriset som 

avspeglar ökade kostnader i produktionen av olja. Priset på ben-

sin och eldningsolja på den svenska marknaden utgörs till stor 

del av skatt, så det är alltid möjligt att sänka priset på petrole-

umprodukter genom att reducera energiskatterna. Våra miljömål, 

som motiverar energiskatterna, är således av större betydelse än 

förändringar i oljeproduktionen.

Konjunkturläget i det svenska näringslivet försämras nu 
snabbt, vad kan och bör göras för att vända utvecklingen?
– Turbulensen på fi nansmarknaderna har fått kraftiga konjunk-

tureff ekter och tillväxten 

har på många håll gått i 

stå. Sverige är en liten öp-

pen ekonomi och den glo-

bala utvecklingen är där-

med av stor vikt. Att USA 

kommer på banan igen är 

mycket centralt och även 

om obalanserna är stora 

på andra sidan Atlanten 

är receptet stimulanspaket 

och då så snart som möj-

ligt. Expansiv fi nanspoli-

tik kan behövas på många håll och ju fl er länder som använder 

sig av det desto större blir genomslaget.

– Även Sverige bör gå på den linjen och vi har dessutom 

goda möjligheter att stimulera ekonomin då vi har byggt upp 

överskott i goda tider. Arbetsmarknaden kommer att försämras 

kraftigt framöver och att bromsa den utvecklingen genom sti-

mulanser och skattelättnader till företags- och hushållssektorn 

är centralt.

– Att Riksbanken och riksgälden fortsätter sitt arbete med att 

få fart på fi nansmarknaderna är givetvis också mycket viktigt. 

Annika Winsth
Analyschef Nordea

Arbetsmarknaden 
kommer att försämras 
kraftigt framöver och att 
bromsa den utvecklingen 
genom stimulanser och 
skattelättnader till före-
tags- och hushållssektorn 
är centralt.
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[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

Har vi sett det värsta av fi nanskrisen nu, när vänder det?
– Förhoppningsvis är det värsta passerat, det betyder dock inte 

att vi har en lätt resa framför oss och vi kommer med stor san-

nolikhet få bakslag som stressar marknaden igen. 

– A och O är att få tillbaka förtroendet på fi nansmarknaderna 

så att också den ränta företag och hushåll möter går ner. Politiker 

och centralbanker runt om i världen har tagit fl era viktiga steg i 

rätt riktning den senaste tiden och marknaden har reagerat med 

små steg åt rätt håll. Alla förluster är emellertid inte på bordet 

ännu och fl er banker kan komma att gå omkull. Det betyder att 

politiker och centralbanker kan behöva göra mer under resans 

gång. Vi räknar emellertid med att de är där, följer utvecklingen 

noga och återkommer tills trycket lättar mer tydligt. På sikt åter-

skapas därmed förtroendet och räntediff erenserna minskar.

– När vändningen kommer är mycket svårt att säga, men histo-

riskt har det tagit cirka tre år för bankkriser att verka ur systemet. 

Det skulle i så fall betyda att vi är halvvägs.

Nu kommer rapporter om minskad oljeproduktion, vad inne-
bär det för vår ekonomi?
– Svagare världskonjunktur har dämpat efterfrågan, vilket är en 

viktig förklaring till att oljepriset har fallit så kraftigt sedan top-

pen tidigare i år. Nordeas bedömning är att de negativa impulser-

na på oljepriset väger tyngre än de positiva och oljepriset bedöms 

därmed ligga kvar runt nuvarande nivå även om produktionen 

minskar. Botten nås först under tredje kvartalet 2009 enligt våra 

antaganden, då det ser ut som om konjunktursvackan kommer att 

bli både djup och dra ut på tiden. Risken är också att de relativt 

energiintensiva tillväxtländerna tappar fart i större utsträckning, 

vilket ytterligare minskar efterfrågan.

– Mot ett lågt oljepris talar förstås minskad produktion. På 

sikt kommer lägre produktion att slå igenom och i synnerhet när 

ekonomin vänder upp igen, men vår bedömning är att det dröjer 

innan det får eff ekt med tanke på var i konjunkturförloppet vi 

befi nner oss idag.  

När vändningen kommer är mycket svårt att säga, 
men historiskt har det tagit cirka tre år för bankkriser att verka 
ur systemet. Det skulle i så fall betyda att vi är halvvägs. 



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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[ Aktieanalysen av Erik Bodin och Mikael Andersson ]

Svenska fastighetsaktier 

har fallit med mer än 50 

procent på börsen sedan 

toppnoteringarna i april 

2007. I takt med fallande 

börskurser har även bo-

lagens implicita soliditet 

sjunkit från cirka 50 pro-

cent till 25 procent i genomsnitt (se diagram 1). Dagens solidi-

tet är den lägsta sedan i början av 90-talet vilket har fått många 

analytiker, investerare och i viss mån även banker att känna oro. 

Samtidigt ska man komma ihåg att fastighetsbolag har en större 

lånekapacitet än många andra bolag, tack vare låg rörelserisk och 

fasta tillgångar, och de noterade fastighetsbolagen har tidigare 

haft en förhållandevis defensiv kapitalstruktur.

INTE BARA SKULDSÄTTNINGEN har ökat markant. Fastighetsbo-

lagen står även inför stigande lånekostnader. Den eff ektiva lå-

neräntan ligger idag strax under fem procent i genomsnitt för 

de noterade fastighetsbolagen (se diagram 2), vilket är betydligt 

lägre än dagens swapränta plus marginal. Det är framför allt den 

korta upplåningen som har blivit väsentligt dyrare och fl era bolag 

med kort kapital- och räntebindning kommer att bli tvungna att 

omförhandla sina lån till mindre fördelaktiga villkor. Samtidigt 

har de fl esta bolagen en fortsatt god räntetäckning, vilket gör 

att de kan klara både stigande räntekostnader och sjunkande hy-

resintäkter utan att betalningsförmågan är i fara. De noterade 

fastighetsbolagen har idag en genomsnittlig räntetäckning strax 

över två, vilket innebär att det löpande kassafl ödet täcker ränte-

kostnaderna två gånger om – spridningen är dock stor mellan 

enskilda bolag (se diagram 3).

HUR KRITISK ÄR DAGENS situation jämfört med bank- och fastig-

hetskrisen i början av 90-talet då priserna på kommersiella fastig-

heter sjönk med över 50 procent? Först måste man konstatera att 

de institutionella och makroekonomiska förutsättningarna har 

förändrats. I början av 90-talet var Riksbanken inte självständig 

och penningpolitiken var låst till att försvara en fast växelkurs. 

Både den nominella räntan och infl ationen var tidvis tvåsiff rig (se 

diagram 4). Eftersom det fanns förväntningar på stigande hyror 

och fastighetspriser tillät banker och fi nansbolag att den initiala 

direktavkastningen understeg räntekostnaden. Det fanns alltså 

ett betydande negativt yield gap och utlåningen förutsatte att 

investerare kunde realisera löpande vinster. Så är inte fallet i dag 

utan bankerna har på senare år fl yttat fokus från belåningsgrad 

till kassafl öde och därigenom reducerat risken för prisbubblor. 

Nyckeltal som räntetäckningsgrad (driftnetto i förhållande till 

räntebetalningar) och skuldtäckningsgrad (driftnetto i förhål-

Till följd av den rådande fi nanskrisen, som medfört sjunkande fastighets-
priser och stigande räntekostnader, har fastighetsbolagens fi nansiella 
ställning blivit starkt ifrågasatt. Står de noterade fastighetsbolagen väl 
rustade att möta de nya utmaningarna eller är det en sektor i gungning? 
Hur kritisk är dagens situation jämfört med bank- och fastighetskrisen i 
början av 90-talet?

Risk för konkurser bland de 
noterade fastighetsbolagen?

AKTIEANALYSEN
Erik Bodin och Mikael Andersson, Leimdörfer
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lande till räntebetalningar och amorteringar) har styrt kreditgiv-

ningen i allt större utsträckning.

VIDARE VAR DEN SVENSKA fastighetsmarknaden fram till 1992 

stängd för utländska investerare, vilket innebar att fastighetspri-

serna kunde falla fritt när den inhemska efterfrågan försvann. De 

senaste åren har däremot utländska investerare stått för mellan 

40 och 50 procent av den totala förvärvsvolymen i Sverige och 

de globala kapitalströmmarna styrs av relativprissättningen mel-

lan olika marknader. Det är osannolikt att priserna i dag skulle 

kunna falla med 50 procent utan att göra svenska fastigheter vä-

sentligt undervärderade relativt andra marknader och därigenom 

attrahera utländskt kapital.

Sammantaget kommer merparten av dagens noterade fastig-

hetsbolag med största sannolikhet att överleva den nuvarande 

nedgången. Utlåningen har inte varit lika spekulativ som i slutet 

av 80-talet och början av 90-talet och de noterade fastighetsbo-

lagen har haft försiktiga fi nansieringsstrategier jämfört med risk-

benägna fastighetsfonder och obligationsemittenter. För sektorn 

som helhet fi nns det därför fortfarande luft under vingarna även 

om siff rorna kan börja se ansträngda ut för enskilda bolag och 

större aktieägare med belåning i ytterligare ett led.  

Direktavkastning kontor Stockholm CBD Infl ation Nominell ränta

Diagram 1. Utveckling Carnegie Real Estate Index (CREX) respektive implicit soliditet, 
1998-2008. Källor: SIX Trader, Leimdörfer

Diagram 2. Utveckling räntetäckningsgrad respektive genomsnittlig låneränta, 
1998-2008. Källa: Leimdörfer

Diagram 3. Implicit soliditet respektive räntetäckningsgrad för de 
noterade fastighetsbolagen, november 2008. Källa: Leimdörfer

Diagram 4. Direktavkastning kontor i Stockholm CBD, infl ation (KPI) och 
ränta på femårig statsobligation, 1998-2008. Källor: SIX Trader, Leimdörfer
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[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

NYHETER
av Eddie Ekberg & Nicklas Tollesson

Nyheterna fortsätter på webben – fsve.se

Valad Property Groups Sverigechef har blivit uppsagd.
– Jag såg det komma och blev inte särskilt överraskad. Men det var lite 

märkligt att jag fi ck gå på dagen. Jag fi ck beskedet en måndag när jag kom till 
jobbet. Ingen grund eller någonting. Det stod bara att de hade beslutat sig för 
att säga upp mig, berättar Leif Eriksson, som dock tar det hela med jämnmod.

– Jag jobbade 75 timmar i veckan de sista två månaderna. Det var inte 
hållbart i längden. Det känns faktiskt ganska skönt just nu, att vara hemma och 
ta det lugnt.

Leif Eriksson om bakgrunden till uppsägningen:
– Det var en omorganisation i fl era steg. Han som anställdes som country 

manager i Norge samtidigt som jag blev det i Sverige (Arne Christian Landsvik) 
utsågs till ansvarig för asset management i Norden, och redan där försvann 
vissa av mina arbetsuppgifter. Sedan fl yttades fi nans- och ekonomiansvaret till 
Köpenhamn, samtidigt som ett tiotal personer inom förvaltningen sades upp – 
Valad vill satsa mer på att outsourca förvaltningen – och jag blev överfl ödig.

Nyligen utsågs Per Nordström och Frej Adolph till Heads of asset manage-
ment för Malmö-Göteborg respektive Stockholm-Linköping.

Valads Sverigechef 
sparkad

Leif Eriksson, före detta Valad Property Groups Sverigechef, tar sin uppsägning med 
jämnmod.

Percy Nilssons drömbygge Malmö 
Arena är nu invigt. 

Att gå på hockey är bara en av 
alla saker man kan göra i den nya 
multiarenan. Knappt en tredjedel 
av verksamheten blir ishockey, 
ytterligare en tredjedel handlar om 
olika musikevenemang och den sista 
tredjedelen blir evenemang såsom 
mässor, kongresser och konferenser. 

Arenan mäter drygt 51 000 kvad-
ratmeter och har plats för 15 700 
 besökare. Av dessa kan 3 500 perso-
ner serveras mat samtidigt.

Köket är på 2 500 kvadratmeter 
och förutom restaurang Palissad och 

Percys restaurang och bar rymmer 
arenan tolv fast food-kiosker och 
åtta barer.

Malmö Arena invigd

Percy Nilssons drömbygge Malmö 
Arena är nu invigt. 

Anders Bodin fastigheter och Nobis ska förvandla fastigheten på Norrmalms-
torg i Stockholm där advokatbyrån Mannheimer Swartling tidigare satt, till ett 
lyxhotell med 200 rum.

– Uthyrningsarbetet startade för över ett år sedan. Vi har haft många olika 
typer av spekulanter och har utvärderat många olika möjligheter. Men läget för 
ett hotell är oslagbart, säger Anders Bodin.

Det nya hotellet, som ska bli femstjärnigt, blir en konkurrent till Grand Hotel.
– Kundkategorin som ska lockas till det här hotellet är aff ärsresenärerna, 

säger Anders Bodin.
Investeringen för Anders Bodins del ligger på 250 miljoner kronor, och för 

Nobis på cirka 60 miljoner kronor.

Nytt lyxhotell på Norrmalmstorg

STF FLYT TAR IN I KUNGS-
BROHUSET
Svenska Turistföreningen (STF) 
kommer att erbjuda ett unikt 
boendekoncept i Kungsbrohu-
set, som Jernhusen bygger mitt 
i Stockholm. STF City hyr 3 800 
kvadratmeter, och första gäst ska 
kunna sova där i april 2010. 

STF City blir ett unikt modernt 
boende mitt i centrum med allt 
från fönsterlösa cabins till sviter.

HEFAB KÖPER FÖR 
200 MIL JONER
Hefab (Hägerstens enskilda 
fastighetsägare) köper genom 

apportemission A&B Fastighe-
ter – ett helägt dotterbolag till 
Efi b (Enskilda fastighetsägare i 
Bromma) – som innehåller 15 obe-
lånade tomträttsfastigheter med 
ett värde av 200 miljoner kronor.

Genom aff ären blir Efi b största 
ägare i Hefab med 33,2 procent av 
aktierna.

Genom förvärvet sänker Hefab 
sin belåningsgrad från 41 till 35 
procent. Bolaget har en målsätt-
ning om att belåningsgraden ska 
vara maximalt 50 procent, vilket 
innebär att bolaget kan förvärva 
fastigheter för 500-600 miljoner 
kronor.
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 FRÅGOR…

…till Erik Visteus, fastighetschef i Sverige 
och Norge för HSH N Bank, som stänger ner 
sitt Sverigekontor.

Vad händer med HSH N Bank 
i Norden?
– Banken koncentrerar sig på kärnverk-
samheten, och väljer då att arbeta från 
färre kontor. Vi drar inte tillbaka någon 
verksamhet, men fl yttar till Köpenhamn. 
Vi kommer att fortsätta att arbeta med 
att fi nansiera fastighetsaff ärer i Norden, 
men vi gör det från ett kontor, säger Erik 
Visteus, HSH N Banks fastighetschef i 
Sverige och Norge.

Ni stänger i Stockholm, Helsing-
fors, Oslo, Tallin och Riga. Hur 
många personer berörs?
– Det är bara i Stockholm och Helsingfors 
vi har arbetat med fastigheter. Här har nio 
personer arbetat. Det här innebär att per-
sonalstyrkan kommer att minska något, 
men det är oklart hur mycket.

Kommer du att ha kvar din roll?
– Ja, men jag kommer att arbeta från Kö-
penhamn. Vi fl yttar successivt under första 
kvartalet 2009.

Tillträdde 1 juli:
Erik Visteus, 39 år, började som client ex-
ecutive på HSH N Bank i januari 2008 och 
blev senare deputy head of origination för 
Sverige och Norge. Han tillträdde som ny 
chef för HSH N Banks fastighetsavdelning 
i Sverige och Norge den 1 juli 2008.

Läs mer på fsve.se

Den 1 december sjösätts Sveriges 
nya fastighetsjätte – AP Fastigheter 
och gamla Vasakronan blir Vasakro-
nan. 

Ett 60-tal chefer har nu utsetts i 
den nya organisationen. En viktig 
princip har varit att säkra kompetens 
från båda bolagen.

– Arbetet med att slå samman AP 
Fastigheter och Vasakronan fortskri-
der som planerat. Vi har en tydlig 
plan som vi följer och arbetar mycket 
snabbt och strukturerat för att nå 
bästa möjliga resultat, säger Fredrik 
Wirdenius, vd för AP Fastigheter och 
snart vd för nya Vasakronan.

Organisatoriskt delas Vasakro-
nan in i fem regioner – Stockholm, 
Göteborg, Uppsala och Öresund. 

Därutöver en region för bolagets 
bostäder. 

All personal i Stockholm kommer i 
vår att samlas i ett nyrenoverat kon-
tor, det så kallade Norrtullpalatset, 
vid Norrtull.

AP Fastigheter tillträdde Vasa-
kronan den 1 september 2008. De 
sammanlagda bolagen har cirka 3,5 
miljoner kvadratmeter lokaler och 
bostäder med ett totalt fastighets-
värde på cirka 77 miljarder kronor. 
Antal anställda är cirka 680 personer. 

LEDNINGSGRUPPEN:
Vd: Fredrik Wirdenius 

Regionchef Stockholm: 
Sven-Göran Svensson.

Regionchef Göteborg: Rolf Åkerman.
Regionchef Uppsala: Ronald Bäckrud.
Regionchef Öresund: Anders Kjellin.
Regionchef bostäder: John Forselius.

Fastighetsinvesteringschef 
och vice vd: Lars Johnsson.
Teknik- och servicechef: 

Nicklas Walldan. 
Ekonomi- och fi nanschef: 

Christer Nerlich.
Kommunikationschef: Peter Östman.

HR-chef: Cecilia Söderström.
Chefsjurist: Sheila Toresson Florell
Vd Vasakronan Service Partner: 

Pia Clark

CHEFER INOM RESPEKTIVE 
ORGANISATIONSENHET: 

REGION GÖTEBORG: 
Aff ärsområdeschef kontor: 

Carolina Karlsson.
Aff ärsområdeschef handel: 

Kristina Pettersson-Post.
Aff ärsområdeschef projekt: 

Magnus Tengberg.
Uthyrningschef: Bo Törnkvist.

Aff ärscontroller: Paula Sörensson.

REGION STOCKHOLM 
Aff ärsområdeschefer kontor: 
Åsa Lange, Anna Nyberg (tf Eva 

Henriksson), Jonas Bjuggren, Bo de 
Besche, Kristina Rosqvist och Agneta 

Markgren.

Aff ärsområdeschef handel: 
Frida Lampel. 

Aff ärsområdeschef projekt: 
Katarina Wåhlin-Alm.

Uthyrningschef: Per Thiberg.
Försäljningschef: Henrik Eriksson.

Marknadschef: Svante Torell.
Aff ärscontroller, gruppchef: Ulrik Elg.
Projektledningschef: Krister Larsson.

REGION UPPSALA 
Aff ärsområdeschef handel: 

Sture Caesar.
Aff ärsområdeschef kontor: 

Nils-Erik Lundberg.
Aff ärsområdeschef projekt: 

Lena Larsson.
Aff ärscontroller: Gunilla Viberg. 

Uthyrningschef: Vakant. 

REGION ÖRESUND 
Aff ärsområdeschef kontor: 

Mikael Strand.
Aff ärsområdeschef handel: 

Mats Åsemo.
Aff ärsområdeschef projekt: 

Carl-Johan Gustavsson.
Aff ärscontroller: Gunilla Grüb.

REGION BOSTÄDER 
Aff ärsområdeschef Uppsala: 

Tomas Pettersson.
Tf Aff ärsområdeschef Stockholm/
Göteborg/Öresund: John Forselius.

Uthyrningschef: Britt-Marie Karlsson.

TEKNIK OCH SERVICE 
Chef, Stockholm: Kjell Mörk.

Bitr chef, Stockholm: Leif Gustafsson.

Chef, Uppsala och tf chef, Öresund: 
Ulf Näslund.

Chef, Göteborg: Göran Wigermo.
Inköps- och teknikstödschef: 

Mats Belius.
Chef kundtjänst samt service 

och koncept: Åsa Almquist.
Chef utveckling och miljö: 

Anna Denell.

FASTIGHETSINVESTERINGAR 
Analys- och strategichef: 

Anders Ahlberg.
Transaktionschef: Åke Pettersson.

Portföljförvaltningschef: 
Rebecca Ernarp.

KOMMUNIKATION 
Chef bolagskommunikation: 

Eva Kasberg.
Marknadschef: Marika Karlsson.

IT 
IT-chef: Sören Sandell.

JURIDIK 
Bitr juridikchef: Carl Conradi.

EKONOMI 
Ekonomistödschef: 

Thomas Kristoff ersson.
Koncerncontroller: Anna-Karin Hag.

Chef, verksamhetscontrolling: 
Barbro Brännemo.

FINANS
Finanschef: Björn Lindström

Här är cheferna i nya Vasakronan
Vi har en tydlig plan som 

vi följer och arbetar mycket 
snabbt och strukturerat för att 
nå bästa möjliga resultat.

Fredrik Wirdenius, vd för AP Fastigheter.

DE SKA LEDA VASAKRONAN:
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ÄNTLIGEN BYGGSTART PÅ 
FRIGGAGATAN
Regeringen avslår, som väntat, 
överklagandet om lägenheter på 
Friggagatan i Göteborg.

Därmed kan Stigberget Fastig-
hetsutveckling gå igång med bygget 
av 500 hyreslägenheter.

En ensam granne har överklagat 
till både länsstyrelsen och reger-
ingen, och byggstarten har därmed 
fördröjts i fl era år.

Senhösten 2010 ska nu de första 
lägenheterna vara infl yttningsklara.

HUFVUDSTADEN HAR NÖJ-
DAST HYRESGÄSTER
Hufvudstaden har branschens nöj-
daste kontorshyresgäster. Det visar 
den årliga Fastighetsbarometern 
som genomförts av Fastighetsä-
garna Sverige och CFI Group. 

Hufvudstaden var tvåa förra året, 
då Vasakronan – som nu har fl yttats 
ner till andra plats – vann. Trea i årets 
lista var Dagon.

TP I GLOBALT NÄT VERK
TP Group har ingått samarbete med 
GVA Worldwide, ett ledande globalt 
nätverk för konsulter inom fastig-
hetsbranschen. 

Som medlem i nätverket får TP 
Group tillgång till 95 nyckelmarkna-
der i mer än 25 länder. 

– Vårt samarbete med GVA 
Worldwide ger oss ett starkt inter-
nationellt nätverk att erbjuda våra 
befi ntliga kunder i Sverige, Finland 
och Estland. Samtidigt öppnar det 
möjligheter för nya uppdrag på en 
global marknad, säger Jan Leife, vd 
för TP Group. 

Prenumerera du också – gå in på fsve.se

Leimdörfer och Catella tvingas 
skära i personalstyrkan till följd av 
fi nanskrisen.

– Det rör sig om en betydande 
del, kanske en tredjedel av hela 
personalstyrkan, säger Leimdörfers 
vd Sven Dahlin.

41 personer arbetar i dag på Leim-
dörfers Stockholmskontor och sex 
på kontoret i Helsingfors.

– Det är svårt att säga exakt hur 
många som kommer att få gå, vi bör-
jar förhandla nu. Men jag kan tänka 
mig att det rör sig om en tredjedel av 
den totala personalstyrkan i Sverige 
och Finland.

– Två saker ligger bakom det här, 
dels att transaktionsmarknaden bara 
är en bråkdel av vad den var förra 
året. Och dessutom att aff ärerna görs 
på ett annat sätt nu: Det handlar inte 
längre om stora processer, att skicka 
ut prospekt till hela världen, utan om 
att hitta en säljare och en köpare. 
Det här medför ett annat personal-
behov.

Också Catella Property Group 

tvingas dra ner. Det rör sig om ett 
knappt tiotal av de 60 anställda som 
bolaget har haft i Sverige.

– Det är inga dramatiska föränd-
ringar egentligen. Vi har ju varit 
med genom alla år, och vet att det 
blir upp- och nedgångar. Transak-

tionsmarknaden är ju så gott som 
försvunnen nu, och vi har anpassat 
organisationen, säger vd Lennart 
Schuss.

– Däremot jobbar ju corporate 
fi nance-sidan på för fullt som vanligt.

Fastighetskonsulter skär i personalstyrkan

Leimdörfers vd Sven Dahlin.

Midroc Property Development och Växjö kommun får priset ”Utmärkt Modernt 
Träbyggande” för byggprojektet Limnologen i Växjö. De fyra byggnaderna är 

med sina åtta våningar de högsta moderna bostadshusen 
med trästomme i Sverige. 

– Det har varit ett pionjärarbete för oss och våra 
samarbetsparter, säger vd Magnus Skiöld. Hösten 2006 
påbörjades byggprojektet Limnologen, som ligger natur-
skönt vid sjön Trummen i Växjö. Två fl erbostadshus med 67 
bostadsrätter är klara och infl yttade, medan byggandet av 
de två kvarvarande husen pågår. Nästa sommar kommer 
allt att vara klart. 

Juryn för ”Utmärkt Modernt Träbyggande” har utsetts av 
Nationella träbyggnadsstrategin och Sveriges Träbyggnadskansli. 

Limnologen prisas

Bygg-
projektet 
Limnolo-
gen i Växjö 
får priset 
”Utmärkt 
Modernt 
Träbyg-
gande” .

Det 
har varit ett 
pionjärarbete 
för oss och 
våra samar-
betsparter

Regeringen föreslår i en lagrådsre-
miss att det ska införas regler om 
ägarlägenheter från och med den 1 
maj 2009. I ett senare skede ämnar 
regeringen att också möjliggöra 
ombildning till ägarlägenheter i 
befi ntliga hus.

Avsikten är också att ägarlägen-
heter ska bidra till ökad bostadspro-
duktion och till ett ökat utbud av 
lägenheter att hyra.

– Det är gläd-
jande att vi har 
kommit så här 
långt i arbetet med 
att införa ägarlä-
genheter i Sverige. 
Det förslag som 
nu lagt fram ska 
ses som ett första 
steg. Regeringen 
kommer senare att 

återkomma med lagförslag som gör 
det möjligt att bilda ägarlägenheter 
i befi ntliga hus, säger justitieminis-
ter Beatrice Ask och kommun- och 
fi nansmarknadsminister Mats Odell. 

Ägarlägenheter 
införs 1 maj

 Mats Odell.

Jan Leife, vd för TP Group. 
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LUNDH VD FÖR AM-JÄT TE
Anders B Lundh blir vd för det nybil-
dade F&C REIT Asset Management med 
ansvar för verksamheten i Norden och 
Baltikum. Han har tidigare varit vd för 
REIT Asset Management som nu slagits 
samman med F&C:s fastighetsrörelse. 

Anders B Lundh har tidigare varit 
Director of Asset Management på NCM 
Donaldsons och centrumchef för Farsta 
Centrum.

STAFFANSTORPSHUS SÄL JER 
FÖR 105 MIL JONER KRONOR
Staff anstorpshus säljer sina 124 lägen-
heter i Nevisborg i Staff anstorp för 105 
miljoner kronor.

Köpare är Malmöbolaget Lifra 
fastigheter.

Kommunala Staff anstorpshus har 
sålt sammanlagt 230 lägenheter, vilket 
motsvarar 30 procent av beståndet. Di-
rektivet från politikerna är att maximalt 
50 procent ska säljas.

VASALLENFÖRSÄL JNING 
AVBRUTEN
I maj togs beslut om att sälja hela det 
statliga fastighetsbolaget Vasallen. 
Men staten hade dålig tajming i försälj-
ningen av Vasallen. Finanskrisen kom 
emellan och aff ären har avbrutits. 

Försäljningen skulle ha inbringat 
2-2,5 miljoner kronor, men de bud som 
kom in var alldeles för låga.

LEDAMÖTER LÄMNAR COREM
Två styrelseledamöter, Henrik Treschow 
och Börje Hag har på kort tid lämnat 
Corem Property Group. Kvar i styrelsen 
är nu ordföranden Fred Andersson, Jan 
Sundling, Erik Selin och företagets vd 
Rutger Arnhult. Eftersom styrelsen måste 
innehålla minst fem ledamöter ska en 
extrainsatt bolagsstämma snart hållas.

Vårt nyhetsbrev är självklart kostnadsfritt – fsve.se

K:fem i Vällingby utsågs till världens 
främsta byggnad för shopping vid 
den första upplagan av World Archi-
tecture Festival i Barcelona.

Över 700 bidrag lämnades in till 
arkitekturtävlingen. 224 av dem 
valdes ut och tävlade i 17 olika kate-
gorier. Och K:fem ritat av Wingårdh 
arkitektkontor, vann alltså shopping-
kategorin.

– Det var överraskande. Jag 
trodde inte att vi skulle nå ända fram. 
Det här känns naturligtvis alldeles 
utmärkt, säger Gert Wingårdh.

Hur stort är det här? 
– Svårt att säga. Det är första 

gången det här hålls. De ledande 
arkitekturtidskrifterna i världen har 
gått ihop och skapat den här världs-
festivalen. De mest välrenommerade 
arkitekterna i världen har valts ut till 
juryn.

– Men det leder till att vi expo-
neras i de största arkitekturtidskrif-
terna. Det kommer säkert att öppna 
en del dörrar för oss.

K:fem i Svenska Bostäder-ägda 

Vällingby City är Sveriges första 
renodlade modevaruhus. Varuhuset, 
på 8 000 kvadratmeter, rymmer 35 

avdelningar i två plan. Den arkitekto-
niska tanken var att specialdesigna 
en byggnad för mode. 

K:fem 
världens 
främsta 
shopping-
byggnad

K:fem i Vällingby utsågs till 
världens främsta byggnad för 
shopping vid World Architec-
ture Festival i Barcelona.

Designföretaget Stylt har vun-
nit förstapris i den internationella 
tävlingen European Hotel Design 
Awards.

– Det är som en Oscar inom hotell-
design, säger Erik Nissen Johansen, 
kreativt ansvarig på Stylt.

Stylt vann för sin förvandling av J 
C Stevens gamla villa vid Stenungs-
baden i Stenungsund till en exklusiv 
och elegant mötesplats för de mest 
krävande konferensgäster.

– Det här är fantastiskt roligt, vi 
trodde nog inte riktigt på det här 

själva. Det här är ju det största man 
kan vinna inom hotelldesign.

– Självklart ökar detta möjlighe-
terna för oss att få större uppdrag, 
säger Erik Nissen Johansen.

Tävlingen anordnas av Sleeper 
Magazine, det ledande magasinet 
inom hotelldesign, utveckling och 
arkitektur. 

Svensk vinnare i stort hotelldesignpris

Svenska Stylt har vunnit förstapris i tävlingen European Hotel Design Awards.

Anders B Lundh vd för det nybildade F&C 
REIT Asset Management
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STRÅLNINGSSÄKRARE 
I TRÄHUS
Människor som bor i betonghus 
utsätts för mer joniserande strålning 
än de som bor i trähus. Det visar en 
studie som jämfört stråldosen till per-
soner i Göteborg, Mark och Gävle. 

Avhandlingen visar också att radio-
aktiva ämnen från Tjernobyl-olyckan 
och från 60-talets kärnvapentester 
fortfarande ruvar i svenska marker. 

Den mesta strålningen når oss när 
vi är inomhus. 

–Stråldosen kommer från bygg-
nadsmaterialet. Min forskning visar att 
personer som bor i betonghus med 
radon erhåller högre stråldoser än de 
som bor i trähus. säger forskaren Sara 
Almgren.

COREM KÖPTE AV MATHS O
Maths O Sundqvist har tvingats 
sälja en stor del av sin aktieportfölj i 
höst, bland annat ett stort innehav i 
Klövern. Köpare till posten var Corem 
Property Group. För Corem innebär 
aff ären en ny inriktning, tidigare har 
man inte ägt börsaktier.

WINGÅRDHSRITAT SPA 
BYTER NAMN
En av Västsveriges största konfe-
rensanläggningar, Lingatan Hotel & 
Conference, byter namn till Vann spa, 
hotell och konferens. 

– Vann är helt enkelt hur vatten 
uttalas i Bohuslän. Eftersom allt på 
Vann kretsar kring vatten, känns det 

naturligt att också hotellets namn 
avspeglar detta, säger Simon Syrén på 
reklambyrån DTRT som ligger bakom 
namnet. Nu står anläggningen inför 
en omfattande om- och utbyggnad, 
signerad Gert Wingårdh.

– Vi ska bygga ett sensuellt, hemligt 
och syndigt spa som också ger möjlig-
het till avkoppling, säger Wingårdh.

Håll dig uppdaterad – fsve.se

24 våningar och 76 meter högt – 
Familjebostäders nya satsning blir 
det hittills högsta huset i Sverige 
som nyproducerats för hyresrätter.

En helt ny silhuett kommer att ska-
pas på Kungsholmens nordvästra del.

Uppdraget att utföra projektet 
på totalentreprenad går till Värmdö 
Byggentreprenader AB.

Projektet består av två kvarter 

och omfattar totalt 314 lägenheter, 
fördelade på tre byggnader. De 
ligger placerade på Hornsbergs 
strand, precis intill Ulvsundasjön på 
Kungsholmen i Stockholm.

Den mer spektakulära byggnaden 
har 24 våningar och ska inrymma 
82 lägenheter, där speciellt de övre 
våningarna kommer att erbjuda 
unika vyer. 

De två andra byggnaderna är 6–8 
våningar höga. 

– Det blir roligt och stimulerande 
att bygga detta landmärke. Det inne-
bär dessutom ett ordentligt tillskott 
på hyresrätter i Stockholms innerstad, 
säger Bosse Sundling, vd för Familje-
bostäder i Stockholm.

Första infl yttning beräknas ske 
sommaren 2011.

Familjebostäder bygger 
Sveriges högsta hyreshus

Maths O Sundqvist fi nansiella 
problem har lett till rykten om 
att hans fastighetsbolag Norrvid-
den och Fabös ska vara till salu. En 
advokatfi rma ska ha hört av sig till 
olika fastighetsbolag för att höra 
sig för om intresse fi nns för att köpa 
bolagen. 

I ett gemensamt pressmeddelan-
de förnekar Norrvidden och Fabös 
alla uppgifter.

”Några försäljningsaktiviteter 
rörande nämnda bolag pågår inte, 
och har inte för avsikt att inledas”, 
skriver bolagen.

– Vi beklagar den eventuella oro 
som de aktuella tidningsspekula-
tionerna kan ha medfört för våra 
kunder och anställda. Uppgifterna 

saknar grund och tillbakavisas be-
stämt, säger Peter Andersson, vd för 
Norrvidden och Fabös. 

Andersson tillbakavisar rykten

Maths O Sundqvist.

STEEN & STRÖM 
HOPPAR AV 
MIL JARDPROJEKT
Steen & Ström drar sig ur 
Arenastaden i Växjö, bero-
ende på det ekonomiska 
läget. I samarbetsavtalet 
med Växjö kommun fi nns 
en skiljepunkt den 1 januari 
2009. Det är den skrivning-
en som Steen & Ström nu 
åberopar när man säger 
upp avtalet.

Anbudsförfrågan som 
har skickats ut gällande 
byggandet av den nya mul-
tiarenan dras nu tillbaka.

Lingatan Hotel & Conference, byter 
namn till Vann.
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KORTA NYHETER

ÖRBÄCK FRIAD I HOVRÄT TEN
Hovrätten friar HSB Malmös förre vd 
Johnny Örbäck, som i tingsrätten 
dömdes till ett och ett halvt års fäng-
else för trolöshet mot huvudman. 

Örbäck misstänktes ha förskingrat 
22 miljoner från HSB Malmö, tillsam-
mans med två andra män som också 
dömdes till fängelse i tingsrätten, men 
som nu har friats i hovrätten.

CENTERPLAN I KONKURS
Danska Centerplan som äger en stor 
fastighetsportfölj i Sverige, och som 
är huvudägare i Allokton, har begärts 
i konkurs.

De samlade kraven på Centerplan 
uppgår till nästan fyra miljarder 
danska kronor.

Kraven kommer från danska 
Roskilde Bank, isländska Glitnir och 
Landsbanki, tyska HSH och Hypo Real, 
norska DnB Nord, fi nska Fionia och 
holländska SNS.

Hypo Real har det största kravet, 1,3 
miljarder danska kronor.

VALAD SÄL JER FÖR 
FÖRSTA GÅNGEN
Valad Property har genomfört sina 
första försäljningar i Sverige. Bolaget 
säljer åtta fastigheter i Linköping och 
Norrköping till Henry Ståhl Fastighe-
ter, och en fastighet i Norrköping till 
Magnentus.

– Det fi nns heller inga tvivel om att 
fastighe-
terna är 
mindre 
värda idag 
än de var 
för ett år 
sedan. 
Men så 
ser vi inte 
på det. De 
fastighe-
terna som 
är färdig-
utvecklade 
har kanske 
tappat tio procent under det senaste 
året. Men vi kan faktiskt köpa fastig-
heter till ännu bättre avkastning just 
nu som vi kan utveckla. Därför blir det 
en bra aff är, säger Valads Nordenchef 
Michael Bruhn.

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

Så sent som i april utsågs Mats Ster-
ner till vd för Landic Sweden. Han 
efterträdde då Tommy Sundbom 
som gick vidare inom bolaget och 
blev vd för Landic Property.

I slutet av oktober sades Sterner 
med omedelbar verkan upp från sin 
tjänst. 

– Det kom som en fullständig 
överraskning. De gav mig en 
avskedsansökan skriven i jag-form, 
men den skrev jag naturligtvis inte 
under, säger Mats Sterner.

I stället har han kopplat in advokat 
på ärendet.

– Det här släpper jag aldrig, de ska 
inte få komma undan, säger Mats 
Sterner.

Han är minst sagt fundersam över 
Landics agerande.

– De har ju inte skött det här 
speciellt klädsamt. Fram tills nu har 
styrelsen hela tiden uttryckt sin 
belåtenhet över mitt arbete.

Tommy Sundbom som hand-
plockade Mats Sterner till tjänsten 

i våras slår sig nu ner på vd-stolen. 
Han och Sterner är gamla kompisar 
och när Fastighetssverige når Sund-
bom är han påtagligt berörd av det 
inträff ade.

– Jag är ledsen för Mats skull, jag 
har känt honom länge och tycker 
att det är en bra kille, säger Tommy 
Sundbom.

Sterner sparkad: 
”De ska inte få komma undan”

Mats Sterner.

Konsultföretaget WSP har fått 
uppdraget att ansvara för bygg-
nadsstrukturen i det som förväntas 
bli världens högsta byggnad, det 
mer än en kilometer höga Nakheel 
Tower. 

Tornet som kommer att stå i 
centrum för ”Nakheel Harbour and 
Tower” i Dubai City beräknas ta drygt 
tio år att färdigställa. 

Uppdraget har WSP fått som 
ledare för ett konsortium där även 
New York-företaget LERA och den 
australiensiska VDM-koncernen in-
går. Arkitekter är det internationella 
företaget Woods Bagot. 

– Det faktum att vi vinner 
prestige projekt med Nakheel Tower 
är fantastiskt roligt, samtidigt som 
det är en bekräftelse på att vi lyckats 

med vår strategi att öka vår globala 
aff ärsverksamhet, säger Rikard Ap-
pelgren, vd för WSP Sverige och WSP 
Europa. 

WSP med 
och bygger 
Nakheel Tower

Konsultföretaget WSP har fått uppdraget att ansvara för byggnadsstrukturen för som 
ska bli det mer än en kilometer höga Nakheel Tower. 

GAVLEGÅRDARNA VILL 
SÄL JA 600 LÄGENHETER 
För att kunna fi nansiera framtida 
investeringar vill politikerna i Gäv-
le sälja uppemot 600 lägenheter. 

Dessa fi nns i dag i det kommunala 
bolaget Gavlegårdarna.

Gavlegårdarnas styrelse har 
gett vd Jan Hugg i uppdrag att 
ta fram förslag till försäljning av 

 uppemot 600 lägenheter under 
åren 2009–2012.

NAI Svefa har säljuppdraget för 
Gavlegårdarnas bostadspaket.

Valads Nordenchef 
Michael Bruhn.
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[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

matateljé på Hällsnäs
Han är ensam i världen om att ha tre guld i 
mat-OS. Nu är han bland annat food mana-
ger på Hällsnäs aff ärsklubb och Råda Säteri. 
Följ med till Krister Dahls ateljé och få en 
lektion i matlagningens ädla konst.

Med en magnifi k utsikt över sjön Gröen i Mölnlycke, strax öster 

om Göteborg, ligger Hällsnäs konferens och aff ärsklubb. Här 

håller kocken Krister Dahl till, åtminstone när han inte är på 

Råda Säteri eller är ledare för kocklandslaget. Jo, han har många 

slevar i många grytor. Kristers och Hällsnäs ägare Robert Sälls 

idé med matateljé har blivit en succé. Flera gånger i veckan 

kommer gäster, mest från olika företag, dit för att få hjälp att 

utveckla sina matlagningsfärdigheter, och självklart även få en 

matupplevelse utöver det vanliga. Och det var precis det som 

var vår ambition när vi tog oss ut till det naturskönt belägna 

matmekkat.

Krister Dahl hade förberett rökt ankbröst och en hel del andra 

ingredienser till dagens tvårätters. 

Mitt första uppdrag blev att tranchera ankbröstet i mycket tunna 

skivor. Sedan skulle hela anrättningen läggas upp snyggt på tallrik. 

Krister Dahl gjorde en likadan så det blev nästan som en liten kock-

duell. I efterhand var både jag, Krister och fotograf Nicklas överens 

– Kristers tallrik blev mycket snyggare och mer lockande än min.

Det andra uppdraget gick ut på att skapa en läcker efterrätt på 

bland annat chokladmousse, passionsfrukt, choklad och citron-

meliss. Här gick jag bort mig rejält och slarvade bland annat med 

såsen. Kristers däremot blev riktigt läcker och såg så där grymt 

lyxig ut, som en dessert av en mästerkock ska göra.

Då och då under matlagningen kom Krister med små enkla 

tips och knep, han berättade också en del om grundläggande ”reg-

ler” när det gäller matlagning.

– Meningen är att man ska gå härifrån med en del användbara 

tips i bagaget. Man får också med sig recepten på det man gjort 

och förklädet. Dessutom är man förhoppningsvis en härlig upp-

levelse rikare, säger Krister Dahl.  

Besök i mäst erkockens 

[ Mat & vin av Eddie Ekberg ]
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DUK TIG PÅ AT T SNICKR A

Namn: Krister Dahl.
Ålder: 34 år.
Familj: Dottern Olivia.
Bostad: Villa i Mölnlycke.
Bil: Volkswagen Passat.
Yrke: Kock.
Favoritmat: Kyckling i alla dess former.
Favoritdryck: Whisky. 
Aktuellt: Öppnar upp à la carte på Råda Säteri till våren.
Fritid: Spelar golf (9 hcp) och gillar att löpträna.
Karriär: Panorama Hotel, Parantes kök och matsal, 
Thörnströms Kök, Råda Säteri och Hällsnäs konferens och 
aff ärsklubb.
Meriter: Lagledare för kocklandslaget, OS-guldmedaljör 
och ensam i världen med tre guld i mat-OS. 
Bonusinfo: Krister är duktig på att snickra och har bland 
annat varit med och byggt fl era kök, till exempel matatel-
jén på Hällsnäs.

Recept på nästa sida >>

TUNNA SKIVOR. När Fastighetssverige besökte Krister Dahls matatelé på Hällsnäs fi ck vi bland annat 
lära oss att skära ett ankbröst i riktigt tunna skivor.

3 tips!

Tre tips från Krister Dahl 
för att lyckas i köket

1. Skaff a en bra termometer.
2. Planera i god tid och våga 

experimentera.
3. Välj bra råvaror och lägg lite 

extra vikt vid att ha en god 
utrustning.

Krister Dahls betyg på Fastighetssveriges två rätter

Ankbröst                      (stark 4:a)
– Snygg kreation med bra tanke bakom. Ankbröstet är 
centrerat på tallriken, här har du haft ett fi nt handlag. 
Minus dock för att du dolde de fi na färgerna med 
blomkålskrämen och pinjenötterna.

Chokladmousse                  (stark 3:a)
– Här verkar kompositionen lite darrig, du såg nog inte 
bilden framför dig riktigt här. Men det fi nns potential, 
det märks.

Bilder: Nicklas Tollesson
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Varmrökt ankbröst med smak av kanel serveras 
med blomkålscremé och clementingelé. 

4 portioner förrätt 

BRÖST 
1 rimmat ankbröst 
1 kanelstång
1 tsk hel svartpeppar 
1 st stjärnanis 

Mixa kryddorna i en kryddmix, gnid in dem i bröstet. 
Tänd upp en grill, vänta tills briketterna är gråa, slå 
på de blötlagda rökfl isorna. Lägg bröstet på gallret 
och sätt på locket och ha spjället halvt öppet. Bröstet 
skall ha en innertemperatur på 54 grader. Låt vila ett 
dygn innan servering. 

BLOMKÅLCREMÉ 
2 dl plockad blomkål 
2 st schalottenlök (fi nhackad)
1 st citron 
2 dl mjölk 
3 msk creme fraiche 

Koka blomkål med löken i mjölken tills den är mjuk. 
Häll av mjölken och mixa den slät tillsammans med 
creme fraichen. Smaksätt med citronsaft och lite rivet 
skal samt salt och peppar. 

RÖDKÅL 
1 bit rödkål 
1 st citron 
1 krm rivet apelsinskal 
Olivolja 
Salt och vitpeppar 

Strimla rödkålen tunt och vänd upp den med 
citronsaft och olivoljan. Smaksätt med apelsinskal, 
salt och peppar.

GELÉ 
2 dl clementinjuice, färskpressad 
1 dl sött vitt vin 
3 cm vaniljstång 
2 blad gelatin 

Koka ihop vinet tills det är hälften kvar, koka vinet 
med vaniljen. Vänd i gelatinet och juicen. Sila upp i 
plastade formar. Kyl och skär sedan upp efter önskad 
form. 

Päron och plommonsallad med chokladcrème  
4 personer 

SALLAD 
2 dl tärnat päron 
2 st plommon i klyftor 
2 st stjärnanis 
1/2 vaniljstång 
1 dl vatten
3 msk råsocker 
1 st passionsfrukt 

Koka upp vattnet med socker, apelsinskal, vanilj och 
anis. Tillsätt pärontärningarna och plommonen, låt 
koka upp och dra åt sidan.  Vänd i passionsfrukten 
och lägg upp. 

CHOKLADCRÈME
3 dl kesella Jordgubb&Lime 
4 st äggulor 
2 msk vitt vin 
120 g mjölkchoklad 
1 citron, (saften)
2 blad gelatin 

Vispa upp äggen, vinet och citronsaften på mel-
lanvärme i en kastrull. Det skall bli ett fast skum (82 
grader). Tag bort från värmen och vänd i gelatinet 
och chokladen. När det svalnat lite så vänd i kesellan. 
Lägg i form eller servera i glas.  

Vintips
Förrätt
Comtes d’Isenbourg 
Gewurztraminer (nr 2187) 
Dessertvin
Coteaux du Layon Beaulieu Clos de la Mine 2005 (nr 93995)



 Primörviner från Bordeaux
        – för hängivna vinälskare och samlare.

Med leverans till din dörr!
Välj bland hundratals viner. www.bdxwine.com
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[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

[ Branschens senaste aff ärer ]

NR NORDIC & RUSSIA PROPERTIES 
SÄL JER TRE FASTIGHETER
NR Nordic & Russia Properties säljer tre 
fastigheter belägna i Småland. Fastig heterna 
som säljs är Fläkten 8 i Växjö, Elektronen 3 i 
Jönköping och Fårbo 13:3 i Oskarshamn. Sam-
manlagt innehåller fastigheterna kontors- och 
industrilokaler om totalt knappt 42 000 m2. 
Köpeskillingen uppgår till cirka 65 miljoner kr 
och aff ären sker i bolagsform. Priset översti-
ger den senaste värderingen från i juni i år. 
Vid förra årsskiftet ägde NR Nordic & Russia 
Properties 32 fastigheter i Sverige med en 
sammanlagd yta om knappt 890 000 m2.

CHALMERS TEKNIKPARK AVYT TRAD 
FÖR 167 MIL JONER KR
Skanska säljer den samägda fastigheten Chal-
mers Teknikpark i Göteborg. Fastigheten ägs 
till 67 % av Skanska och resterande del ägs av 
F O Peterson & Söner. Köpare är Chalmersfas-
tigheter AB som ägs av högskolan. Köpeskil-
lingen uppgår till 167 miljoner kr. Chalmers 
Teknikpark ligger belägen vid Chalmers 
campus Johanneberg. Sammanlagt inrymmer 
fastigheten 10 500 m2 kontorsyta. Byggnaden 
uppfördes 1987 och en tillbyggnad ägde rum 
1996. Bland hyresgästerna fi nns Volvo, CIT och 
IQube.

ÖSTERRIKISK KONKURRENT KÖPER 
IKEA-FASTIGHET
Den österrikiska möbelvaruhuskedjan Lutz 
har köpt Ikea:s fastighet på Bulltofta handels-
område i Malmö. Köpeskillingen har inte 
off entliggjorts. Fastigheten, med en landareal 
på cirka 60 000 m2, inrymmer idag cirka 24 500 
m2 handelsyta. Ikea lämnar fastigheten under 
kommande år för att i stället etablera sig i 
Svågertorp. 

PRIVATPERSON SÄL JER TILL 
BOSTADSRÄT TSFÖRENINGAR FÖR 
160 MIL JONER KR
Fyra bostadsrättsföreningar köper ett bo-
stadsbestånd av en privatperson i Stockholm. 
Den sammanlagda köpeskillingen uppgår 
till 160 miljoner kr. Totalt rör det sig om 119 
lägenheter och den sammanlagda ytan 
uppgår till 6 100 m2. Fastigheterna som ingår i 
aff ären är Propellen 9 belägen på Södermalm, 
Oljemålningen 9 och Talspinnaren 4 belägna 
i Hammarbyhöjden samt Björknäs 1:708, 1:718 
belägen i Nacka.

Stora aff ärer på senare tid

Köpare Säljare Objekt Pris

Pembroke Real 
Estate

Cardinal 
Capital 
Partners

Fastigheterna Hästen och Put-
ten 15 i Stockholm CBD omfat-
tande knappt 90 000 m2

4–5 miljarder*

Specialfastig-
heter

Vasakronan Försvarets Materielverk och 
Rådhuset i Stockholm 

2,32 miljarder

Akelius Fastig-
heter

Diligentia 17 bostadsfastigheter med 
2 300 lägenheter i Täby

2,3 miljarder

Köpare Säljare Objekt Pris

Acta Kapital-
förvaltning

RBS Nordisk 
Renting

En kontorsfastighet på 
Lindholmen

1 miljard
(uppskattad köpeskilling)

KappAhl London & 
Regional

Kontors- och lagerfastighe-
ten Hästägaren 3 i Mölndal

447 miljoner

DEFO-Deutsche 
Fonds für Imobilien-
vermögen GmbH

Nordic Real 
Estate Part-
ners

Sisjö Entré om 13 600 m2 
handel

350 miljoner

Köpare Säljare Objekt Pris

Property Group Annehem 45 fastigheter i Malmö, 
Lund, Hässleholm och 
Hörby, mestadels bostäder

708 miljoner

Tysk investeringsfond 
(ej offi  ciell)

Skanska Ett pågående handels-
projekt i Burlöv

585 miljoner
(investeringsvolymen)

MKB Hagman Esping 
Fastigheter AB

9 fastigheter med bl.a. 301 
lägenheter i Malmö

340 miljoner

Stockholmsmarknadens tre största aff ärer 2008

Göteborgsmarknadens tre största aff ärer 2008

Malmömarknadens tre största aff ärer 2008

* Av Fastighetssverige uppskattad köpeskilling
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WALLENSTAM SÄL JER FASTIGHETER 
TILL BOSTADSRÄT TSFÖRENING
Wallenstams fastigheter Olivedal 7:5 och 7:6 
förvärvas av en nybildad bostadsrättsförening. 
Fastigheterna säljs för 62,8 miljoner kr vilket 
överstiger den senaste värderingen med cirka 
10 %. Fastigheterna är belägna i Linnéområdet 
i Göteborg. Sammanlagt innehåller de en yta 
om 2 240 m2 varav drygt 2 100 m2 är bostads-
yta. Tillträdet ägde rum den 28 oktober.

HUMLEGÅRDEN KÖPER FASTIG-
HETER I HAGALUND
Humlegården Fastigheter förvärvar sex 
fastigheter i Hagalund i Solna kommun. 
Fastigheterna avyttras av Allba Fastighets AB. 
Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 
28 500 m2 och inrymmer i huvudsak kontors- 
och industrilokaler. Tillsammans med 
Humlegårdens fem andra fastigheter äger nu 
bolaget cirka 55 000 m2 i området. Köpeskil-
lingen har inte off entliggjorts.

KOMMUNALT BOSTADSBOLAG 
SÄL JER FÖR 230 MIL JONER KR
Det kommunala bostadsbolaget Fastighets AB 
Förvaltaren i Sundbybergs kommun utanför 
Stockholm har avyttrat fastigheterna Vikingen 
3 och 7 till två nybildade bostadsrättsfören-
ingar. Köpeskillingen uppgår till 91 miljoner kr 
respektive 140 miljoner kr. I Vikingen 3 fi nns 80 
lägenheter och i Vikingen 7 fi nns 132 lägen-
heter. Detta är Förvaltarens första ombildning 
sedan 2001. För närvarande har 51 föreningar 
anmält intresse om att få köpa 56 fastigheter. 
Säljaren har använt Newsec som rådgivare.

VALAD PROPERTY GROUP AVYTTRAR 
FÖR FÖRSTA GÅNGEN I SVERIGE
Henry Ståhl Fastigheter AB köper åtta fastighe-
ter i Linköping och Norrköping av Valad Proper-
ty Group. Transaktionsvolymen är inte off entlig. 
Fem av fastigheterna fi nns i Linköping och tre i 
Norrköping. Alla fastigheter är centralt belägna 
och inrymmer totalt 31 000 m2 bostäder, kontor 
och butiker. Försäljningen sker för fonderna 
Nordic Aktiv Property Fund 1 och 2. Henry Ståhl 
Fastigheter ägde innan förvärvet fastigheter 
med en yta om cirka 450 000 m2 i Sverige.

ANDRA AVYT TRINGEN PÅ KORT TID 
AV VALAD
Efter att ha avyttrat ett paket med åtta 
fastigheter off entliggjorde Valad Property 

Group ytterligare en försäljning. Denna gång 
säljer bolaget kvarteret Kronan i Norrköping. 
Kvarteret inrymmer 11 600 m2 kontors- och 
handelsytor. Köpare är det lokala fastighets-
bolaget Magnentus AB som innan detta köp 
ägde fastigheter om 35 000 m2. Fastigheten 
Kronan 8 är centralt belägen vid Drottning-
gatan i Norrköping.

NORRPORTEN KÖPER I VÄXJÖ AV 
MÖLLER & PARTNERS
Möller och Partners AB har avyttrat en 
fastighet i Växjö. Köpare är Norrporten och 
köpeskillingen uppgår till 50 miljoner kr. 

Fastigheten vars beteckning är Magnus Smek 
6 är centralt belägen på Norra Järnvägsgatan 
vid Växjö järnvägsstation. Totalt omfattar fast-
igheten 5 000 m2 kontor, butiker, restaurang 
och bostäder. Fastigheten har en vakans om 
800 m2. Bland hyresgästerna märks Svenskt 
Näringsliv och restaurang Harrys. Efter denna 
aff är uppgår Norrportens Växjöbestånd till 
cirka 85 000 m2.

Listan gör inga anspråk på att vara fullständig då vissa rena bolagsköp inte redovisas.
Källa: Newsec Advice AB

Sveriges tio största aff ärer 2008

Köpare Säljare Objekt Pris

AP Fastigheter Vasakronan Hela Vasakronan inkl. 172 fastigheter 41,1 miljarder

Niam AB AP Fastigheter 41 fastigheter i Stockholm, Göteborg, 
Malmö, Uppsala och Lund

7 miljarder)

Klépierre och ABP Canica AS Steen & Ströms svenska del 7 miljarder
(uppskattad)

Pembroke Real 
Estate

Cardinal Capital 
Partners

Fastigheterna Hästen och Putten 15 i 
Stockholm CBD omfattande knappt 
90 000 m2  

4–5 miljar-
der*

Valad Continen-
tial Partners

Alecta 34 fastigheter i södra och mellersta 
Sverige

2,4 miljarder

Specialfastig-
heter

Vasakronan Försvarets Materielverk och Rådhuset 2,32 miljarder 

Akelius Fastig-
heter

Diligentia AB AB Täbyhus inkl. 17 bostadsfastigheter 
med 2 300 lägenheter i Täby

2,3 miljarder

Aberdeen Pro-
perty Investors 
Pan-nordiska fond

Niam Fond III och 
Whitehall

8 kontorsfastigheter i Marievik i 
Stockholm

2,1 miljarder

Två bostadsrätts-
föreningar

Boultbee 534 hyreslägenheter i Fältöversten och 
388 hyreslägenheter i Ringen, Stockholm

1,9 miljarder

Wallfast AB Svenska Bostäder, 
Stockholmshem 
och Familjebostäder

30 fastigheter om 2116 hyreslägenheter 
i Stockholm

1,6 miljarder

* Av Fastighetssverige uppskattad köpeskilling
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[ Advokaten har ordet av Johan Gustavsson och Christian Oxhamre ]

En bestämmelse som hyresvär-

dar bör uppmärksamma nu när 

vi går mot sämre tider är jorda-

balken 12 kap. 32 § 2 st. Paragra-

fen innebär att om hyresgästen 

lämnar hyresvärden ett konkret 

förslag till överlåtelse av hyres-

kontraktet så måste hyresvärden 

lämna besked inom tre veckor. 

För det fall att hyresvärden inte 

lämnar besked inom denna tid eller nekar överlåtelse utan skälig 

anledning har hyresgästen rätt att säga upp hyreskontraktet. 

EN NYLIGEN AVKUNNAD hovrättsdom kan illustrera hur en hy-

resgäst kan utnyttja bestämmelsen. I målet hade hyresvärden och 

hyresgästen tecknat två långvariga hyresavtal avseende lagerlo-

kaler. Det sammanlagda kvarvarande hyresvärdet vid uppsäg-

ningen uppgick till närmare 100 miljoner kronor. Hyresgästen 

begärde överlåtelse av hyresavtalen till sitt moderbolag. I sitt svar 

godkände hyresvärden överlåtelsen under förutsättning att mo-

derbolaget hade samma fi nansiella ställning som dotterbolaget/

hyresgästen. Hyresgästen svarade att en överlåtelse av hyresavtalet 

inte längre var aktuell och sa istället upp avtalet med åberopande 

av bestämmelsen i jordabalken 12 kap 32 § 2 st. Hovrätten ansåg 

att hyresgästen hade rätt att säga upp avtalen eftersom besked om 

överlåtelse hade lämnats en till två dagar efter det att treveckors-

fristen löpt ut. 

Paragrafen ger alltså hyresgäster möjligheten att genom en 

överlåtelsebegäran framkalla en förtida uppsägningsrätt och på 

så sätt komma ur ett ingånget avtal. För hyresvärdar som lagt ned 

stora pengar på hyresgäs-

tanpassningar eller till och 

med uppförande av en 

anläggning, för att under 

hyresavtalet få sin inves-

tering återbetald genom 

hyran, kan detta vara en 

ren katastrof och i värsta 

fall leda till konkurs. 

Hur skall då en hyres-

värd agera för att undvika 

att hyresgästen tillskapar sig en uppsägningsrätt med stöd av jor-

dabalken 12 kap 32 §? Nedan följer några rekommendationer.

Att tänka på vid upprättandet av hyresavtalet:
Eftersom hyresavtalet vid en överlåtelse tas över av den nye hy-

resgästen på oförändrade villkor bör den verksamhet som ska 

bedrivas i lokalerna defi nieras så precist som möjligt. Att den 

föreslagne hyresgästen inte avser att bedriva samma verksamhet 

i lokalen har ansetts vara en skälig anledning för hyresvärden att 

När konjunkturen nu snabbt viker så kommer många hyresgäster att börja 
se över sina kostnader, av vilka lokalkostnaderna ofta är en stor del. Tyvärr 
så ser vi i sådana tider ofta en ökning av försök från hyresgästers sida att 
komma ur oförmånliga hyresavtal. Nedan redogör Johan Gustavsson och 
Christian Oxhamre, båda verksamma vid Kilpatrick Stockton Advokatbyrå, 
för en av de metoder som används och vad en hyresvärd kan tänka på för 
att möta problemet.

ADVOKATEN HAR ORDET
Johan Gustavsson och 
Christian Oxhamre, Kilpatrick Stockton

En lömsk paragraf

Post och fax måste kontrolle-
ras regelbundet och de som åläggs 
denna uppgift måste informeras om 
att direkt reagera på en förfrågan 
om överlåtelse genom att överlämna 
den till korrekt handläggning. 



neka överlåtelsen. Verksamhetsföremålet bör därför inte defi nie-

ras endast som ”kontor” eller ”butik”.

Att tänka på under hyresavtalets löptid:
Post och fax måste kontrolleras regelbundet och de som åläggs 

denna uppgift måste informeras om att direkt reagera på en 

förfrågan om överlåtelse genom att överlämna den till korrekt 

handläggning. Särskild vaksamhet bör iakttagas under semester-

perioder. 

VARKEN FÖRARBETEN ELLER rättspraxis ger någon defi nition på 

vad som utgör ”skälig anledning” att vägra samtycke. Rimligen bör 

emellertid sådana skäl som att den nya hyresgästen inte bedriver 

den verksamhet som förutsätts i hyresavtalet eller har en tveksam 

fi nansiell ställning vara omständigheter som utgör skälig anled-

ning att vägra samtycke. Även om det noga bör övervägas hur 

svaret från hyresvärden skall utformas så måste beskedet under 

alla förhållanden lämnas inom treveckorsfristen och dessutom 

vara klart och tydligt i frågan om hyresvärden godkänner eller 

motsätter sig överlåtelsen. Beskedet får inte vara villkorat. 

Avslutningsvis kan vi nämna att det var under fastighetskrisen 

på 90-talet som paragrafen uppmärksammades på allvar. Med 

hänsyn till de tider vi står inför fi nns det tyvärr anledning att 

befara att bestämmelsen på nytt kommer att få ökad tillämp-

ning.   

ALLT UNDER 
ETT TAK

Fastigheter och fjärrvärme med 
fokus på energieffektivisering.

Elmia, Jönköping, 20–22 oktober 2009.

Elmia Fastighet arrangeras nu samtidigt med 

Fjärrvärmemässan, med ett gemensamt fokus 

på energi effektivisering. Under tre dagar på 

branschens viktigaste mötesplats kommer du 

att få inblick i allt som händer inom fastigheter, 

förvaltning och energi.

 Förutom produktutställning och föreläsningar 

på Elmia står intressanta studieresor, workshops 

och mycket annat på programmet. Dörren till 

framtiden står på glänt. Välkommen in.

Mer info hittar du på www.elmia.se.

2009 ELMIA
FASTIGHET
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[ Arkitektkommentaren av Magnus Meyer ]

Svenska arkitekter må ha en tuff  period fram-
för sig på hemmaplan – men internationellt 
fi nns stora möjligheter att erbjuda tjänster 
inom miljö, energi och hållbar utveckling. 
Tengbom har i fl era år satsat på att erbjuda 
tjänster inom dessa områden i Europa, Afrika 
och Asien och upplever en fortsatt stark ef-
terfrågan trots vikande global konjunktur.

För några år sedan gjorde Tengbom det 

strategiska valet att satsa på att utveckla 

en internationell verksamhet. Vi bedrev 

redan då verksamhet i viss omfattning i 

Afrika och Europa, och valde att även in-

kludera Asien i den internationella verk-

samheten. Vi valde tidigt att lägga kraft 

på att erbjuda god arkitektur och stads-

byggnad med fokus på miljö, energi och 

hållbar utveckling och upptäckte snart att 

det fanns ett stort intresse internationellt för vår kompetens. Det-

ta gällde speciellt inom hållbar stadsbyggnad, och vi valde därför 

inledningsvis att lägga största fokus inom detta område.

Som en följd av detta har Tengbom under de senaste åren varit 

delaktiga i ett stort antal stadsutvecklingsprojekt i framför allt 

Kina, alla med starkt fokus på miljö, energi och hållbar utveckling. 

Det senaste exemplet är en internationell tävling i Chongqing 

som vi blev inbjudna till i början av 2008, och där vi precis har 

utsetts som vinnare. Projektet är en del i världens största stads-

utvecklingssatsning – ”2 river 4 banks Urban Renewal” – och 

den del Tengbom arbetar med innefattar totalt cirka tre miljoner 

kvadratmeter yta som skall utvecklas under de kommande åren, 

varav cirka 2,4 miljoner kvadratmeter bostäder för 80 000–90 000 

invånare. Det motsvarar ungefär den totala bostadsproduktionen 

i Sverige under ett år. Chongqing är en jättestad med cirka 32 

miljoner invånare, och staden växer kraftigt. 

NYCKELN TILL FRAMGÅNG i projektet har varit att uppnå extremt 

hög exploateringsgrad, men samtidigt uppnå uthållig hög kvalitet 

på stadsmiljö och gestaltning. Chongqing har en mycket speciell 

karaktär med varierande topografi , och vi valde att utnyttja detta 

för att skapa en eff ektiv men ändå spännande miljö där mycket 

grönytor kan bevaras.

Tengbom kommer nu att arbeta vidare med myndigheterna i 

Chongqing med att ta fram detaljplaner för det aktuella området.

Under senare år har Tengbom utöver hållbar stadsbyggnad 

även allt mer börjat erbjuda hållbar arkitektur på den interna-

tionella marknaden. Som en följd av en annan internationell 

tävling i Kina inom hållbar stadsbyggnad, som Tengbom vann 

förra året, har vi exempelvis blivit tillfrågade om att rita det 

första stora projektet i det aktuella området i Shanghai – en 

skyskrapa på drygt 200 meter. Utöver utmaningen att rita ett så 

högt hus, något som varken vi eller någon annan svensk arki-

tekt har någon större erfarenhet av då det knappast förekommer 

denna typ av byggnader i Sverige, så är kraven på miljö- och 

energifrågor höga. 

Svenska arkitekters 

MILJÖKOMPETENS 
efterfrågas över hela världen

ARKITEKT-
KOMMENTAREN
Magnus Meyer
Tengbom



Hungrig på kunskap 
om den norska fastighetsmarknaden?

Estate Media AS |  Holbergsgate 21  |  N-0166 OSLO | Telefon: +47 2195  1000   |  E-post: info@estatemedia.no  |  www.estatemedia.no

Bransjemagasinet Estate Eiendom serverar 
dig 6 nummer för NOK 495.- exkl. porto.

Boka din prenumeration på: www.estatemedia.no 
eller info@estatemedia.no

Nyhetstjänsten Dagens Eiendom skall ta pulsen 
på fastighetsmarknaden med fokus på fi nansiella 
fastighetsprodukter, nyheter och transaktioner i 
Norge och i utlandet.

Registrera dig på: www.dagenseiendom.no



32   FASTIGHETSSVERIGE   #8/2008

Tengbom har även genomfört ett antal projekt i Europa och 

ritar nu vårt tredje kontorsprojekt i Tjeckien som kommer att 

byggas med ambition att erhålla Green Building-klassifi cering. 

Det första projektet, Nordica Ostrava, håller på att färdigställas 

och är den första kommersiella byggnaden i Tjeckien som blivit 

certifi erad som Green Building. Utmärkelsen har väckt stor upp-

märksamhet såväl i Tjeckien som internationellt. Green Building 

är en miljöcertifi ering som lanserades av EU-kommissionen 2005 

i syfte att förbättra energisparandet i kommersiella byggnader. En 

certifi erad byggnad måste spara minst 25 procent av den normala 

energikonsumtionen enligt landets gällande energinormer. Nord-

ica Ostrava har, enligt gjorda beräkningar, 30 procent lägre energi-

förbrukning än vad som enligt tjeckiska normer är standard. 

JAG ÄR ÖVERTYGAD OM att vår expertis inom miljö, energi och 

hållbar utveckling har varit ett av de huvudsakliga skälen till att vi 

lyckats väl i vår satsning på internationella projekt och på många 

sätt gör det möjligt för oss att även arbeta med andra typer av 

projekt internationellt framöver.  

Tengbom och andra svenska arkitekter har med andra ord vik-

tig, konkurrenskraftig kunskap och erfarenhet att erbjuda om-

världen. Och svenska arkitektkontor har mycket att vinna på att 

visa att vi också har visionerna att våga satsa utomlands. 

UNDER SENARE ÅR har såväl byggherrar som många svenska kom-

muner visat ett ökande intresse för att bjuda in utländska arki-

tekter till projekt i Sverige, och många svenska arkitekter tycker 

kanske att det är en trist utveckling – konkurrensen är tuff  redan 

i dag. På Tengbom har vi dock visat att vi kan konkurrera på den 

globala arkitektmarknaden på ett framgångsrikt sätt, och efter-

som vi kan vinna uppdragen i andra delar av världen så kan vi 

även vinna uppdragen på hemmaplan – oavsett om våra konkur-

renter är svenska eller utländska.  

Illustrationer: Wuji Chongqing

SATSAR UTOMLANDS. Tengbom är en svensk arkitektbyrå 
som satsar stort utomlands. Bland annat i Kina.



och på vår planet 

Det som är bra för affärer är bra för samhället. Vänd dig till TAC för att skära ner dina 
driftomkostnader och samtidigt förbättra inneklimatet med hjälp av integrerade lösningar för 
fastighetsautomation. Besök tac.se idag.

Kostnaden för energin
         i din fastighet har en  direkt påverkan  
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Robert Treutiger befi nner sig mitt i transaktionsmarknaden, och 

det har han gjort sedan åtminstone 13 år tillbaka. Då, i mitten 

av 1990-talet, var marknaden på väg upp ur 90-talskrisen och 

det började göras aff ärer igen. Robert Treutiger jobbade då som 

konsult med eget bolag på säljsidan och kom i kontakt med säl-

jarreversen.

– Då var det ett relativt vanligt sätt att lösa fi nansieringsbryg-

gan på, säger han.

Men de senaste åren har användandet av säljarreversen varit i 

princip obefi ntligt. Skälet är förstås att banksystemet varit mycket 

bra och att en köpare kunnat låna så mycket som 80 procent, och 

ibland ännu mer, av köpeskillingen.

SOM BEKANT HAR DEN situationen förändrats radikalt. Robert 

Treutiger, som i dag är partner på Öhrlings PricewaterhouseCoo-

pers, ger sin syn på saken.

– Jag menar att något hände hos bankerna redan på våren 2007, 

när pratet om sub-prime nådde oss här i Sverige. Våra banker blev 

då mer osäkra och mer försiktiga. Resultatet är att köparen och 

säljaren i en transaktion kan vara överens om vad en fastighet är 

värd och så går köparen till banken och vill låna. Då säger ban-

ken att den fastigheten är värd ett mindre belopp, och resultatet 

blir då att köparen bara får låna 50-60 procent av det han kom-

mit överens om med säljaren. Alltså; banken är inte överens med 

köparen och säljaren om värdet på fastigheten, det är det stora 

problemet, säger Robert Treutiger.

Där uppstår alltså ett behov av en fi nansiell brygga, och där kom-

mer förstås säljarreversen in i bilden. Robert Treutiger förklarar 

hur det går till.

– Det är väldigt enkelt. Man upprättar helt enkelt ett skulde-

brev där säljaren lånar ut pengar till köparen. Oftast ställer man 

ut säkerhet i fastigheten till säljaren, eller så lämnar man aktier i 

pant, säger Robert Treutiger.

Anledningen till det är att säljarreversen är en osäker fordring 

om något händer.

– Säljarreversen är egentligen inget optimalt instrument, åt-

minstone inte för säljaren som lånar ut pengarna. Händer det 

något, om köparen går i konkurs eller liknande, har man liten 

chans att få tillbaka sina pengar, säger han.

Ändå görs det aff ärer med säljarrevers, anledningen för säljsi-

dan kan vara att man befi nner sig i ett läge där man till exempel 

behöver likvida medel och således vill realisera tillgången/fastig-

heten. På köpsidan kan det till exempel vara så att man hittat en 

fastighet som passar väl in portföljstrategiskt.

– Vi medverkade på säljsidan i en aff är där det blev aktuell med 

säljarrevers så sent som nu i höst. Där hanterades tio procent av 

köpeskillingen som säljarrevers. Det var en medelstor bostadsaff är 

på strax under 200 miljoner kronor, säger Robert Treutiger.

Han märker tydligt av att säljarreversen kommer på tal oftare 

nu.

– Det är mycket vanligare nu, jag skulle vilja säga att säljar-

revers diskuteras i cirka 80 procent av transaktionsprocesserna, 

säger han.

Vilka fördelar fi nns det med säljarrevers?
– En uppenbar fördel är ju att aff ären överhuvudtaget går att 

genomföra. En annan viktig fördel för säljaren är att man kan 

komma ur en icke önskvärd position, geografi sk, skattemässig, 

fi nansiell eller liknande. En annan fördel är att räntan är en till 

två procentenheter högre än bankens.

Och vilka är nackdelarna?
– Det är fl era, generellt måste man säga att säljarrevers inte är nå-

Transaktionsmarknaden har i princip tvär-
nitat. Det beror som bekant bland annat 
på att bankerna inte lånar ut lika stor del av 
köpeskillingen längre. Detta har banat väg 
för säljarreversen. Men Robert Treutiger på 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers varnar för 
ett par ”fallgropar” som är lätt att hamna i när 
man använder detta instrument.

SÄLJARREVERSEN 
 inget optimalt instrument

[ Finansiering av Eddie Ekberg ]
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gon önskvärd lösning. Den stora nackdelen är att man löper stor 

risk att inte få tillbaka sina pengar om något händer, man hamnar 

längre ner på prioriteringslistan än banken och andra. Räntan är 

också högre än bankens. Som säljare kan man bli lite bakbunden 

om man tänkt sig göra andra investeringar, eftersom man kanske 

inte är säker på att pengarna kommer.

Hur kommer intresset för säljarrevers att utvecklas fram-
över? 
– Jag tror att det kommer att fortsätta som det gjort den sista 

tiden, alltså med ett ökat intresse. Jag tror att vi kommer att få se 

fl er aktörer som har ett stort intresse av att sälja sina fastigheter, 

bland annat för att få tillgång till likvida medel och betala andra 

lån.  

SER TRENDEN MED SÄLJARREVERS. 
Robert Treutiger är partner på Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers. I sitt arbete kom-
mer han, nu betydligt oftare än tidigare, 
i kontakt med instrumentet säljarrevers i 

transaktionsprocessen. I uppemot 80 pro-
cent av fallen förs säljarrevers på tal numera.

FAK TA: SÄL JARRE VERS

• Skuldförbindelse som 
används när säljaren lånar 
ut pengar till köparen vid 
fastighetsköp. 

• Används i tider då det är 
svårt att få låna pengar i 
banker och kreditinstitut, 
blivit vanligare på sistone.
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[ Fastighetsanalytikern har ordet av Arvid Lindqvist och Marie Bucht ]

Hur skapas 
konkurrensfördelar 
i en vikande marknad?
I takt med att fi nanskrisen övergår i en global lågkonjunktur börjar vi se tydliga eff ekter på 
den svenska ekonomin. Exporten viker och den senaste tidens rekordmånga varsel förväntas 
leda till en sämre arbetsmarknad under både 2009 och 2010, vilket i sin tur påverkar fastighets-
marknaden och då primärt hyresmarknaden. 

I Stockholm CBD, som är 

den mest volatila kontors-

marknaden i landet, är hy-

restoppen nådd och hyrorna 

förväntas stabiliseras och till 

och med sjunka under kom-

mande år. I övriga delmark-

nader i Stockholm, och i Gö-

teborg och Malmö, förväntas 

hyrorna plana ut och sjunka 

även om fallet blir mindre än 

i Stockholm CBD. Detta tillsammans med dramatiskt ökade fi -

nansieringskostnader har medfört ökade avkastningskrav för alla 

fastighetssegment.

Kombinationen av lägre hyror och höjda avkastningskrav le-

der till minskade marknadsvärden, vilket sätter fastigheternas 

driftnetto i centrum. Det handlar framöver om att jobba aktivt 

med både kostnads- och intäktssidan för att vara en vinnare i 

det långa loppet. 

Vad ser vi för trender framöver, vilka är de viktigaste konkur-

rensfördelarna för morgondagens fastighetsägare – vilka fakto-

rer har störst betydelse för hyresgästens val av lokaler?

Lokalfrågorna har fått en allt högre status hos hyresgästerna/

företagen. Lokalvalet har mer och mer blivit ett strategiskt beslut, 

som har fl yttat från en lägre nivå i organisationerna till högsta 

ledningen. Att lokalerna stämmer överens med företagets lång-

siktiga strategi när det gäller både marknadsföring mot kunder 

och framtida medarbetare är viktigt.

UNDER DE SENASTE åren har trenden ”fl ight to quality” tydligt 

förstärkts och kontorsvakanserna har minskat snabbt och kraftigt 

i moderna yteff ektiva fastigheter. Denna kvalitet har i huvudsak 

omfattat lokalernas läge, tillgång till bra kommunikationer och 

kostnadseff ektivitet för den aktuella verksamheten. En stark driv-

kraft är företagens behov av att attrahera nya medarbetare, bygga 

sitt varumärke och vara tillgängliga för sina kunder.

I det tuff are ekonomiska klimatet ökar konkurrensen mellan 

fastighetsägarna ytterligare. Framför oss ser vi en än mer diversi-

FASTIGHETSANALYTIKERN 
HAR ORDET
Arvid Lindqvist och Marie Bucht
Newsec



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. 
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het och skicka oss en offertförfrågan.
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fi erad kontorsmarknad där det kommer att vara skillnader i attrak-

tionskraft mellan olika fastigheter i samma geogra fi  ska ”läge”.

Fastighetsägare jobbar idag målmedvetet med olika typer av 

energieff ektiva lösningar i sin förvaltning. Vi omger oss med klas-

sifi ceringar som ”Green Building”, miljöprofi l och miljöcertifi e-

ring som har det gemensamt att skapa långsiktiga förutsättningar 

för en kostnadseff ektiv och medveten förvaltning. Miljöfrågorna 

är mycket aktuella och politiskt högprioriterade. Exempelvis ana-

lyserar vi just nu hur mycket olika miljöåtgärder de facto påver-

kar fastighetens konkurrenskraft och slutligen fastighetens värde. 

Miljö- och energiaspekten är viktiga och kommer att vara en 

ännu viktigare konkurrensfördel när hyresgäster ska välja lokaler 

i framtiden. 

FASTIGHETSÄGARE KOMMER ATT behöva erbjuda mer än bara ett 

bra läge, och kostnadseff ektiva, miljöcertifi erade och ändamåls-

enliga lokaler för att attrahera hyresgäster i ett hårdare marknads-

klimat. Vi ser en trend mot ett ökat inslag av ”mjuka” faktorer 

i hyresåtagandet. Det handlar om att se till människorna som 

ska vistas i lokalerna och deras behov, och tillföra mervärde för 

dem. Paralleller kan dras till förvaltning av handelsfastigheter, 

där fastighetsägarna fokuserar på att göra ”kundens kunder”, de 

enskilda konsumenterna, nöjda. För att kunna skapa ett mervärde 

och därmed behålla hyresgästerna måste fastighetsägaren ha en 

nära och stark relation med sin hyresgäst.

En eff ekt av ett ökat fokus på medarbetarna, kundens kund, 

och hur de trivs i lokalerna är olika typer av servicetjänster som 

är kopplade till hyresåtagandet och lokalen. Exempel på detta är 

Brostadens erbjudande av butlertjänster och Vasakronans dotter-

bolag Vasakronan Service Partner, där fastighetsägaren erbjuder 

ett koncept som går ut på att spara tid och underlätta vardagen 

för den enskilda medarbetaren – därigenom skapas ett mervärde 

för både företaget och dess anställda. Vi är övertygade om att det 

kommer att dyka upp en mängd olika typer av kundanpassade 

lösningar, som skapar ett mervärde för den aktuella kunden, och 

det ska bli spännande att följa fastighetsägarnas kreativitet.

”Flight to quality”-trenden förväntas bestå men begreppet 

kommer i större utsträckning än tidigare att inkludera mjuka 

faktorer som närhet till kunden, goda och starka kundrelationer 

och förmågan att skapa mervärde.  

Vi ser en trend mot ett ökat inslag av ”mjuka” faktorer 
i hyresåtagandet. Det handlar om att se till människorna 
som ska vistas i lokalerna och deras behov.
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Vi totalrenoverar 1 600–2 200 kvm 
till toppstandard åt dig.

Flytta in 2009-08-01 och du bor för 
ca 1 600:-/kvm under 5 år!

Det blir inte bättre än så här 
– bästa läge i Kista!

REFERENSINTERIÖRER

För mer information kontakta:  
Lars Ellsäter 08-462 65 58  |  lars.ellsater@ferax.se

Renstiernas gata 12, 
116 28 Stockholm  
08-462 65 58 | www.ferax.se

100 ARBETSPLATSER I ÖPPET LANDSKAP
6 ARBETSPLATSER I KONTOR
TOTALT 106 ARBETSPLATSER

AREA 1611m2          15m2/arbetsplats
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[ Unikt boende av Eddie Ekberg ]

   Nej, det är ingen synvilla – det är en vattenvilla

              Bo på   bobåt              Bo på  

BOBÅT. Husbåten på sex rum och två 
våningar om totalt 150 kvadratmeter är 
en sällsynt läcker förening mellan båt 
och bostad.
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Mannen bakom husbåtsbygget är Mats Lindgren, RIB-världs-

rekordhållare, äventyrare, båtbyggare och fotograf. Titlarna på 

hans visitkort är många. Men just nu brinner han mest för hus-

båtsprojektet. Det startade under våren 2004 och fanns med på 

Bomässan 2005. Med på skutan fi nns också hans syster, arkitekten 

Kerstin Camitz, som varit med från början och dessutom tillsam-

mans med Mats stått för själva designen av husbåten.

Den fl ytande villan ligger förtöjd vid Ringön med en maka-

lös utsikt mot Göteborgsoperan och barken Viking. Runt hela 

bobåten har man klokt nog byggt ett trädäck/veranda där man 

kan njuta av ett glas vin till de karakteristiska ljuden av båttutor 

och gråtrutar.

– Så här skulle jag själv vilja bo, och det var så jag fi ck idén till 

detta, säger Mats Lindgren.

Han har skapat en magnifi k kombination av villa och båt som 

är modern men med en tydlig marin känsla. Entréplanet, eller ne-

dre däck, präglas av ett stort vardagsrum och kök i öppen planlös-

ning, sovrum, hall och toalett. Från köket leder en fritt hängande 

trappa upp till övervåningen med ytterligare uteplatser, sovrum 

och badrum med utsikt över hamnen från badkaret. Totalt rör 

det sig om sex rum och kök fördelade på två våningar och 150 

kvadratmeter fantastisk förening av båt och bostad.

FLYTSYSTEMET BESTÅR AV en galvad stålkonstruktion som bot-

tenplatta som fl yter på pontoner av PVC fyllda med frigolit. Pon-

tonerna är fyra meter långa med en diameter på 1,1 meter. Totalt 

Tänk dig att somna in till vågskvalp – mitt i stan.
Husbåten Mats Lindgren och Ulf Tengroth 
tagit fram är så nära en vanlig villa du kan 
komma.

              Bo på   bobåt bobåt
Bi
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är det 16 stycken fl ytpontoner, vilket ger en total fl ytkraft på cirka 

63 ton. Flytkropparna är bandade med rostfria svep mot den gal-

vade stålkonstruktionen. 

INTERIÖREN ÄR MODERN med en marin känsla. Stora glas partier 

ger en fantasisk panoramakänsla. Material som rostfritt stål, 

alu minium och glas i kombination med skeppsgolvet i teak ger 

en härlig atmosfär. Braskaminen Contura, placerad framför glas-

partiet ger rummet en spännande karaktär. 

Mats Lindgren uppskattar produktionskostnaden till cirka 3,5 

miljoner kronor, vilket innebär att ett tänkt pris skulle kunna hamna 

på någonstans kring fem miljoner kronor, inklusive diverse avgifter.

Mats Lindgren och kollegan Ulf Tengroth, som bland annat 

har varit marknadschef på Bostadsbolaget, har större planer än 

bara en husbåt. Tillsammans vill de kvantifi era konceptet och 

bygga ett helt bostadsområde med husbåtar kring ett bryggsys-

tem. Och visst vore det läckert att bo på båt mitt i stan och ta ett 

dopp i den rena hamnkanalen för att en stund senare ta den lilla 

ekan in till stadens stora utbud av kultur- och nöjesliv.

– Vi vill att de som vill ska få uppleva den fantastiska harmoni 

det innebär att bo med närheten till havet, i dag är det bara för-

unnat ett fåtal med väldigt mycket pengar. Vi kan erbjuda ett 

boende till ungefär samma pris som ett vanligt nybyggt radhus, 

fast med havsutsikten som bonus, säger Mats Lindgren.

Och han har en vision som går ut på att man på sommaren ska 

kunna lossa på förtöjningarna och glida ut med sin husbåt och 

lägga den vid en skärgårdsö, och vips så har man ett fl ytande 

sommarställe också.   

FAK TA: BOBÅTEN

Längd: 17 meter
Bredd: 9 meter
Höjd: 6 meter
Vikt: 50 ton
Flytkraft: 63 ton
Flytelement: Pontoner
Bottenkonstruktion: Galvad stålkonstruktion
Huskropp: Frigolit/lättstålbalkar
Fasad: Lackerad stålplåt/Teakpanel
Väggar: Frigolit/lättstålbalk/gips
Innerväggar: Lättstålbalk/Gips
Däck: Cumaro
Arkitekt: Kerstin Camitz, ISOLA ARKITEKTER
Byggledare: RIB Saltsjöbaden, Mats Lindgren

VATTENVILLA. Mats Lindgren och 
Ulf Tengroth hoppas att få bygga fl er 
vattenvillor så att fl er får uppleva den 
fantastiska kombinationen av marin 
miljö och villa.
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[ Tätt inpå av Eddie Ekberg ]

LEV 
HÄR 
OCH 

NU

Han har byggt en stor segelbåt och kan 
plocka isär och sätta ihop en dieselmotor 

utan problem. Dessutom har han åkt Vasa-
loppet och sprungit New York Marathon. 
Möt Jernhusens vd Per Berggren, en man 

som är inne på sitt andra liv.
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INNE PÅ SITT ANDRA LIV. Den 26 december 2004 
förlorade Per Berggren sin fru och treårige son i 
Tsunamikatastrofen. Han beskriver tiden före och efter 
tragedin som två olika liv. Nu prioriterar han de viktiga 
sakerna i livet och försöker att leva ”här och nu” i så 
stor utsträckning som möjligt.
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 N
är man träff ar Jernhusens vd Per 

Berggren får man vara beredd 

på att man lätt kan få lite dåligt 

samvete över den där kakan man 

tog efter lunchen. Han är 49 år och har 

en kondition som en 20-åring. Han har 

sprungit New York Marathon och åkt 

Vasaloppet två gånger. Dessutom har han 

planer på att genomföra Klassikern (Vasa-

loppet, Vätternrundan, Vansbrosimningen 

och Lidingöloppet inom ett år). Som om 

inte det vore nog kan han bygga segelbåtar 

och är en hejare på motorer av olika slag. 

Per Berggren är med stor sannolikhet en 

av branschens mest händiga och vältrim-

made vd:ar.

Han har också en gedigen branscher-

farenhet då han har jobbat på såväl BPA, 

Skanska Fastigheter, Drott och Fabege. 

Dessutom sitter han med i Castellums 

styrelse. Till Jernhusen kom han den 1 ok-

tober 2005. 

Men innan dess upplevde han en jul-

helg i Th ailand som kom att förändra hans 

liv för alltid; han förlorade sin dåvarande 

fru och treårige son i tsunamin den 26 de-

cember 2004.

– Vi hade just kommit ner till resorten 

när det hände, det går nästan inte att för-

klara hur det var. En 14 meter hög vägg 

av vatten bara rasade ner över oss, de allra 

fl esta på resorten omkom, däribland min 

fru och treårige son. Jag och min sjuårige 

son klarade oss däremot som av ett mi-

rakel.

Han beskriver det som att hans liv är 

uppdelat i två delar, en före och en efter 

tsunamin.

– Det är två helt olika liv, nu lever jag 

mycket mer här och nu och prioriterar de 

viktiga delarna i livet.

Han sänder också en tacksamhetens 

tanke till vännerna i Sverige som kom ner 

till Th ailand och hjälpte honom i sökandet 

efter hans fru och son.

– Det är alla dem som kom ner dit för 

att hjälpa till som är de riktiga hjältarna. 

I dag är Per Berggren omgift, har två 

bonusbarn och för ett par månader sedan 

fi ck han och hans fru en dotter. Nu är han 

alltså i full färd med att ta vara på den 

andra delen av sitt liv.

Vad hade du gjort om du inte hade va-
rit vd på Jernhusen?
– Jag hade nog kört någon av Waxholms-

FAK TA

Namn:
Per JM Berggren.

Ålder:
 49 år.

Familj:
 Hustru, fyra barn och 

ett i himlen. En katt.

Bostad:
Villa på Lidingö.

Favoritkrog:
 Bryggan på Gåshaga 

på Lidingö.

Favoriträtt:
 Fisk och vitt vin.

Bil:
 Volvo XC 90 och en 

Volvo V 50 Bi-Fuel.

Fritidsintressen:
Båtliv, natur och 

skärgård.

Bonusinfo:
 Är händig, har bland 

annat byggt en stor 
segelbåt själv.

GRÖN CYKLIST. Jernhusen har en eldriven cykel 
som personalen, inte minst Per Berggren själv, 
gärna använder om de ska utföra kortare ärenden.
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båtarna. Jag älskar att vara ute på havet och 

seglar mycket privat.

Investerar du själv i fastigheter?
– Dels har jag ju min egen villa som är en 

investering. Sedan har jag ett fastighetsbo-

lag privat med inriktning på vårdbostäder.

Vad gör dig till en bra ledare?
– Jag är nog rätt prestigelös. Jag har nära 

till skratt och är positiv, och så har jag bra 

minne för namn.

Vad är viktigt att tänka på för en sund 
utveckling av fastighetsmarknaden?
– En viktig sak är att jobba utifrån och in, 

det vill säga att lyssna av på marknaden 

vad som efterfrågas och sedan erbjuda det. 

Så har vi till exempel gjort med Kungsbro-

huset. Men nu när fi nanskrisen är här blir 

det nog svårare med den typen av projekt.

Kan du beskriva Jernhusens miljöenga-
gemang?
– Vi jobbar med att sanera markförore-

ningar, och med att minimera koldioxid-

utsläpp. Vi har också installerat bergvärme 

i fl era fastigheter. När det gäller Kungs-

brohuset hämtar vi ju kroppsvärme från 

passerande på Centralstationen och leder 

upp till huset, och så kyler vi ned med vat-

ten från Klara sjö. När det gäller byggsi-

dan använder vi så mycket miljövänligt 

material som det bara går och återvinner 

material vid rivning.

Hur mycket jobbar du?  
– Tillräckligt, jag försöker ha en stor ba-

lans mellan arbetslivet och privatlivet. 

Men jag fi nns alltid tillgänglig på telefo-

nen om det är något. Fast jag försöker gå 

hem vid fem.

Vad gör du när du inte jobbar? 
– Jag är mycket med familjen, vi gillar att 

vara ute i naturen. Sedan så löptränar jag 

en del, mitt mål är att klara av Klassikern, 

alltså Vasaloppet, Vansbrosimningen, Li-

dingöloppet och Vätternrundan på en sä-

song.

Vilken är din livsfi losofi ?
– Lev här och nu, skjut inte upp något som 

du vill göra. Njut av varje dag.

Är du mentor för någon?
– Nej, men under några år var jag överva-

kare åt interner och villkorligt frigivna.

Har du någon som du anförtror dig åt?
– Min hustru, hon är mitt bästa bollplank. 

Plus min styrelseordförande Rolf Lydahl.

Hur ser ditt idrottsintresse ut?
– Jag följer barnens träningar och matcher 

i fotboll och innebandy.

Vad vet folk inte om dig?
– Jag är ganska duktig på dieselmotorer 

eftersom jag var fartygsmekaniker som 

värnpliktig. Jag kan plocka isär och sätta 

ihop en motor. Min egen motorbåt lämnar 

jag inte in på service, utan den tar jag hand 

om själv.

Mitt mål är att klara 
av Klassikern, alltså Vasa-
loppet, Vansbrosimningen, 
Lidingöloppet och Vättern-
rundan på en säsong.

VID GOD KONDITION. Jernhusens vd Per 
Berggren har bland annat sprungit New York 
Marathon och åkt Vasaloppet två gånger. Nu 

har han planer på att genomföra Klassikern 
(Vasaloppet, Vätternrundan, Vansbrosimningen 

och Lidingöloppet inom ett år).



48   FASTIGHETSSVERIGE   #8/2008

9 SNABBA FR ÅGOR

Var fattar du de bästa besluten, på 
kontoret eller någon annanstans?

– På kontoret.

Du får 100 miljoner kronor och måste 
placera dem på stubinen, vad gör du?
– Jag skulle investera i kommunikations-

nära fastigheter utmed Sveriges järnvägar.

Vem håller ordning på din ekonomi?
– Min hustru.

Vilken är din största extravagans?
– Min nya wakeboard.

Hur blir man lycklig? 
– Genom att inte vara beroende av 

klockan och tiden.

Vilken är din favoritpryl?
– Verktygslådan.

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

– Jag skulle ta hand om alla föräldralösa 
barn.

Vilket är ditt bästa köp?
– Min nuvarande båt, en Nimbus.

Och vilket är ditt sämsta köp?
– Säkert någon gammal bil.

Vilken talang skulle du vilja ha?
– Jag skulle vilja kunna spela gitarr. Jag för-

söker hänga på grabben när han spelar, det 

går så där.

 

Vilken är din drömresa?
– Jag skulle vilja segla upp för norska kus-

ten, det verkar häftigt. Det skulle få ta en 

hel sommar.

När grät du senast?
– När jag och min fru fi ck vår dotter för ett 

par månader sedan.

Vilken levande person är din främsta 
hjälte?
– Jag träff ade många hjältar efter tsuna-

min. Jag tänker på alla dem som stannade 

kvar och hjälpte till och letade efter andras 

anhöriga och röjde upp. De är de riktiga 

hjältarna.

Vad hos dig själv är du stoltast över?
– Min familj är en fantastisk tillgång. Och 

att jag har fått förtroendet att ha det här 

jobbet jag har, det är ingen självklarhet.

Och vad hos dig själv tycker du minst 
om? 
– Att jag är tidsoptimist.

Är du fåfäng?
– Ja det är jag nog. Jag tycker bland annat 

att det är väldigt kul med tekniska prylar. 

Jag tycker också om designade saker.

Är det något i ditt liv du ångrar?
– Att jag inte satsat mer på musiken, 

jag hade verkligen velat kunna spela och 

sjunga.

Vad är ditt motto?
– Lev här och nu.

Vilka fraser eller ord har du en tendens 
att överanvända?
– Klimatsmart och efterfrågestyrt.

Hur ser du på framtiden, vad ska du 
göra sedan när du ”lägger av”?
– Jag kommer att vilja jobba med fastighe-

ter så länge det bara går. Pappa var arkitekt 

och farfar var byggmästare så det här är nå-

gonting jag alltid vill hålla på med.  

PÅ GRÖN KÅK. Per Berggren står längst uppe på det mil-
jösmarta Kungsbrohuset, eller åtminstone så långt upp som 
det byggts i november 2008. Kungsbrohuset är ett ”grönt 
kontorshus” för Jernhusen och ska värmas med hjälp av de 
250 000 människor som passerar Centralstationen varje dag, 
samt kylas ned med vatten från Klara sjö. Huset blir på 27 000 
kvadratmeter och infl yttningen är beräknad till 2010.



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
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NCC har beslutat att från 
årsskiftet samla koncernens 
boendeutvecklingsverk-
samhet i ett separat aff ärs-
område, NCC Housing.
Chef för aff ärsområdet blir 
Peter Wågström, som sedan 
1 januari 2007 har varit chef 
för NCC Property Develop-

ment. Wågström är civilingenjör och har en lång 
bakgrund inom fastighetssektorn på en rad olika 
befattningar inom bolag som Skanska, Drott och 
Fabege. Sedan 2004 har han arbetat för NCC.

Peter Wågström
Chef, NCC Property Development

Unni Solbe har utsetts 
till ny regiondirektör för 
Akademiska Hus Syd. Hon 
efterträder vid årsskiftet 
Mikael Lundström som då 
tar över vd-stolen i Akade-
miska Hus efter Thomas 
Norell.
Sollbe har tio års erfarenhet 

från fastighetsbranschen. Hon arbetar i dag för HSB 
Malmö, där hon är verksam som aff ärsområdeschef 
med ansvar för bland annat det fastighetsbestånd 
där Turning Torso ingår.

Unni Solbe
Regiondirektör, Akademiska Hus Syd

Valad Property Group har 
förändrat sin organisation 
och utnämnt Per Nordström 
till Head of Asset Manage-
ment för regionen Malmö-
Göteborg. Nordström är 
utbildad civilingenjör och 
har tidigare arbetat som 
fastighetschef på Trelleborg 

AB och hos Aberdeen Property Investors.
Frej Adolph, som arbetat för Valad sedan 2006 har 
fått motsvarande position i Stockholm-Linköping.

Per Nordström
Head of Asset Management, Valad Property Group

Karin Lepasoon studerade juridik i fem och 
ett halvt år – men valde sedan att arbeta 
inom ett helt annat område.
– Men jag ångrar ingenting. Jag känner att 
jag har nytta av juridikkunskaperna nu också, 
säger Skanskas informationsdirektör som i 
år både har höjts upp till ordinarie ledamot i 
koncernledningen och till vice vd.

I början av november utsågs Karin Lepasoon, 40, till vice vd och 

fi ck samtidigt ansvaret också för Skanskas investerarrelationer.

– Jag tror på integrerad kommunikation, alltså att budskapen in-

ternt, externt och till investerarna ska vara desamma, även om de 

måste målgruppsanpassas. Därför är det viktigt att informations- 

och IR-delen ligger nära varandra. Det har de gjort tidigare också 

men det här är ett sätt att knyta ihop de två delarna ännu mer, 

säger Karin Lepasoon.

Vad innebär årets karriärsteg för dig i praktiken?
– Egentligen inte så mycket. Ända sedan jag började på Skanska 

för två år sedan har jag suttit med på alla möten. Men att jag blev 

ordinarie ledamot har ändå ett signalvärde – det tydliggör att 

Skanska tar information och varumärkesstrategi på allvar. Att jag 

nu också blev vice vd var en naturlig följd av att jag blev ansvarig 

för två avdelningar.

[ Karriär av Nicklas Tollesson ]

Informations direktör – med fem och 
ett halvt års juridikstudier bakom sig

GILL AR GODIS

Namn: Karin Lepasoon.
Ålder: 40 år.
Bor: Stockholms innerstad.
Familj: Man och två barn.
Utbildning: Jur kand i Lund, 
en master i EG-rätt från 
Holland.
Ser på tv: Nyheter, samhälls-
debatter och barnprogram.
Läser: ”Mycket som har med 
jobbet att göra. Annars gärna 
Paulo Coelho i mån av tid.”
Kör: BMW 535 diesel.
Favoritmusik: ”Lugn, lugn 
musik, och latinamerikansk 
musik.”
Största last: ”Smågodis. 
Och choklad.”
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Property Management and Facility service

FASTIGHETSFÖRVALTARE 
/ ASSET MANAGER

DEVELOPMENT MANAGER

Galleria i Galway eller 
hyresfastighet i Haga
Bjurfors Näringsliv Göteborg byter nu namn till DTZ och blir en del av ett globalt 
företag som  nns i 45 länder. Vi kommer fortsätta lika framgångsrikt med för-
medling av storhus och hyreshus, och kommer i och med samgåendet ge dig 
som kund tillgång till ett internationellt nätverk av både köpare, säljare och objekt.

Välkommen att kontakta oss!
Ring 031-733 86 00 eller gå in på www.dtz.com/se
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Peter Strand har tagit över 
som vd för Victoria Park. 
Han kommer närmast från 
vd-tjänsten på Annehem 
fastigheter, och efterträder 
Unni Åström som blir vd för 
dotterbolaget Victoria Park 
Service AB.
Strand blev vd för Anne-

hem 2006. Dessförinnan kom han från Akelius 
fastigheter, där han var chef för södra Sverige. Han 
har också arbetat för Drott i åtta år på fl era olika 
befattningar.

Peter Strand
Vd, Victoria Park

Pia Andersson
Vd, Annehem fastigheter

Platzer Fastigheter har 
anställt Ulrica Sjöswärd, 34 
år, som ny fastighetschef 
för marknadsområde City 
i Göteborg, vilket omfattar 
cirka 125 000 kvadratmeter 
kommersiella fastigheter.
Hon kommer närmast från 
tjänsten som regionchef 

Syd/Väst för Ica Fastigheter Sverige AB, och har er-
farenhet från olika roller med ansvar för förvaltning 
och utveckling av fastigheter. Sjöswärd tillträder 
tjänsten den 1 december.

Pia Andersson har tagit 
över vd-posten på Anne-
hem fastig heter efter 
Peter Strand. Andersson är 
anställd på Annehem sedan 
ungefär två år, och har 
tidigare innehaft rollen som 
projektchef, med ansvar för 
samtliga bolagets projekt, 

bland andra Point Hyllie. Hon har en lång bakgrund 
från byggbranschen, bland annat med 19 år på 
byggbolaget NCC och tre år på HSB Skåne. 

Ulrica Sjöswärd
Fastighetschef, Göteborg City, Platzer Fastigheter

KARIN LEPASOON HAR EN intressant och interna-

tionell bakgrund. Hennes mamma är svensk medan 

pappan kom från Estland som fl yktingbarn. När 

Karin var liten fl yttade familjen runt i Europa 

– pappan arbetade inom olika positioner inom 

svenskt näringsliv och var också handelssekreterare 

under en period – och bodde bland annat i Finland 

och Frankrike.

Efter att Karin tagit en jur kand i juridik i Lund 

fi ck hon ett stipendium och arbetade under en kor-

tare tid på FN:s fl yktingkommissariat i Schweiz, 

innan hon fl yttade till Holland och läste till en 

mastersexamen i EG-rätt.

Sammantaget har allt detta lett till färdigheter i 

fl era språk; svenska, engelska, tyska, franska, fi nska 

och holländska.

– Finskan är rostig men jag förstår ganska myck-

et, samma sak med holländskan. Den fi ck jag nästan av bara far-

ten; kan man engelska, franska och tyska så kan man nästan hol-

ländska också.

Det estniska fl icknamnet Avasalu byttes ut till Lepasoon när 

hon gifte sig med en man – med estniska föräldrar.

– Ur askan i elden när det gäller komplicerade namn…

Efter att ha läst EG-rätt tog hon ett jobb som informatör på 

Näringslivets EU-fakta inför EU-valet 1994, ett jobb hon fi ck för 

att hon var en av få i Sverige som kunde EG-rätt – på den tiden 

kunde man inte läsa någon masterutbildning i Sverige, det gick 

bara att läsa enstaka kurser.

– Då fi ck jag upp ögonen för det här med information och opi-

nionsbildning. Och sedan blev det aldrig något jobb som jurist.

Du läste juridik i fem och ett halvt år och valde sedan en bana 
som du inte har någon som helst utbildning i?
– Ja. Men jag ångrar inte att jag läste juridik. Det fi nns en del 

likheter, juridiken handlar ju också om språk, att 

tolka text, att skriva och argumentera, precis som 

informationsarbetet. Och jag pratar mycket med 

jurister om det vi ska kommunicera, och då är det 

bra att kunna termerna.

Något år efter EU-valet gick Karin vidare och 

arbetade med information på UBI, ett internatio-

nellt bolag som arbetade med streckkoder. Därifrån 

gick resan till medicinteknikbolaget Gambro 1999, 

och vidare till Skanska 2006.

– Headhuntern från Skanska ringde i maj, någon 

månad innan det blev klart att EQT och Investor 

köpte ut Gambro från börsen. Det var oerhört bra 

tajming. De människorna jag träff ade på Skanska 

var väldigt bra att ha att göra med, det var det som 

gjorde att jag tog jobbet.

Vad är det bästa med ditt jobb nu?
– Det är alla bra människor jag har runt omkring mig.

Och när det gäller arbetsuppgifterna?
– Mångfalden. Det händer oerhört mycket, och informationsar-

betet är inblandat i nästan alla olika delar.

Vad gör dig till en bra ledare?
- Det får någon annan säga.

Hur är en bra ledare?
– Öppen, lyhörd, modig, beslutsför och inlyssnande. Dessutom 

har en bra ledare en stor portion empati och medmänsklighet.

Vad gör du på fritiden?
– Umgås med familj och vänner. Springer, inte för att tävla men 

för att må bra. Och vindsurfar, det är en stor hobby.  

        Då fi ck jag upp 
ögonen för det här 
med information och 
opinionsbildning. 
Och sedan blev det 
aldrig något jobb 
som jurist.



INVESTERARE

Tema i Fastighetssverige
nummer 1/2009

Materialstopp: Utgivning: Vecka 4–5

Vi gör en omsorgsfull granskning av en av branschens allra  
viktigaste aktörer. Nästa tema ägnar vi åt branschens

# 2/2009 
Internationellt/Mipim
Materialstopp: 13 februari 
Utgivning: Vecka 9

# 3/2009 
Konsultspecial
Materialstopp: 27 mars  
Utgivning: Vecka 15

# 4/2009 
Öresund
Materialstopp: 24 april 
Utgivning: Vecka 19

# 5/2009 
Inne- och utemiljö
Materialstopp: 29 maj 
Utgivning: Vecka 24
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De bolag som har redovisat enligt IFRS-

reglerna under 2008 har haft ett fl ertal 

tillfällen att löpande överväga värdeför-

ändringar i den avmattade fastighetsmark-

naden. För många andra fastighetsföretag 

handlar det om att för första gången 

fundera kring eventuella eff ekter av den 

försämrade konjunkturen i landet. Detta 

ställer stora krav på värderare och före-

tagsledningar när det gäller att ta ställning 

till och kommunicera värdeförändringar inför årsskiftet.

Den svenska fastighetsmarknaden präglades fram till och med 

senare delen av 2007 av en lång och stark värdeuppgång. Mark-

naden kännetecknades av stor konkurrens mellan både investe-

rare och kreditgivare, vilket drev på värdeutvecklingen. Till stor 

del baserades de ökande värdena på sänkta avkastningskrav från 

investerarna genom tillgång på fi nansiering till låg kostnad sna-

rare än underliggande hyrestillväxt. När nu dessa förutsättningar 

snabbt har förändrats har det lett till en kraftfull korrigering i 

marknaden.

DEN FÖRSÄMRADE KONJUNKTUREN har lett till att varsel och andra 

omständigheter påverkat marknader även utanför storstäderna på 

ett kraftfullt sätt. Skillnaden mellan orter och objekt med bra och 

mindre bra underliggande fundamentala förutsättningar väntas i 

detta läge bli större. Eftersom likviditeten på transaktionsmark-

naden är mycket låg fi nns få indikationer på aktuella avkastnings-

krav och prisnivåer. Detta ställer stora krav på värderare och före-

tagsledningar när det gäller att ta ställning till och kommunicera 

värdeförändringar inför årsskiftet.

NÄR DET GÄLLER redovisning av värdeförändringar är det viktigt 

att vara medveten om att olika regler gäller beroende på vilken 

redovisningsstandard som ägaren använder. Redovisningsregler-

na varierar för närvarande betydligt, från IFRS för de noterade 

bolagen till tidigare svenska principer som tillämpas av en stor 

del av övriga fastighetsägare. Centrala områden där skillnader 

kan förekomma är grund för redovisning av värdeförändringar, 

upplysningskrav och rapporteringsfrekvens. Skillnaderna kan bli 

tydliga till exempel om hyres- och fastighetsmarknaderna drab-

bas av snabba och kraftiga förändringar.

Grundtanken bakom IFRS-reglerna är att en aktieägare löpan-

de ska ges en bild av innehavets verkliga värde. De bolag som redo-

visar enligt IFRS har därför vid varje redovisningstillfälle anled-

ning att överväga värderingen av sina fastigheter. Detta medför att 

ett 20-tal företagsledningar och styrelser för fastighetsbolag varje 

kvartal var för sig tar ställning till fastighetsmarknadens utveckling 

och kommunicerar sin syn på de egna fastigheternas utveckling. I 

jämförelse med tidigare redovisningsregler ökar möjligheterna för 

investerare att jämföra och ifrågasätta bolagens bedömningar, vil-

ket i viss utsträckning har skett under 2008 då värdeutvecklingen 

har vänt nedåt för första gången sedan IFRS infördes.

För övriga bolag som redovisar enligt tidigare principer sker 

bedömning av värdeförändringar mindre frekvent och främst i 

REVISORN 
HAR ORDET
Per-Erik Waller 
Öhrlings Pricewaterhouse- 
Coopers

[ Revisorn har ordet av Per-Erik Waller ]

Kritisk värderingstidpunkt  

Årsskiftet utgör en kritisk punkt för många fastighetsägare i den meningen att 
man då i samband med årsbokslut tvingas ta ställning till förändringar i sina 
fastighetsvärden. I den osäkra marknad som för tillfället råder fi nns anledning 
att förvänta värdeförändringar både i storstäderna och på mindre orter. 

n att 
na 

ning 

ik Waller ]



anslutning till nedskrivningsprövning . Detta medför att värde-

förändringarna kan bli större när marknaden förändras snabbt. 

Grunden för beaktande av en värdeförändring är generellt att 

den ej är obetydlig samt bedöms varaktig. Med antagande om att 

många fastighetsägare som redovisar enligt äldre regelverk fi nns 

på orter som påverkats starkt av den försämrade konjunkturen 

kan eff ekterna bli stora om detta leder till att den långsiktiga in-

tjänandeförmågan påverkas negativt. För de som byggt nytt eller 

har köpt till låga avkastningskrav på drabbade orter kan läget bli 

mycket svårt. Många kommunala bolag kan även ha anledning att 

beakta värdepåverkande förändringar i marknaden.

Fram till och med Q3 2008 har fastighetsbolagen varit fram-

gångsrika med aktiviteter som de själva har kunnat påverka såsom 

projekt, omförhandlingar, uthyrningar etcetera. Nu står man inför 

en stor osäkerhet relaterad till omständigheter som står utanför 

bolagens kontroll. Exempel på sådana är naturligtvis begränsade 

möjligheter till fi nansiering vid förvärv och refi nansiering av 

befi ntligt bestånd men också den försämrade konjunkturens 

påverkan på efterfrågan på hyresmarknaden. För värderare och 

företagsledningar är den stora utmaningen i detta läge att skaff a sig 

ett relevant beslutsunderlag för ställningstaganden kring värde-

förändringar samt att utforma en anpassad kommunikation till de 

beslutsfattare som berörs av förändringarna. Års redovisningarna 

för 2008 lär bli en bra värdemätare både på hur de förändrade 

marknadsförutsättningarna påverkat fastighetsmarknaden och 

vilka som bäst lyckas kommunicera konsekvenserna till sina in-

tressenter.  

  till årsskiftet

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  
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 D
et handlar om Tesla Roadster. Tillverkningen äger rum 

i San Carlos i Kalifornien där den lilla sportbilstillver-

karen Tesla Motors har producerat elbilar i några år.

Först nu har Tesla kommit till Europa, och 250 ex-

emplar av en europeisk ”Signature Edition” håller på att säljas 

just nu.

– Vi har sålt ungefär hälften än så länge, säger dansken Esben 

Pedersen som är försäljnings- och marknadsföringschef för Tesla 

Motors i norra Europa.

SNABB SOM

Fastighetssverige kollar in 
världens snabbaste elbil

0-100 på 3,9 sekunder – helt ljudlöst.
I maj nästa år levereras 250 exemplar av världens 
snabbaste serieproducerade elbil till Europa.

[ Motor av Nicklas Tollesson ]
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FAKTA:  TESLA ROADSTERFAKTA:  TESLA ROADSTER

Pris:Pris: Cirka 1 250 000 kronor. Till det  Cirka 1 250 000 kronor. Till det 
kommer kostnaden för att byta kommer kostnaden för att byta 
batteripaket efter cirka 16 000 mil. batteripaket efter cirka 16 000 mil. 
I dag kostar ett nytt paket till Tesla I dag kostar ett nytt paket till Tesla 
Roadster drygt 120 000 kronor. Roadster drygt 120 000 kronor. 

Motor: Motor: Luftkyld elektrisk växel-Luftkyld elektrisk växel-
strömsmotor, maxeff ekt 225 kW strömsmotor, maxeff ekt 225 kW 
(nästan 300 hästkrafter) med ett (nästan 300 hästkrafter) med ett 
maximalt vridmoment på 380 Nm. maximalt vridmoment på 380 Nm. 

Batteri:Batteri: Elva lager med 6 831 små  Elva lager med 6 831 små 
litiumjon-batterier, ungefär lika litiumjon-batterier, ungefär lika 
stora som ett AA-batteri. Varje lager stora som ett AA-batteri. Varje lager 
har en egen centralprocessor (CPU) har en egen centralprocessor (CPU) 
som reglerar strömmen. Totalt väger som reglerar strömmen. Totalt väger 
batteripaketet 450 kilo. batteripaketet 450 kilo. 

Laddtid:Laddtid: 3,5 timmar, men då behövs  3,5 timmar, men då behövs 
ett industriuttag med en strömstyr-ett industriuttag med en strömstyr-
ka på 70 ampere. Om man kopplar ka på 70 ampere. Om man kopplar 
bilen till ett vanligt vägguttag tar bilen till ett vanligt vägguttag tar 
det 12–14 timmar att ladda den. det 12–14 timmar att ladda den. 

Växelsystem: Växelsystem: Reduktionsväxel; en Reduktionsväxel; en 
växel framåt, neutralt läge och back.växel framåt, neutralt läge och back.

Fart:Fart: 0-100 kilometer i timmen på  0-100 kilometer i timmen på 
knappt 4 sekunder, toppfarten knappt 4 sekunder, toppfarten 
är elektroniskt begränsad till 200 är elektroniskt begränsad till 200 
kilometer i timmen. kilometer i timmen. 

Räckvidd: Räckvidd: 390 kilometer. 390 kilometer. 

Koldioxidutsläpp:Koldioxidutsläpp: 0 gram per  0 gram per 
kilometer. kilometer. 
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PLUGGA IN KONTAKTEN HÄR! 
Laddtiden varierar från knappt 
fyra och upp till 14 timmar bero-
ende på vilken el du har i uttaget. 
När ”tanken” är full kan du köra 
nästan 40 mil innan du måste 
ladda igen. 

DYRGRIP. Esben Pedersen, försäljnings- och marknadsföringschef 
för Tesla Motors i norra Europa, visar stolt upp bilen. 1 250 000 kronor 
kommer den att kosta.

20 bilar har sålts i Danmark, 20 i Norge – och två i Sverige.

– Vi har marknadsfört den mer i Danmark och Norge. Det 

är första gången den visas i Sverige nu, säger Esben Pedersen 

när Fastighetssverige tar en titt på Roadstern på superbilsmässan 

Miles Per Hour i Göteborg.

En annan anledning till att den har sålts mer i Norge kan vara 

momsreglerna. I Norge slipper köparen betala moms, eftersom 

det handlar om en elbil, och priset blir följaktligen betydligt lägre. 

I Sverige går den på 99 000 euro plus moms, alltså i runda slängar 

1 250 000 kronor.

MEN FÖR DE PENGARNA FÅR du alltså en bil som fi xar 0 till 100 på 

under fyra sekunder. Och det utan att upplevelsen störs av något 

motorljud. Det enda som hörs är ett vinande sus – fast kruxet 

kanske är att de fl esta som fascineras av en enorm acceleration 

kanske också fascineras av grovt brummande motorljud…?

– Våra köpare är oftast personer som arbetar med och har ett 

stort intresse för energi- eller teknikbranschen, och bryr sig om 

miljön, säger Esben Pedersen.

Öppnar du bakluckan fi nner du att du inte får plats med speci-

ellt mycket bagage – här fi nns i stället det 450 kilo tunga batteriet, 

som består av 6 831 små litiumjonbatterier.

– Samma som du har i laptopen eller mobiltelefonen, säger Esben 

Pedersen.

Här fi nns också ett datorsystem – kallat PEM, Power Elec-

tric Management – som ser till att alla batterierna arbetar lika 

mycket.

– Annars är risken att systemet blir överhettat.

OCH HÄR FINNS OCKSÅ EN liten men stark elmotor – Den ger 

nästan 300 hästkrafter men väger bara 40 kilo.

Strax bakom förardörren sitter ”tanklocket”. Här pluggar du 

i kontakten när det är dags att ladda batteriet. Laddtiden varie-

rar från knappt fyra timmar om du har 240 volt och 70 ampere 

tillgängligt medan det tar mellan 12 och 14 timmar i ett vanligt 

vägguttag. Du kan sedan köra nästan 40 mil innan du måste ladda 

på igen. 

– Den passar lite bättre i Danmark eftersom avstånden inte är 

så långa där, ler Esben Pedersen.

– Men 40 mil är väldigt långt för att vara en elbil. I planerna 

för nästa generation av Tesla Roadster fi nns tankar på att man 

ska kunna välja att få ett dubbelt så stort batteri. Då kan man åka 

mycket längre, men man tappar lite i acceleration i och med att 

bilen blir så tung.  
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TEMA: ENERGI/GRÖNA FASTIGHETER
Text: Nicklas Tollesson • Foto: Eddie Ekberg

”VI BORDE 
BYGGA MER  

Stefan Edman om 
energi, byggande 
och den gröna 
fi nansmarknaden.
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Stefan Edman är optimist när det gäller att människan ska hinna 

rädda jorden, innan vi har förstört den helt hållet.

– Ja, det är jag, det måste man vara. Det viktigaste av allt är att 

få med USA på ett nytt klimatavtal där de tar på sig att minska 

sina väldiga utsläpp. Att få med dem innebär också en psykolo-

gisk eff ekt, det blir lättare att göra avtal med alla andra. Att de 

nu får en ny president underlättar en hel del för att det här ska 

bli verklighet, säger Edman, som är en av landets mest kända 

miljöprofi ler.

HAN ÄR I GRUNDEN BIOLOG och sedan 1990 har han varit frilans-

ande miljökämpe, varit rådgivare till regeringen i miljöfrågor, 

skrivit mängder av böcker och är en väldigt anlitad föreläsare.

Sveriges miljöpåverkan är, jämfört med USA:s, väldigt liten. 

Vi svenskar ligger bakom sju ton växthusgaser per person och år 

i genomsnitt. För genomsnittsamerikanen är motsvarande siff ra 

23 ton, och för kinesen fyra ton. I hela EU är genomsnittet elva 

ton per person och år.

Hur ser du allmänt på miljöarbetet i Sverige?
– Vi har kommit långt inom många områden, inte minst kun-

skapsmässigt, det är många som vet vad det handlar om. Vi har 

också fått företagen med oss, vilket vi inte hade tidigare.

– På uppvärmningssidan har vi något som är unikt bra för Sve-

rige, och det är att vi har minskat vår oljeanvändning med 70 

procent på 30 år. Jag var 2006 generalsekreterare för Oljekommis-

sionen under Göran Persson, och vårt mål var att helt få bort oljan 

från uppvärmningssidan fram till 2020, och det tror jag absolut 

att vi kommer att lyckas med, såvida inte oljepriserna dumpas 

alldeles. I dag värms bara 15 procent av bostäderna upp med olja.  I TRÄ”

Stefan Edman har kämpat för miljön sedan 
70-talet, och har genom åren sett många 
förbättringar i miljöarbetet, inte minst inom 
fastighets– och byggbranschen.
Men det fi nns fortfarande mycket kvar att 
göra – och branschens miljöpåverkan är stor.
– I runda slängar står fastigheter för 40 pro-
cent av EU:s totala miljöpåverkan, säger 
Stefan Edman.
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MILJÖKÄMPE. Stefan Edman är trots allt optimist när det gäller kampen för att rädda jorden. ”Det viktigaste av allt är att få med USA 
på ett nytt klimatavtal där de tar på sig att minska sina väldiga utsläpp”, säger han.

– Vi har också kommit ganska långt med lågenergikoncept inom 

byggandet, som exempelvis passivhus. Den stora föregångskom-

munen här är Alingsås, som har tagit beslut om att allt som byggs 

i kommunal regi ska byggas enligt passivhusprincipen.

– Vårt skogsbruk är också bra, där fi nns en lag om att miljö-

målen och produktionsmålen ska väga lika tungt.

– Ett område där vi dock inte har kommit speciellt långt är 

trafi ken. Vi har 4,3 miljoner personbilar i Sverige och de är 20 

procent törstigare än genomsnittet i EU.

Vad skulle du vilja se som nästa steg inom byggbranschen?
– Vi borde bygga mer i trä. Sett till alla steg vid en byggnation 

blir det mindre koldioxidutsläpp med trä som byggmaterial än 

exempelvis betong, stål eller 

tegel. Träet blir en så kallad 

”kolsänka” – kolet tas upp av 

träden och stannar sedan kvar 

i träet i kanske 80 år i stället 

för att komma ut i atmosfä-

ren.

– En annan stor utmaning, 

som egentligen är lika stor 

som energibesparingsfrågan är frågan om att avgifta byggnaderna, 

att få bort giftiga kemikalier som fi nns i textilier, tv-skärmar och 

så vidare, exempelvis fl amskyddsmedel, lacker och smörjoljor.

– Jag är juryordförande för Göteborgspriset för hållbar utveckling, 

som i år gick bland annat till Th eo Colborn, som har forskat på det 

här i många år. Hon ger en skrämmande bild; bland annat menar 

hon att gifterna bland annat påverkar människans fortplantning.

Vad tror du om framtidens energikällor?
– Man bör omformulera frågan och i första hand fråga sig om 

man behöver tillföra energi; helst ska man bygga så isolerat så 

att det inte behövs. Men annars är det biobränsle, sol- och vind-

energi, vattenkraft och värmepumpar som är det bästa. Jag hoppas 

också på bränsleceller med vätgas, en teknik många förutspådde 

skulle fi nnas i bilar redan nu 2008, men där har man tyvärr inte 

kommit så långt som man hoppats på.

STEFAN EDMAN HOPPAS också att fi nanssektorn till slut ska ta sitt 

ansvar för hållbar utveckling.

– Alla kan ju se att fi nansmarknaden har varit sjuk. När man 

nu restaurerar den är det nödvändigt att bygga in så kallade gröna 

parametrar. I Schweiz får man exempelvis billigare lån och lägre 

försäkringspremier om man bygger en miljöcertifi erad byggnad. 

Det är ett system som marknaden själv har byggt in. Det ger bra 

goodwill till banken, kunden får bra lån – och det är en mycket 

bra lösning för miljön.

– Jag vill också att man kopplar fastighetsskatten till energian-

vändningen, att man får bättre villkor ju ”grönare” fastigheten är.  

Namn: Stefan Edman.
Ålder: 62.
Titel: Biolog, miljödebattör, 
författare.
Familj: Hustrun Britt–Inger, 
barnen Victoria, 32, och 
Marcus, 26.
Bor: Villa i Ljungskile.
Fritidsintressen: ”Tycker om 
att gå på konserter, allt från 
jazz och Göteborgs symfoni-
ker till populärmusik. Sedan 
är jag mycket i naturen, läser 
en hel del böcker och tycker 
om fester.”

Jag vill också att man 
kopplar fastighetsskatten till 
energianvändningen, att man 
får bättre villkor ju ”grönare” 
fastigheten är. 

TEMA: ENERGI/GRÖNA FASTIGHETER
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[ Morgondagens miljötrend av Nicklas Tollesson ]

TEMA: ENERGI/GRÖNA FASTIGHETER
av Eddie Ekberg

GreenBuilding
GreenBuilding är en märkning av energieff ektiva 

 lokaler. Märkningssystemet lanserades av Europe-

iska kommissionen 2005 i samband med att EU in-

förde energi deklarationer för byggnader. Målet är 

att minska klimatpåverkan och EU:s beroende av 

importerade energikällor genom att stimulera fastig-

hetsägare att göra fl er energieff ektiva investeringar och 

använda förnyelsebara energikällor, oavsett om man 

renoverar eller bygger nytt. Systemet används för att 

bekräfta och uppmärksamma fastighetsägares energi-

arbete. Det är också ett sätt att informera kunder och 

hyresgäster om fastighetsägarens miljöambitioner. I 

Sverige leds och samordnas GreenBuilding-märk-

ningarna av Fastighetsägarna Sverige. Enligt uppgift 

från Fastig hetsägarna är det i dagsläget elva företag 

som är GreenBuilding-partner i Sverige, och dessa har 

totalt 48 fastigheter anslutna. Dessutom fi nns det sju 

GreenBuilding-stödjande företag. På Fastighetsägarna 

ser man ett kraftigt ökat intresse för GreenBuilding 

och tror att antalet anslutna företag kommer att öka 

rejält framöver. 

Kortfattat kan man säga att en GreenBuilding-

byggnad ska ha en energianvändning som är minst 25 

procent lägre än Boverkets krav. Hagaporten III i Sol-

na blev först i Sverige att GreenBuilding-certifi eras. 

Castellum-bolaget Brostaden är första fastighetsbola-

get i Europa som är utsett till GreenBuilding Corpo-

rate Partner (läs mer på sidan 66).

Passivhusteknik
Ett passivhus har cirka 70 procent lägre uppvärm-

ningsbehov jämför med ett vanligt hus. Resultatet 

blir bostäder med både bra inomhusmiljö och låga 

uppvärmningskostnader. Passivhus är byggnader som 

byggs med extra tjock isolering i väggar, golv och tak. 

Fönster och dörrar är av hög kvalitet med mycket goda 

isolervärden. Passivhus är så välisolerade och värme-

förlusterna så små att husen inte behöver något tradi-

tionellt värmesystem.

I stället kan byggnadens tilluftssystem användas som 

värmebärare. Den värme som alstras från de boende, de 

elektriska maskinerna och belysningen kan tillgodose 

en stor del av byggnadens värmebehov.

Svanenmärkning 
Svanen är ett nordiskt miljömärkningssystem. I Sverige 

administreras systemet av SIS Miljömärkning. Syste-

met är mest känt för miljömärkning av tvättmedel och 

papper, men har utvecklats till att även omfatta exem-

pelvis kök, fönster, gräsklippare, golv och på senare tid 

även småhus (år 2005 blev Skanska först i norden med 

att Svanenmärka ett småhus – konceptet Uniq-hus.). 

I dag kan villor, parhus och radhus Svanenmärkas. 

Svanen arbetar också med att ta fram och säkerställa 

kriterier och kravnivåer för fl erbostadshus.

Ett svanenmärkt hus kännetecknas av en god inom-

husmiljö, att det är välisolerat och att det har ett eff ek-

tivt ventilationssystem som ger låg energianvändning.

GreenBuilding, passivhus och Minergie. Det är bara 
några av alla tekniker, metoder och benämningar som 
fi nns i branschen i dag. Många känner sig förvirrade. 
Vi reder här ut några av begreppen.

VI REDER UT DE GRÖNA   
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Källor: ”Skanskas lilla gröna – 21 råd om grönt byggande”, Fastighetsägarna, 

ByggaBo-dialogen, Byggherrarna och Passivhuscentrum.

www.arcona.se l 08 601 21 00

Hur förädlas en fastighet så att fastighetsvärdet optimeras? 
Hur nås lyckade resultat av projektutvecklingar? 
Hur fylls fastigheten med hyresgäster?

Med Arcona som partner drar ni nytta av vårt strukturerade 
arbetssätt och de metoder vi använder genom hela processen: 
- Inventering av objektets potential
- Analys för idékoncept
- Projektering för vidareutveckling
- Genomförande av bygguppdrag

Svårare än så behöver det inte vara att optimera 
fastighetens värde.

LÅNGSIKTIGHET

FFFFFFFFFAAAAAFFFFFFFF GGGGGHHHHHEEEETTTSSSSGGGGGHHHHHHSSSSSSSSSSTTTTTIIIIIGGGGGHHHHHHHH --
RRRDDDDDDEEEEEEEEEEEERRRRRRDDDDDDDDDVVVVVVVVÄÄÄÄÄÄÄÄÄRRRRRRRRDDDDDDD

HHHHHHHHHÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅLLLLLLLLÅÅÅLLLLLLLLLLLLLLLLLLBBBBBBBBAAAAAAAAAARRHHHHHHHHHHHHEEEEEEEEETTTTTTTTTTTTTRHHHHHRRRRRRRRRRHHHHHHHHH
Miljöklassning enligt ByggaBo-dialogen
ByggaBo-dialogens miljöklassningssystem ska bidra 

till en hållbar bygg- och fastighetssektor. Klassnings-

systemet, som fi nns på marknaden men fortfarande 

utvecklas, kan användas av byggföretag och fastighets-

ägare för att kunna eff ektivisera energihushållningen, 

förbättra inomhusmiljön och minska användningen av 

skadliga ämnen.

Minergie
Minergie är sedan 1998 en schweizisk frivillig kvalitets-

märkning av nybyggnation och renovering. I begreppet 

kvalitetsmärkning ingår krav på god energiprestanda. 

Bland andra organisationerna Byggherrarna och Villa-

ägarna driver på för att Minergie ska införas i Sverige. 

SS-EN 15217
Ny CE-standard från sommaren 2007 med fokus på 

byggnaders energiprestanda, och kopplat till energide-

klarationer. Organisationen bakom är SIS.

 BEGREPPEN
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Europas grönaste fastighetsbolag är svenskt, det stod klart re-

dan i somras när Brostaden som första bolag utsågs 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. Detta 

uppfyller Brostaden mer än väl. Men det har inte gått över en natt 

att komma dit hän.

– Vi har jobbat aktivt med de här frågorna i tio år, och det är 

det idoga arbetet som lett fram till resultatet att vi nu är Europas 

första Green Building Corporate Partner, säger Anders Hallquist 

som är marknadschef på Brostaden.

OCH HAN STICKER INTE under stol med att deras ambition är att 

tjäna pengar samtidigt som man gör en insats för miljön.

– Vi tjänar pengar på att vara energieff ektiva, cirka tio miljoner 

kronor per år. Och när det gäller goodwill är det svårt att över-

blicka hur mycket, men det rör sig om en hel del, säger Anders 

Hallquist.

Och det är naturligtvis inte bara pengar det handlar om, en 

annan väldigt viktig del handlar om image och varumärke.

– På den stegen har vi utan tvekan tagit ett par tre steg uppåt och 

det är värt hur mycket som helst. Framgent blir företagen mer och 

mer medvetna och kommer att efterfråga energieff ektiva kontors-

lösningar och klimatvänliga lokaler och då ligger ju vi helt klart bra 

till. Dessutom blir vi en mycket mer attraktiv arbetsgivare genom 

det här, och det är också värdefullt, säger Anders Hallquist.

Han nämner särskilt en person på företaget som på många sätt 

kan representera Brostadens miljöarbete.

– Det är vår teknik- och miljöchef Bo Mattsson som är eldsjä-

len bakom detta och som har drivit frågorna i alla år. Med åren 

har ledningsgruppen blivit mer och mer lyhörd, säger han.

Hur har tiden efter att ni utnämndes 
till Green Building Corporate Part-
ner varit?
– Vi har fått väldigt mycket uppmärk-

samhet från såväl media som andra i 

branschen och så vidare. Vi får också 

inbjudningar till att medverka och tala 

på olika seminarier och liknande. Det 

är ett bevis och ett erkännande på att vi 

jobbar rätt. Det är också ett bevis på att 

”vill man så kan man”.

Vad ska ni göra nu, hur toppar ni det här?
– Ja, det blir ju inte lätt. Men vi ska fortsätta att driva den linje 

vi påbörjat, och vi ser det också som att vi utmanar branschen att 

följa i våra spår. Sen rent praktiskt så ska vi i samband med att vi 

bygger om vårt egna kontor installera en videokonferensutrust-

ning för att dra ner på våra egna resor, för att nämna en sak. Sen 

ska vi naturligtvis ”missionera” i de här frågorna i massor av olika 

sammanhang framöver, inte minst till våra hyresgäster. På det 

hela taget känns det som att vi ligger väl till, framtiden kommer 

fort och det gäller att stå väl rustad. Det tycker jag att vi gör. I 

dagsläget har vi 36 fastigheter, av totalt 89, med en förbrukning 

under 82 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Detta kan jäm-

föras med svensk normalförbrukning som är 110 kilowattimmar 

per kvadratmeter och år.   

Sedan Castellumbolaget Brostaden i somras utsågs till 
Green Building Corporate Partner har det varit fullt blås 
kring företaget. Men ändå har man inte slagit sig till ro 
utan satsar nu vidare mot nya mål.
– Framtiden kommer fort, det gäller att vi står väl rustade, 
säger Anders Hallquist, marknadschef på Brostaden.

”Vill man så kan man”
Vi ska 

fortsätta att 
driva den linje vi 
påbörjat, och vi 
ser det också som 
att vi utmanar 
branschen att 
följa i våra spår.

TEMA: ENERGI/GRÖNA FASTIGHETER
av Eddie Ekberg
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GREEN BUILDING

Green Building är en märkning av 
energieff ektiva lokaler. Märk-
ningssystemet lanserades av 

Europeiska kommissionen 2005 
i samband med att EU införde 
energideklarationer för bygg-

nader. Kortfattat kan man säga 
att en Green Building-byggnad 

ska ha en energianvändning 
som är minst 25 procent lägre än 
Boverkets krav vid nyproduktion. 

Castellumbolaget Brostaden är 
det första fastighetsbolaget i 

Europa som är utsett till Green 
Building Corporate Partner.

MED NYA GRÖNA MÅL I SIKTE. Brostadens marknadschef 
Anders Hallquist med diplomet som bevisar att de är Europas 
första Green Building Corporate Partner. Den första tiden efter 
utnämningen har varit omtumlande. Nu ser man framåt och 
fortsätter sin gröna satsning. Bland annat ska man föreläsa på 
en rad seminarier.
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SER GRÖNT. Mikael Wallgren, Per-Olov Kroonder och John Cannier på Jones LangLaSalle 
är övertygade om att framtidens fastigheter är gröna.

[ Morgondagens miljötrend av Nicklas Tollesson ]

Dagens – och framför allt morgondagens – 
hyresgäster efterfrågar klimatsmarta lokaler. 
De stora internationella bolagen går i brä-
schen för det här och är beredd att betala för 
hållbara fastighetslösningar.
– Det här är inget tillfälligt. Det är som färg-
tv:n – det har kommit för att stanna, säger 
Mikael Wallgren, uthyrningschef på Jones 
LangLaSalle i Sverige.

Miljövänliga och energisnåla lösningar är något som diskuteras 

alltmer på dagens fastighetsmarknad.

Fastighetssverige samlade tre personer från olika delar av Jones 

LangLaSalle – Mikael Wallgren från uthyrningsidan, Per-Olov 

Kroonder från förvaltningssidan och John Cannier som arbetar med 

hyresgästrepresentation – som här ger sin syn på miljötrenderna.

Att klimatsmarta fastigheter är en konkurrensfördel när det 

gäller att locka till sig attraktiva hyresgäster står helt klart. Det 

blir allt viktigare för framför allt de stora företagens varumärken 

att profi lera sig som ett miljövänligt företag, och att sitta i miljö-

certifi erade lokaler är en prioriterad del i detta.

En undersökning som Jones Lang LaSalle genomförde tidi-

gare i år med 300 multinationella europeiska företag visar att hela 

96 procent av dem kan tänka sig att betala mer för hållbara fast-

ighetslösningar. 62 procent av företagen kan tänka sig att betala 

5–10 procent mer och var tolfte företag kan tänka sig att betala 

mer än tio procent mer.

– Hyresgäster efterfrågar allt mer miljövänliga lösningar. Det 

kommer utifrån, från de stora internationella bolagen, som ar-

betar aktivt med miljö och har utarbetade miljöprogram, säger 

John Cannier.

– De mindre, ”vanliga” hyresgästerna har inte miljöfrågan lika 

TEMA: ENERGI/GRÖNA FASTIGHETER
av Nicklas Tollesson

Klimatsmarta fastigheter  
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högt på dagordningen. För dem är det i dagsläget så att de inte prio-

riterar om fastigheten är certifi erad, men det är ett stort plus om den 

visar sig vara det. Och om det står och väger mellan två likvärdiga 

lokaler kan det miljövänliga mycket väl vara det som avgör. 

JLL-TEAMET PÅPEKAR att vi i Sverige inte ligger längst fram när 

det gäller miljötänkande när det gäller fastigheter.

– Vi pratar generellt mycket miljö i Sverige och tycker van-

ligtvis att vi är duktiga, men handen på hjärtat så är svenskar 

inte så vassa som vi tror. Vi på Jones Lang LaSalle har länge sett 

det här komma alltmer, eftersom vi fi nns över hela världen och 

ser vad som händer i andra länder, säger Mikael 

Wallgren.

Australien brukar räknas som det kanske främ-

sta föregångslandet. Där har det i fl era år funnits 

ett klassifi cerings- och rankingsystem för energi-

snåla fastigheter, liknande det som först nu håller 

på att tas fram i Sverige (se sid 72).

– I Australien fi nns det här i ryggmärgen på fastighetsbolagen. 

Förklaringen till att de har kommit längst är att de har två starka 

drivkrafter; de har förhållandevis lite vatten, och de har stora kyl-

behov, vilket kräver mycket el. Andra länder som har kommit 

långt är USA och England, säger Per-Olov Kroonder.

– Multinationella bolag har i regel samma kravspecifi kationer 

när det gäller deras lokaler  oavsett om de söker kontor i Finland, 

Sverige eller Barcelona. Miljödirektiven kommer alltså från cen-

tralt håll, säger Mikael Wallgren.

SVERIGE HAR ÄNDÅ kommit ganska långt, och miljö- och ener-

giaspekterna är centrala frågor i snart sagt alla projekt som är på 

gång i dag.

– Det kommer mycket nu, inte minst i Stockholm. Området 

kring centralen är intressant, med Kungsbrohuset och Stockholm 

Waterfront, där man tar vara på värme och kyla. Där leder miljö-

tänket i dag till att man håller kostnaderna nere i morgon, säger 

Per-Olov Kroonder.

  en konkurrensfördel

Men handen 
på hjärtat så är 
svenskar inte så 
vassa som vi tror.

Det blir allt viktigare för 
framför allt de stora företagens 
varumärken att profi lera sig som 
ett miljövänligt företag, och att 
sitta i miljöcertifi erade lokaler är 
en prioriterad del i detta.
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Däremot har vi ännu inte nått speciellt långt när det gäller de 

befi ntliga fastigheterna, och det är kanske den stora framtidsut-

maningen.

Mikael Wallgren:

– Gå ut och ställ dig på en gata, var som helst, och se dig om-

kring; där har du byggnader som har stått där i 100 år, och som ska 

stå där i 100 år till. Det är där den stora miljöfrågan fi nns.

Per-Olov Kroonder jämför med den svenska bilparken:

– Det fi nns många bra miljöbilar i dag, och det är naturligtvis 

bra. Men samtidigt har vi världens äldsta bilpark i Sverige. Jag är 

ingen bilexpert, men jag skulle tro att det hade varit ännu bättre för 

miljön om man tog bort det gamla bilbeståndet helt och hållet.

VILLKOREN FÖR ATT en befi ntlig fastighet ska kunna certifi eras 

som en GreenBuilding är att den efter åtgärder ska förbruka 

minst 25 procent mindre energi än före renoveringen. (För ny-

byggda fastigheter är villkoret att energiförbrukningen ska ligga 

minst 25 procent under byggnormen.)

– Många gamla fastigheter har väldigt hög energiförbrukning i 

dag, och även om man får ner förbrukningen med 25 procent kan 

den ha en hög förbrukning, men ändå vara en GreenBuilding, 

påpekar Per-Olov Kroonder.

Än så länge har bara ett fåtal svenska befi ntliga fastigheter blivit 

GreenBuilding-certifi erade, men ett antal är på väg att bli det. 

– Vi hade gärna sett några incitament från politikerna för att 

”go green”. Också här kan man titta på miljöbilarna. Med mil-

jöpremie och gratis parkeringsplatser och så vidare blev försälj-

ningen av miljöbilar en framgång. Tänk om man hade gått ut 

med att ”ni får en 50-procentig sänkning av fastighetsskatten om 

ni sänker er energiförbrukning så och så mycket”. Då hade vi fått 

se väldigt många certifi eringar, säger Mikael Wallgren.

Men även i dag är det ingen tvekan om att den gröna vägen 

är den rätta, inte bara för varumärket utan också för fastighetens 

värde – en fastighet som certifi eras blir per automatik ett mer 

intressant investeringsobjekt. 

– Hyresgäster kommer sannolikt inte att vara beredda att be-

tala höga hyrestillägg för värme och kyla i fastigheter där fastig-

hetsägaren brister i sitt miljöarbete. Det kommer att innebära att 

dessa fastighetsägare måste kompensera med lägre hyror för att 

vara konkurrenskraftiga, säger John Cannier. 

– Det ställs krav från alla håll. Vi på rådgivarsidan säger 

att för att vara konkurrenskraftiga i morgon gäller det att vara 

miljömedveten och att tänka långsiktigt, säger Mikael Wall-

gren.  
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Hur mycket mer kan du tänka dig 
att betala för ekologiskt hållbara 
fastighets lösningar?

Källa: JLL/CoreNet Global 2008 (300 europeiska 

multinationella storföretag har svarat).

Lika mycket men inte mer: 4 %
Beredd att betala 1–5 % mer: 26 %
Beredd att betala 5–10 % mer: 62 %
Beredd att betala mer än 10 %: 8 %

Källa: JLL/CoreNet Global 2008 (300 europeiska multinationella storföretag har svarat).

Vad kan höja miljöribban ytterligare?

(Procent som svarat troligt, sannolikt eller 
mycket sannolikt.)

Aktieägarnas kontroll över företagens 
hållbarhetsdokumentation: 36,27

Incitament från regeringen: 46,39

Ökat intresse bland anställda/framtida 
anställda: 54,4

Ny eller ökad energi- eller kolskatt: 56,25

Ökat intresse för sustainability bland 
it-chefer: 58,76

Implementation av nya tekniklösningar 
som stödjer hållbarhet: 59,59

Ökat intresse bland kunder/klienter: 65,46

Ökad reglering av energi och 
kolanvändning: 72,68

Märkbart ökade energikostnader: 79,9



I stadsdelen Gårda i Göteborg skapar vi på Skanska ett kontorshus 
som kommer att bli någonting extra. Från förbipasserande E6:an 
blir 16-våningshuset ett tydligt landmärke, och på insidan hittar du 
supermoderna arbetslokaler med den senaste tekniken. Men den vik-
tigaste fördelen är att huset är grönt. När det står klart 2010 kommer 
energianvändningen att vara minst 25 % lägre än för andra nybyggda 
kontorshus. Det gillar EU-programmet GreenBuilding, som beslutat 
att göra kontorshuset till det första i Göteborg med certifi ering. 

Läs mer om kontorshuset som kan bli din nästa arbetsplats
www.skanska.se/garda

Här är Göteborgs 
första gröna 
kontorshus.

048-0282_Ga rdaann_240x285.indd   1 08-11-21   09.43.03
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Det fi nns i dag många olika system för energieff ektivitet i Sverige. 

Begrepp som passivhus, green buildings och bygga-bo omger oss 

nästan dagligen, och det är inte många som vet exakt vad de olika 

systemen går ut på och vad som skiljer 

dem åt.

Swedish Standards Institute, SIS, 

arbetar sedan ett drygt år med att 

ta fram en nationell standard för att 

på ett enkelt sätt kunna energiklassa 

byggnader. Syftet är att klassningen 

ska vara en drivkraft för fastighetsägare att ta fram allt energi-

snålare byggnader.

Klassningen ska gälla alla typer av byggnader, och både befi ntliga 

och nya. De ska rankas från A till G, där A är det bästa betyget.

Från början var meningen att man skulle införa en enda energi-

klassning – för enkelhetens skull – men den tanken övergavs snart.

– En byggnads energianvändning är komplicerad, det fi nns 

så många saker att visa, så vi bestämde oss ganska snart för att 

släppa den tanken, säger Åsa Wahlström, project manager på CIT 

Energy Management, och ordförande i SIS arbetsgrupp som tar 

fram klassningen.

I stället kommer energi-

klassningen att bestå av 

fyra olika delar:

• Prestanda på bygg-

nadens eff ektbehov – visar 

hur bra själva byggnads-

skalet är, hur mycket energi 

som behövs för att värma upp 

(och kyla ner) byggnaden.

• Prestanda på byggnadens 

användning av köpt energi – visar 

byggnadens kostnadseff ektivitet. På-

verkas av vilken installation som används, 

en värmepump klassas exempelvis högre än 

fj ärrvärme och oljeeldning klassas lägre.

• Prestanda på användning av energiresurser och på-

verkan på växthuseff ekten. Visar hur miljövänlig fastigheten är 

när det gäller koldioxidutsläpp.

• Prestanda på användning av hushålls- eller verksamhets-

energi. Visar hyresgästernas energiförbrukning.

När det gäller att defi niera vad som krävs för att nå de olika 

I slutet av nästa år fi nns det förhoppningsvis en svensk standard för 
energiklassning av byggnader. Arbetet med att ta fram standarden 
pågår för fullt. Förhoppningen från början var att ta fram en enda 
mycket enkel och lättförståelig klassning.
Men det var inte så lätt visade det sig – standarden kommer nu 
att bestå av fyra olika grenar.

NY FYRDELAD 
ENERGIKLASSNING 
PÅ VÄG

A B A
   D    D  

           
Men historiskt sett 

har svenska standarder 
väldigt hög status. 
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betygen har arbetsgruppen kommit längst när det gäller 

punkten som handlar om kostnadseff ektivitet. Här går 

man efter den svenska byggnormen, som motsvarar ett 

C, som ska vara ”genomsnittsbetyget”. Man planerar 

att 25 procent lägre energianvändning än byggnor-

men kräver (kravet för green buildings) ska klassas 

som ett B, medan 50 procent lägre (kravet för pas-

sivhus) ska motsvara ett A.

– Sedan kommer det också att fi nnas ett A+, som 

ligger på 75 procent lägre än byggnormen. I dag fi nns 

inga byggnader som klarar det, men det är tänkt som 

ett mål att sträva mot, säger Åsa Wahlström.

SIS kommer inte att ta fram något verktyg för 

att, med hjälp av de fyra olika grenarna, ta fram ett 

gemensamt ”medelbetyg”.

– Då måste vi också ta fram ett sätt att vikta de här 

olika delarna mot varandra, och då blir saken politisk, 

och inte vetenskaplig. Vi kommer inte att kunna enas om 

ett sätt att vikta eftersom olika aktörer har olika syn på vad 

som är viktigast; exempelvis den ekonomiska aspekten jäm-

fört med miljöaspekten. 

ÅSA WAHLSTRÖM HOPPAS att ett helt färdigt förslag ska kunna gå 

ut på remiss vid årsskiftet, och att en färdig standard ska kunna 

tas i bruk i slutet av nästa år.

Sedan återstår att se hur stort genomslag energiklassningen 

får i Sverige.

– Bara för att en standard tas fram fi nns inga garantier för att 

den kommer att användas och hänvisas till. Men historiskt sett 

har svenska standarder väldigt hög status. Det är ju inte enskilda 

intresseorganisationer som bestämmer hur den ska se ut, utan det 

är en stor grupp med olika intressen som gemensamt kommer 

överens om hur standarden ska sättas. Alla ges möjlighet att vara 

med och bestämma. Och den här gruppen har verkligen aktiva 

medlemmar.

Hur ser du på medvetenheten för energifrågor inom fastig-
hets- och byggbranschen?
– Den har accelererat oerhört de senaste två åren, det fi nns en 

helt annan medvetenhet nu. Energifrågorna har lyfts upp till 

styrelsenivå. Många vill göra saker och de är inte lika rädda som 

tidigare för att de här frågorna ska kosta lite grann. Vi får hoppas 

att fi nanskrisen inte påverkar det här negativt.  

 C
 E F E 
  GG    

FAK TA

• Swedish Standards Institute har 
i över 100 år arbetat med att ta 
fram nya standarder. Organi-
sationen startades 1907, under 
namnet Svenska Elektrotekniska 
Kommittén, SEK.

• Energiklassningen kommer 
att bygga på samma data som 
EU-direktivet om byggnaders 
energiprestanda, EPBD.

• I arbetsgruppen som tar fram 
standarden ingår representanter 
från myndigheter, byggföretag, 
tillverkare av byggkomponenter, 
högskolor och institut. 

Åsa Wahlstöm.
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Sedan kommer det också att fi nnas ett A+, som ligger på 
75 procent lägre än byggnormen. I dag fi nns inga byggnader 
som klarar det, men det är tänkt som ett mål att sträva mot.
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Landmärket blir Göteborgs  

TEMA: ENERGI/GRÖNA FASTIGHETER
av Nicklas Tollesson

GRÖNT OCH CENTRALT. Skanska har som mål-
sättning att samtliga nyutvecklade fastigheter 
år 2010 ska klara GreenBuildingkraven. Först ut i 
Göteborg är det planerade huset i Gårda.
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  första GreenBuilding

I januari i år blev Skanskas kontorsfastighet Hagaporten III i 

Solna först i Sverige med att bli märkt enligt den senaste Green-

Building-standarden.

Hittills har Stockholm legat i framkant när det gäller Green-

Building medan Göteborg har släpat lite efter – vilket kanske helt 

enkelt beror på att det inte har dragits igång så många större kon-

torsprojekt i Göteborg på senare tid. (Däremot ligger Göteborg 

och västkusten långt före Stockholm när det gäller byggnation 

enligt passivhusprincipen.) 

SKANSKA HAR SOM MÅLSÄTTNING att samtliga nyutvecklade 

fastig heter år 2010 ska klara GreenBuildingkraven, det vill säga 

att fastigheternas energianvändning ska vara minst 25 procent 

lägre än de nationella normerna för nybyggda fastigheter.

Så när man i augusti inledde byggnationen av det spektakulära 

kontorshuset i Gårda var det en självklarhet att man skulle bygga 

energisnålt.

– Vi är miljöcertifi erade sen snart tio år, och jobbar hela tiden 

på att bli mer och mer energisnåla. Redan i våra grundlösningar 

när det gäller byggande uppnår vi i princip de krav som EU-

direktiven ställer. I det här fallet vidtar vi vissa åtgärder som drar 

ner energiåtgången ännu mer, exempelvis eff ektivare återvinning 

på ventilationsaggregaten, säger Gösta Backmark, projektchef på 

Skanska Fastigheter Göteborg.

– DESSUTOM SKA VI HA eff ektiva solavskärmningar som minskar 

värmeinstrålningen. Det går ju åt energi både till att värma upp 

och till att kyla ner en fastighet, och genom ett system med mo-

tordrivna solskydd i fasaden minskar vi energianvändningen för 

att kyla ner huset, säger Gösta Backmark, och påpekar samtidigt 

att det här också förbättrar arbetsmiljön.

– Starkt solljus kan ibland vara ett stort arbetsmiljöproblem, 

konstaterar han.

Det nya kontorshuset kommer att bestå av en lägre del på sex 

våningar medan en del av huset kommer att vara 16 våningar. I 

första etappen planeras 12 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta i 

det spektakulära landmärket. Om uthyrningen blir framgångsrik 

kommer etapp 2 att innebära ytterligare 5 000 kvadratmeter i en 

byggnad som uppförs på andra sidan av gågatan som går mellan 

Gårdatorget och Johan på Gårdas Gata.

– Det kommer att fi nnas möjlighet att länka samman byggna-

derna med broar, det beror på vilka önskemål hyresgästerna har, 

säger Gösta Backmark.

I NULÄGET HAR SKANSKA inga kontrakterade hyresgäster till hu-

set, men trots detta och trots de rådande tiderna av fi nanskris och 

lågkonjunktur så tror Skanska hårt på projektet.

– Vad vi kan se är att hyresgästerna väljer moderna kontorslös-

ningar: Trenden är att de fl yttar från äldre till nyare, moderna och 

eff ektiva kontor. Miljömedvetandet ökar och intresset för Green-

Building är tydligt. Vakanserna har sjunkit stadigt i centrala Gö-

teborg, och det har inte byggts särskilt mycket kontor söder om 

älven de senaste åren. Det som har byggts har byggts på Norra 

Älvstranden. Det är den här sortens kontor som efterfrågas, säger 

Cecilia Fasth, vd för Skanska Fastigheter Göteborg.  

Nu hänger Göteborg på GreenBuilding-trenden.
Skanskas landmärke i Gårda blir stadens första Green-
building-certifi erade hus.

BYGGER GRÖNT. Cecilia Fasth, vd och Gösta Backmark, projektchef på 
Skanska Fastigheter Göteborg.
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– Nästa år kommer att fortsätta domineras 

av den fi nansiella oron i omvärlden, bland 

annat till följd av att fastighetsbranschen 

till så stor del är beroende av utvecklingen 

på räntemarknaden. Oron har medfört att 

räntor och avkastningskraven skjutit i höj-

den. Detta i sin tur har medfört att trans-

aktionsaktiviteten avtagit markant. Köpare 

och säljare befi nner sig på helt olika nivåer i nuläget och innan 

säljarna accepterat den nya, lägre pris-

nivån sker få avslut. En stabilisering 

och acceptans av den nya prisbilden 

uppnås troligen inte förrän fram emot 

sommaren 2009. De ökande avkast-

ningskraven samt det försämrade kon-

junkturläget kommer troligen medföra 

en nedjustering av priserna med 20-30 

procent. Nedjusteringen kommer ini-

tialt att drabba privatbostadssegmen-

tet i storstadsregionerna men på lite 

längre sikt även den kommersiella fastighetsmarknaden, i första 

hand retailfastigheter. Först under 2010 stabiliseras prisbilden. 

[ Fastighetsåret 2009 av Eddie Ekberg ]

GÖRAN RÅCKLE | chef för fastighetsanalys vid Swedbank 

TRENDER 2009
2008 är året som präglats av dystra rapporter och nattsvarta besked från såväl närings-
livet som fastighetsmarknaden. Under hösten har den svaga utvecklingen intensifi erats 
och vi har sett såväl konkurser som uppskjutna projekt. Frågan nu är: Hur blir 2009? 
Vi lät några personer med fötterna djupt nedstuckna i fastighetsmyllan ta sig an frågan.

Nästa år 
kommer att 
fortsätta 
domineras av den 
fi nansiella oron i 
omvärlden.

78   FASTIGHETSSVERIGE   #8/2008

– Den största trenden i branschen 

just nu är utan tvekan grönt byg-

gande. Fler och fl er kunder får upp 

ögonen för att man faktiskt kan 

bygga mer energisnålt och miljö-

riktigt utan att det kostar mer. Här 

ligger vi i Sverige faktiskt lite efter, 

i till exempel USA har man kommit 

längre. Där är nästintill alla nya fastigheter miljöcerti-

fi erade. En annan trend på fastighetssidan är att stora 

hyresgäster vill sitta i moderna 

fastigheter där deras varumärke 

kan avspeglas - så väl exteriört 

som interiört. Det gör att bra 

skyltlägen blivit viktigare, men 

också möjligheten att profi lera 

varumärket i till exempel en-

trén. Teleoperatören 3:s kon-

tor på Kungsholmen är ett bra 

exempel, där man direkt i entrén ser att det är ett ungt 

företag som satsar på till exempel musik och fi lm till mo-

bilerna.

JOHAN KARLSTRÖM | vd och koncernchef Skanska

Den största 
trenden i bran-
schen just nu 
är utan tvekan 
grönt byggande.
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– Nästa år kommer att fortsätta präglas 

av rådande fi nanskris och lågkonjunk-

tur. Det gäller att vårda sina kontakter, 

både befi ntliga hyresgäster och bank-

kontakter. Vissa bolag kommer vid 

årets slut inte att fi nnas kvar på mark-

naden. 

Samtidigt är jag övertygad om att 

det kommer att ges möjligheter till många intressanta af-

färer på nya direktavkastningsnivåer. 

Vi kommer fortsättningsvis också att få leva med högre 

marginaler på lånat kapital, vilket i sin tur också påverkar 

yielderna uppåt. I slutet av året kommer vi också få se en 

ökning av vakanserna på kommer-

siella fastigheter, vilket ytterligare 

förstärker eff ekten. 

Nu när alla entreprenadbolag får 

mindre att göra är tiden inne att 

underhålla det vi redan äger. För-

hoppningsvis inser regeringen att 

det nu är en bra tajmning för ett sti-

mulanspaket till att åtgärda miljon-

programsområden runt om i landet. 

Kanske kan vi också få lite stimulans 

för att få upp lönsamheten i att bygga hyresrätter. Varför inte 

tillfälligt ta bort mervärdesskatten på denna typ av arbeten 

för att få fart på åtgärderna.

Miljöarbetet är här för att stanna. Inte minst energide-

klarationerna sätter fokus på att spara energi. Jag tror att 

merparten av nyproduktionen kommer att bli i form av låg-

energihus.

CHRISTEL ARMSTRONG-DARVIK, vd Stena Fastigheter

PER-ÅKE ERIKSSON | vd Fastighetsägarna

– Kommunernas konkurrenssnedvridande 

stöd till kommunala bostadsföretag och 

deras hyresnormerande roll är inte för-

enligt med EG-rätten. Det fi nns nu ett 

utredningsförslag om att kommunala bo-

stadsföretag ska drivas aff ärsmässigt och 

inte ha en hyresnormerande roll. Eftersom 

det fi nns en bred acceptans för detta har 

vi förväntningar på att regeringen lägger fram en proposition 

med detta innehåll under 2009. Hyrorna måste tillåtas motsvara 

hyresgästers efterfrågan om Sverige ska få en fungerande bo-

stadshyresmarknad. En annan fråga 

är att vi i fi nanskrisens spår får räkna 

med ökade krav på eget kapital för 

fi nansiering av fastighetsinveste-

ringar. Rådande dubbelbeskattning 

utgör ett hinder för att attrahera 

tillräckligt med kapital. En lösning 

som vi vill lyfta fram under nästa år 

är REIT:s (som i korthet innebär att 

man delar ut överskottet för beskattning hos ägarna och då slip-

per bolagsskatten). REIT:s är redan etablerad i vår omvärld och 

skulle kunna vitalisera den svenska fastighetsmarknaden. 

Nästa år kom-
mer att fort-

sätta domineras av 
den fi nansiella oron 
i omvärlden.

Det gäl-
ler att vårda 
sina kontakter, 
både befi ntliga 
hyresgäster och 
bankkontakter.
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– Svensk fastighetsmarknad kommer under 

2009 att präglas av en utveckling i omvärl-

den som sannolikt innebär:

• minskande men fortsatt fi nansiell oro.

• negativ sysselsättningsutveckling.

• inbromsande konsumtionsutveckling.

• sjunkande infl ation.

• sjunkande låneräntor.

• restriktiv kreditgivning till fastighetsinvesteringar, men bättre 

fungerande än hösten 2008.

• sjunkande fastighetspriser.

– För fastighetsföretagen blir det under 2009 ännu viktigare 

att vara framgångsrik i ”fastighetsaff ärens” alla delar. Lokalernas 

kvalité, fastigheternas läge och orga nisationens professionalitet 

blir än mer avgörande för en bra uthyrningsgrad. I förvaltningen 

blir det mycket starkt fokus på att behålla befi ntliga och attrahera 

nya kunder parallellt med att optimera kostnadssidan. Finansiell 

styrka med en bra kapital- och lånestruktur får ytterligare stor 

betydelse både för det löpande resultatet och för möjligheten att 

tillvarata möjliga aff ärstillfällen. Den aff ärs mässiga hållbarheten 

i tidigare genomförda förvärv och projektinvesteringar kommer 

att utsättas för rejäl prövning.

ANDERS AHLBERG  | chef analys och strategi Vasakronan

– Nu är vi i början på en lågkonjunktur som 

med stor sannolikhet kommer att prägla alla 

delar av samhällsekonomin under 2009. Det 

kan med det som bakgrund vara intressant 

att spekulera om vilka mer strukturella för-

ändringar som detta kommer att föra med 

sig. Kommer vi att få se en ökning av det of-

fentliga/statliga ägandet när vissa av de högt 

belånade bolagen tvingas att sälja sina kontors- och bostadsfas-

tigheter? Precis som i mitten på 1990-talet ska vi förvänta oss 

att förvaltningsfrågorna kommer mer i fokus när möjligheten att 

tjäna pengar på transaktioner minskar. Kommer vi att se början 

till slutet för ett redovisningssystem som inte tydligt skiljer på 

förvaltningsresultat och värdeförändringar? 

2009 blir också ett spännande år när det gäller förändringar i 

lagstiftningen.

Regeringen måste bestämma sig för hur man ska se på den så 

kallade Kochska utredningen och min gissning är att det trots 

allt blir några försiktiga förändringar i lagstiftning. Samtidigt 

kan man konstatera att hyresgästföreningen i Stockholm börjat 

närma sig de mer marknadsanpassade modellerna i Malmö och 

Göteborg, så utredningens mål har till väsentlig del redan nåtts!

HANS LIND |  professor i fastighetsekonomi vid KTH



Hur utvecklas vakanserna under 2009?
– Vakansgraden i moderna lokaler är i dags-

läget mycket låg i storstäderna och det fi nns 

ett fortsatt intresse av omlokalisering från 

mindre rationella lokaler till mer yteff ektiva 

och ändamålsenliga lokaler. En stor andel av 

befi ntliga och kommande vakanser är rela-

terade till fastigheter med mindre moderna 

och ineff ektiva lokaler. Vår bedömning är att vakansgraderna 

kommer att stiga under 2009 i takt med en försämrad arbets-

marknad och fl er konkurser.

Hur utvecklas hyrorna under 2009?
– Hyrorna har planat ut under 2008 och vi ser klara tecken på en 

försvagad hyresmarknad med indikationer på fallande eff ektiva 

hyror via hyresrabatter samt hyresgästanpassningar bekostade av 

hyresvärden. Marknadshyrorna är generellt sett starkt beroende 

av BNP-utvecklingen men med en viss eftersläpning. Det inne-

bär att vi med stor sannolikhet kommer att se fallande hyresnivåer 

under 2009. 

Hur utvecklas yielderna under 2009?
– Yielderna börjande stiga under slutet av 2007 och har fortsatt 

upp under 2008. Andra halvan av 2008 har präglats av en extremt 

låg transaktionstakt och vi bedömer att yielderna kommer att 

korrigeras ytterligare under 2009, till dess att fi nansieringspro-

blematiken lättar och transaktionstakten ökar igen.

PETER WIMAN | analyschef Savills

Tre analytiker
om 2009

FROM

RISK
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Hur utvecklas vakan-
serna under 2009?
– Vakansgraden för-

väntas generellt att öka 

efter årsskiftet då sys-

selsättningsutveckling-

en förutspås bli negativ. 

Vakanserna varierar 

stort mellan olika delmarknader och beroende på fastigheternas 

standard. Vi förutspår även en växande andrahandshyresmark-

nad där lokaler off ereras under rådande marknadsnivåer. Dessa 

lokaler kommer att konkurrera med övriga vakanser.

Hur utvecklas hyrorna under 2009?
– Generellt sjunkande hyror. Hyresnivåerna bedöms att falla 

med omkring tio procent för A-klassade fastigheter i Stockholm 

CBD under 2009.

Hur utvecklas yielderna under 2009?
– Under 2009 kan vi förvänta oss en generell uppgång i direktav-

kastningskraven, främst på sekundära objekt. Faktorer bakom 

detta är ökad riskaversion, höjda krav på eget kapital hos inves-

terarna samt minskad hyrestillväxtpotential. I Stockholm CBD 

bedöms prime yield i slutet av 2009 att ligga kring 5,75-6,00 

procent, vilket är något högre än det historiska genomsnittet.

Hur kommer vakanserna att utveck-
las under 2009 ?
– Vakansgraden har under de senaste 

åren gått ner men vi står nu inför en 

situation där vi kommer att märka en 

ökande vakansgrad på många av våra 

delmarknader. Vi kommer också se en 

tydlig skillnad i utveckling av vakan-

serna i beståndet mellan bra och sämre lokaler där vi endast 

kommer märka måttliga förändringar för moderna lokaler. 

Hur kommer hyrorna att utvecklas under 2009 ?
– Marknaden är idagsläget något avvaktande och det fi nns 

inte någon sektor där vi kan se hyreshöjningar under den 

närmsta tiden. Vi kommer under 2009 få en nedgång i hy-

rorna på många av våra delmarknader men vi kommer inte 

uppleva något ras på hyresmarknaden. 

Hur kommer yielderna att utvecklas under 2009 ?
– Vår bedömning är att yielderna kommer att fortsätta uppåt. 

Vi kommer också att se att yielduppgången kommer att vara 

störst för sämre fastigheter i sämre lägen medan det kom-

mer vara mindre förändringar på objekt framför allt i bättre 

lägen. 

PER WIESLANDER | analyschef NAI Svefa
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MARIKA HILLDOFF 
& GUSTAF BENNDORF | analytiker Jones Lang LaSalle





Posttidning B  Avs. Fastighetssverige

VI SÄNKER DINA 
ENERGIKOSTNADER 
MED 60-80%


