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Vi tycker att tillväxt är ett av svenskans 
vackraste ord. Särskilt tillsammans med 
orden balans och harmoni.

För oss på fastighetsbolaget Klövern 
har de varit ledord i utvecklingen av  
Kista Gardens, en naturlig del av ett nytt 
Kista som nu byggs. 

Här ska företag leva och må bra och 
nå en ökad tillväxt i form av intäkter, 
marknadsandelar och konkurrenskraft. 
Här ska också människor bo, arbeta och 
må bra i en miljö där tillväxt innebär  
bättre hälsa, skaparkraft och trygghet.

Vår vision är att göra Kista Gardens  
till en central del av Kista, ett levande 
område med en naturlig mångfald som 

får människors kreativitet, affärsmässighet 
och uppfinningsrikedom att blomstra. 
Flower Power?

Ja, kanske. Men i en 2000-talstapp -
ning baserad på insikten att människor 
mår och presterar bättre i en naturlig  
och grönskande miljö, där den mänskliga  
tillväxten går hand i hand med den 
ekonomiska.

Därför bygger vi nu Kista Gardens 
med ett tydligt fokus på samspelet  
mellan människa och miljö – från val  
av byggnadsmaterial till form, innehåll 
och energianvändning – i ett område  
där tillväxt, balans och harmoni är en 
naturlig del av ett nytt Kista.

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. 
Klövern har idag geografiska enheter i tio städer/orter: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, 

Västerås och Örebro. Klöverns huvudkontor 0155-44 33 00, Klövern Kista 08-400 500 50, www.klovern.se

Tillväxt är ett   
      vackert ord

Välkommen till Kista Gardens

 www.kistagardens.se
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Julstämningen infann sig tyvärr väldigt tidigt för mig i år. 
Det hela startade en dag i början av november när jag var på 
väg till mitt lunchvattenhål. Allt var som vanligt, förutom en 
sak. I ett av skyltfönstren stod en dekoratör och hängde upp 
snöfl ingor ovanför de nakna skyltdockorna. Det såg kallt ut. 
Och väldigt underligt. Den här dagen var det solsken från en 
blå himmel och tio plusgrader i centrala Göteborg. Och med 
nästan två månader kvar till Jesus födelsedag var åtminstone 
mina tankar på jul väldigt avlägsna.

efter den smått chockartade upplevelsen trodde jag att den 
osannolikt tidiga julhysterin var över, åtminstone för den da-
gen. Men när jag kom tillbaka till redaktionen låg det, mellan 
ett par kuvert på mitt skrivbord, ett – julkort! Hjärtinfarkten 
var nu inte långt borta. Och jag var helt inne i tänket; snart är 
det jul.

du håller årets sista nummer av Fastighetssverige i din hand. 
Nästa år kommer vi inte att ge ut lika många nummer. Där-
emot kommer vi att hårdsatsa på de två största mässorna i 
Europa – Mipim och Expo Real – där kommer vi att ge ut två 

fullmatade nummer. Vi kommer även att vässa vår nyhets-
bevakning via webben och nyhetsbrevet ytterligare.
Vi ser fram emot att följas åt även 2010.

Trevlig läsning och (om än något tidigt) god jul!

Eddie Ekberg
Chefredaktör 

Julchockad i november

Magasinet får citeras med angivande av källa. Tillstånd av ansvarig utgivare erfordras för återgivande av artiklar och illustrationer. Tidningen ansvarar ej för insänt, ej beställt material.

ANSVARIG UTGIVARE:

UTGIVARE: 

REDAKTION:

GÄSTSKRIBENTER: 

ADMINISTRATION: 

ANNONSBOKNING:

LAYOUT OCH PRODUKTION: 

TRYCK: 

DISTRIBUTION:

OMSLAGSBILD: 

Rolf Andersson, rolf@fastighetssverige.se

Fastighetssverige AB, Trädgårdsgatan 1, 11 08 Göteborg. Telefon: 031-13 1 16, e-post: info@fastighetssverige.se

Eddie Ekberg, eddie@fastighetssverige.se  •  Nicklas Tollesson, nicklas@fastighetssverige.se 

Andreas Adolphsson, Erik Borgblad, Göran Ekeroth, Andreas Fries, Åsa Henninge, Pontus Kågerman, Andreas Öberg Eneskjöld

Ankie Kjellberg, ankie@fastighetssverige.se

Rolf Andersson, rolf@fastighetssverige.se 

Lokalförlaget i Göteborg AB

Exakta

Posten och CityMail

Emma Granberg
Trycksak
341417



Innehåll

22

8

30

40 53

80

20

6. Månadens makroanalys
Sven-Arne Svensson om Sveriges närmaste ekonomiska 
utveckling.

8. Svenskar i London
Vi besöker The Swedish Real Estate Club.

12. Nyheter i korthet
Senaste nytt från branschen.

18. Fusion
Balder och Din Bostad har gått ihop, och fått en bättre 
likviditet.

20. Arkitektkommentaren
Hållbart kan vara både grönt och attraktivt.

22. Livets goda
Fastighetssverige på hög höjd med Europas bästa flygare.

26. Karriär
Ikano Bostad:s nye vd värderar långsiktighet högt.

28. Krönika
Andreas Öberg Eneskjöld litar på magkänslan.

30. Expo Real
Vi rapporterar från årets något krympta mässa.

34. Advokaten har ordet
Partiell delning – ett nytt stämpelskattepliktigt fång.

36. Bolag
NAI Svefa byter ben och växlar upp.

38. Branschens senaste affärer
Genomgång av den senaste tidens största transaktioner.

40. Tätt inpå
Byggbasen Karlström har alltid trivts på sina poster.

46. Revisorn har ordet
Ny fastighetstaxering att vänta – se till att allt blir rätt.

48. Fastighetsjuridik
Undvik fallgroparna – ta del av tipsen.

50. Fastighetsanalytikern har ordet
Tuffare tider väntar i Göteborg.

53. Tema: Energi/Gröna fastigheter
Genomlysning av projekt och aktuella frågor inom  
miljöområdet.

76. Fastighetsåret 2010
Vad väntar runt hörnet? Här är svaren.

80. Mat & vin
Frantzén & Lindeberg bjuder på överraskningar och humor.



Innehåll

22

8

30

40 53

80

20

6. Månadens makroanalys
Sven-Arne Svensson om Sveriges närmaste ekonomiska 
utveckling.

8. Svenskar i London
Vi besöker The Swedish Real Estate Club.

12. Nyheter i korthet
Senaste nytt från branschen.

18. Fusion
Balder och Din Bostad har gått ihop, och fått en bättre 
likviditet.

20. Arkitektkommentaren
Hållbart kan vara både grönt och attraktivt.

22. Livets goda
Fastighetssverige på hög höjd med Europas bästa flygare.

26. Karriär
Ikano Bostad:s nye vd värderar långsiktighet högt.

28. Krönika
Andreas Öberg Eneskjöld litar på magkänslan.

30. Expo Real
Vi rapporterar från årets något krympta mässa.

34. Advokaten har ordet
Partiell delning – ett nytt stämpelskattepliktigt fång.

36. Bolag
NAI Svefa byter ben och växlar upp.

38. Branschens senaste affärer
Genomgång av den senaste tidens största transaktioner.

40. Tätt inpå
Byggbasen Karlström har alltid trivts på sina poster.

46. Revisorn har ordet
Ny fastighetstaxering att vänta – se till att allt blir rätt.

48. Fastighetsjuridik
Undvik fallgroparna – ta del av tipsen.

50. Fastighetsanalytikern har ordet
Tuffare tider väntar i Göteborg.

53. Tema: Energi/Gröna fastigheter
Genomlysning av projekt och aktuella frågor inom  
miljöområdet.

76. Fastighetsåret 2010
Vad väntar runt hörnet? Här är svaren.

80. Mat & vin
Frantzén & Lindeberg bjuder på överraskningar och humor.



6   fastighetssverige    #8/2009

[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

Den ekonomiska kartan ritas om i en allt snabbare takt. Fastighets-
branschen är precis som alla andra branscher beroende av ett  
välfungerande finansiellt system. I varje nummer ger därför en  
erfaren ekonom sin syn på läget i landet.

Månadens makroanalys

Fördel Sverige – när 
konjunkturen vänder
 När den globala konjunkturen försvagades kraftigt under 

fjärde kvartalet 2008 och början av 2009, så drabbades 
Sverige och andra länder med stora exportindustrier, be-

tydligt mer än övriga länder. Uppräknat till årstakt sjönk BNP i 
Sverige med 18,4 procent mellan tredje och fjärde kvartalet 2008. 
I USA och EMU-länderna sjönk BNP ”endast” med 5,4 respek-
tive 7,0 procent under motsvarande period. En del av den stora 
skillnaden i tillväxt kan även förklaras av att de svenska företagen 
var mycket snabba med att dra ned lagren när efterfrågan vek, 
vilket medförde att produktionen minskade betydligt mer än den 
slutliga efterfrågan.

i takt med att det successivt kommit alltfler signaler 
på att den globala konjunkturen bottnat och att världsekonomin 
åter börjat växa, så verkar det vända först i de exportberoende 
länderna som tog mest stryk förra hösten. Främst märks det i 
de asiatiska länderna, där BNP i flera länder ökade med 10-20 

procent (uppräknat till årstakt) mellan första och andra kvartalet 
2009. Men även i Sverige och Tyskland ökade BNP under andra 
kvartalet, medan nedgången fortsatte i USA, Storbritannien och 
flertalet EMU-länder. 

ekonomiska fundamenta, som bytesbalans, offentliga finan-
ser och statsskuld,  talar för att det finns goda förutsättningar att 
den svenska tillväxten kommer vara högre än OECD-genom-
snittet de närmaste åren.  

I början av 1990-talet hade Sverige betydligt sämre offentliga 
finanser än öriga OECD-länder. Som mest uppgick underskottet 
i den konsoliderade offentliga sektorns sparande till 11,2 procent 
av BNP 1993, men fortsatte ligga på en mycket hög nivå under 
ytterligare ett par år. Flera år med stora underskott medförde att 
statsskulden (Maastrichtskulden) uppgick till cirka 85 procent av 
BNP 1996 och det fanns prognoser som tydde på att statsskulden 
skulle öka till klart mer än 100 procent av BNP år 2000. 
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NamN: Sven-Arne Svensson. 
Ålder: Mitt i livet.  
Yrke/titel: Chefsekonom på Erik Penser 
Bank. 
PÅ PeNSer SedaN: 2007. 
Gör PÅ FritideN: Sport (betrakta och 
utöva), resor, litteratur och musik.

Bild: N
iclas Liedberg

PoSitiv. Sven-Arne Svensson, chefsekonom på Erik Penser Bank, tror att Sverige kommer att komma ur krisen som en vinnare. Han menar att bytes-
balans, offentliga finanser och statsskuld talar för att det finns goda förutsättningar att den svenska tillväxten kommer att vara högre än OECD-genom-
snittet de närmaste åren. 

Efter 1997 har dock Sverige haft ett större överskott/lägre under-
skott varje år än OECD-länderna. I år beräknas Sverige ha ett 
underskott i de offentliga finanserna på cirka två procent av BNP 
medan underskottet i OECD-länderna väntas uppgå till nästan 
åtta procent av BNP. 

en lång period med klart bättre offentliga finanser har 
medfört att statsskulden i Sverige (Maastricht-definitionen) varit 
betydligt lägre än OECD-genomsnittet under flera år. I år väntas 
den svenska statsskulden uppgå till drygt 40 procent av BNP, 
medan den är nästan dubbelt så hög i OECD-länderna. En lägre 
statsskuld medför att det finns större möjligheter att driva en 
mer expansiv finanspolitik vid en tillfällig nedgång i den globala 
konjunkturen. Det medför samtidigt att räntebetalningarna på 
statsskulden blir lägre vilket bidrar till bättre offentliga finanser 

även kommande år. Även bytesbalansen, det totala finansiella spa-
randet i landet, är betydligt bättre i Sverige än såväl i USA som 
EMU-länderna. I år väntas Sverige få ett överskott motsvarande 
cirka sju procent av BNP, medan såväl USA som EMU-länderna 
väntas visa underskott. 

under de år sverige hade betydligt sämre offentliga finan-
ser än OECD-genomsnittet hade vi också betydligt lägre BNP-
tillväxt. Under perioden 1990-1997 var den svenska tillväxten näs-
tan 1,5 procent lägre per år än i OECD-länderna. Efter 1997 så 
har dock den svenska BNP-tillväxten varit cirka 0,5 procent hö-
gre per år än i OECD-länderna. Vi räknar med att denna svenska 
tillväxten kommer fortsätta vara högre även  under kommande år 
eftersom fundamenta är klart bättre i Sverige även under kom-
mande år.  
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[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

[ Svenskar i london av Eddie Ekberg ]

”Svenskar är väl ansedda här”
Fastighetssverige besöker The Swedish Real Estate Club i London

För många är det ett hett önskemål att jobba 
en tid utomlands. Och London står högt 
upp på listan över attraktiva städer i Europa. 
Vi åkte dit och träffade ett gäng fastighets-
svenskar som bildat klubben The Swedish 
Real Estate Club.

Vi sitter på puben Browns på Maddox Street i stadsdelen May-
fair mitt i London. Här kan man äta något av det mest engelska 
som finns – steak, mushroom and guinness pie. Det är ett av The 
Swedish Real Estate Clubs lunchmöten och Fastighetssveriges 
utsände har blivit inbjuden. 

mayfair ligger i west end och gränsar till Westminster och 
Soho och räknas som en av de mest exklusiva stadsdelarna i Lon-
don. Flera utländska ambassader, bland annat den amerikanska, 
ligger här. Bond Street, Oxford Street och Regent Street är områ-
dets stora shoppinggator. Här finns också ett antal anrika skräd-
derier. Och dessutom så är det fastighetsbranschens och private 
equity-bolagens högborg i London. Och det är så klart därför 
vi sitter och äter lunch i just den här stadsdelen. För det är här i 
kring Fredrik Berlin, Thomas Andersson, Johan Eriksson, Gustaf 
Backemar och de andra svenskarna i The Swedish Real Estate 
Club jobbar. Men att äta lunch ute på pub eller restaurang är an-

nars inte en särskilt vanlig företeelse när man jobbar i London.
– Lunch på stan äter man bara om man har ett affärsmöte 

samtidigt, ytterst sällan av enbart sociala skäl. Det är oftast en 
smörgås vid datorn som gäller, säger Fredrik Berlin som jobbar 
med corporate finance på Jones Lang LaSalle.

hans kollegor berättar om andra skillnader mellan arbet-
skulturen i London och Sverige:

– Det är ju en striktare dresscode här. Det är kostym med vit, 
ljusblå eller rosa skjorta som gäller – inga avvikelser. Och slips 
förstås, säger Thomas Andersson.

– Och det är ett enormt businessfokus 
och hårt arbete som gäller. Det är bra för 
oss eftersom vi svenskar är väldigt väl an-
sedda som duktiga, hårt arbetande och 
välutbildade här i London, säger Johan 
Eriksson.

– Man uppmuntrar också nätverkande 
här på ett annat sätt än hemma i Sverige. 
När jag kom hit så sporrade företaget mig 
att gå ut på puben efter jobbet och träffa 
och lära känna folk inom branschen. Se-
dan ska man inte glömma att lönen ofta är bättre här. Men å 
andra sidan så kostar boendet betydligt mer än i Sverige, säger 
Fredrik Berlin.

– Semester är ju lite annorlunda här också, det är inte tal om 

Det är ju en 
striktare dresscode 
här. Det är kostym 
med vit, ljusblå eller 
rosa skjorta som  
gäller – inga  
avvikelser.
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att ta fyra–fem veckor på sommaren. Hemma stänger Sverige 
i juli och augusti men här rullar det på. Man får vara glad om 
man får ta ett par veckor sammanhållen semester, säger Johan 
Eriksson.

Thomas Andersson jobbar, precis som Fredrik Berlin, på Jones 
Lang LaSalle. Johan Eriksson jobbar på kapitalförvaltaren Ben-
son Elliot Capital Management och Gustaf Backemar på The 

Blackstone Group. Samtliga verkar vara mycket nöjda med att 
jobba i London.

– Det är väldigt spännande, det är en gigantisk marknad. Lon-
don är ju Europas fastighetsnav, i princip alla globala aktörer har 
sina Europahuvudkontor här, säger Johan Eriksson.

– Dessutom är den lokala engelska fastighetsmarknaden  
Europas mest sofistikerade. Det är en väldigt nyttig skola i början 

trivS i loNdoN. Gustaf Backemar, Thomas Andersson, Fredrik Berlin och Johan Eriksson utgör en del av The Swedish Real Estate Club. De jobbar alla i 
fastighetsbranschen i London, och trivs mycket bra med det. ”Det är väldigt spännande, det är en gigantisk marknad”, säger Johan Eriksson.

London är Europas 
fastighetsnav, alla är här.
Johan Eriksson 



10   fastighetssverige    #8/2009

[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

av karriären där vi ställs inför alla tänkbara tillgångslag och trans-
aktionsstrukturer, tillägger Gustaf Backemar.

– Det har också börjat ske mer transaktioner nu än för bara 
några månader sedan, det märker vi om inte annat på vår news-
fl ash där det är betydligt mer aktivitet nu än tidigare, säger Th o-
mas Andersson.

men hur mycket de än trivs med att jobba och bo i Lon-
don så fi nns det förstås en hel del man saknar från Sverige.

– Kalles kaviar, pepparkakor, fi l-
mjölk, knäckebröd. Ja, mycket matre-
laterade grejer helt enkelt. Men också 
närheten till naturen, säger Gustaf 
Backemar.

– På sommaren saknar jag fram-
förallt att enkelt kunna ta mig ut på 
havet och åka båt eller bada. Det blir 
ett tvådagarsprojekt om man ska ta 

göra det här, säger Th omas Andersson.
– Ibland saknar jag också den dagliga kontakten med den 

svenska marknaden. Men det är ju en av fördelarna med att vi 
har vår klubb, att vi kan utbyta erfarenheter och diskutera aktuella 
och genomförda transaktioner, säger Fredrik Berlin.  

the swedish real estate club sträcker sig tillbaka till 2007, 
då Fredrik Berlin hade varit i London i ett par år och kontaktade 
några andra svenskar som jobbade där.

– Det var jag och en tjej som heter Hanna Olofsson, som då 

jobbade på Curzon Global Partners men nu är tillbaka i Sve-
rige, som tog kontakt med några svenskar här i London. Ganska 
snabbt hade vi bildat Th e Swedish Real Estate Club. Sedan har 
det växt och vi är i dag tio medlemmar, säger Fredrik Berlin.

Dagens möte för medlemmarna i Th e Swedish Real Estate 
Club är ganska typiskt, man träff as för en lunch och pratar om 
aktuella saker.

– Vi ses ofta på helgerna, umgås och pratar. Det blir en del om 
jobbrelaterade saker, men även privata grejer. Det är nog ungefär 
fi fty-fi fty. Vissa av oss umgås även utanför klubben, mycket tack 
vare att vi träff ats via klubben, säger Fredrik Berlin.

han vittnar även om att det fi nns en hel del aff ärsfördelar 
med nätverket.

– Ofta tar det mycket energi att kallprata med folk i olika 
aff ärssammanhang. Hela den biten kan ju vi hoppa över efter-
som vi redan känner varandra. Vi kan också enkelt ringa upp 
och få tips på olika aktörer och personer när vi jobbar med en 
transaktion till exempel. 

Vad är ert mål med The Swedish Real Estate Club?
– Om vi fi nns kvar om fem år har vi uppnått ett mål i sig, tycker 
jag. Sen är det ett mål för oss att få till en transaktion helt baserad 
på kontakten mellan företagen som vi i klubben representerar, 
säger Fredrik Berlin.

– Man kan väl säga att vi redan uppnått ett mål i och med att 
vi sitter här, nu ska vi sprida det här till vidare cirklar och bli fl er, 
säger Johan Eriksson.  

Namn: Fredrik Berlin.
Jobb: Senior Analyst på Jones Lang LaSalle 
Corporate Finance.
tid i london: Fyra år.
Ålder: 29 år.
Familj i London: Sambon Susanna Sjöberg (SWE).
Bor: Notting Hill.
Fritid: Tränar, lyssnar på musik och reser.
tillbaka i Sverige inom: 1 – 5 år.
 

Namn: Johan Eriksson.
Jobb: Analyst på Benson Elliot Capital Manage-
ment.

tid i london: Fyra år.
Ålder: 30 år.
Familj i London: Sambon Yasemin Apaydin (GBR).
Bor: Chelsea.
Fritid: Löpning (har sprungit London och Stock-
holm Maraton). Spelar trummor i ett band. 
tillbaka i Sverige inom: Kanske på längre sikt.

Namn: Thomas Andersson.
Jobb: Senior Analyst på Jones Lang LaSalle 
Corporate Finance.
tid i london: Tre år.
Ålder: 28 år.
Familj i london: Sambo Jasmine Riahi (SWE).
Bor: Notting Hill.
Fritid: Umgås med vänner, spelar tennis, golf och 
gillar att resa.
tillbaka i Sverige inom: Inom 1 – 5 år.

Namn: Gustaf Backemar.
Jobb: Analyst på The Blackstone Group.
tid i london: Två år.
Ålder: 27 år.
Familj i london: Rumskompisarna.
Bor: Bloomsbury.
Fritid: Tränar, reser, seglar och läser.
tillbaka i Sverige inom: Flyttar till New York i 
januari, sen förmodligen till London efter ett år 
där. Till Sverige igen inom cirka fem år.

övriga medlemmar i the Swedish real estate 
club: David Roll, Pramerica Real Estate Investors
Tomas Coldor, Deutsche Pfandbriefbank AG/
Hypo Real Estate Group
Sofi a Nilsson, Pramerica Real Estate Investors
Oscar Engellau, Barclays Capital
Jakob Dahlstedt, Barclays Capital

Ofta tar det 
mycket energi att 
kallprata med folk i 
olika aff ärssamman-
hang. 



SOLNA GATE iS OpEN  

Välkommen till Stockholms bästa arbetsplats - nu med utökat serviceutbud!
Läs mer om fördelarna på www.solnagate.se  
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[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

av Eddie Ekberg & Nicklas Tollesson

Nyheterna fortsätter på webben – fastighetssverige.se

 BYGG  Nu är bygget av Stockholms näst högsta byggnad, Victoria Tower, igång. 
Byggnaden ska bland annat innehålla det nya hotellet Scandic Kista. Att bygga 
ett hotell med 33 våningar är inte gjort i en handvändning och därför har 
sprängnings- och grävningsarbeten redan påbörjats av byggherren Arthur 
Buchardts AB Invest AS. Hotellet ska vara klart redan om två år.

Hotellet får en uppseendeväckande utformning. Glasfasaderna i hotellet 
kommer att bidra till ett glittrande intryck när mörkret sänker sig. Wingårdhs Ar-
kitektkontor svarar för utformningen. Hotellet, som är beläget intill Kistamässan, 
ska drivas av Scandic Hotels. Victoria Tower kommer att inrymma 300 hotellrum 
samt tio våningar, cirka 5 000 kvadratmeter, kontor. Invigningen av hotellet är 
planerad till september 2011.

– Victoria Tower markerar en ny entré till Stockholm och visar tydligt att sta-
den växer. Byggnaden har en verkligt intressant arkitektur och det är extra roligt 
att kunna sätta spaden i jorden just nu - trots sämre tider händer det spännande 
saker i Stockholm, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina 
Alvendal (M).

Victoria Tower blir med sina 120 meter näst högsta byggnad i Stockholm efter 
Kaknästornet. 

– Som största kommersiella fastighetsägare i Kista är vi självklart mycket 
glada över att kunna bidra till att området nu får en representativ mötesplats 
som lyfter hela Kista, säger Gustaf Hermelin, vd på Klövern, som ansvarar för 
uthyrningen av kontorslokalerna i Victoria Tower.

Byggstart för  
Victoria Tower 

Joachim Bozorgnia som slutar 
som affärsområdeschef på NAI 
Svefa för att starta eget.

Vad ska du göra?
– Jag har startat bolaget Cres-
nia som ska jobba med tenant 
representation, hyresavtals-
förhandlingar och flyttprojekt-
ledning.

Hur går det?
– Vi har fått en flygande start 
med flera nyinkomna uppdrag 
på kort tid. Jag har förstås stor 
hjälp av att ha tagit över NAI 
Svefas samtliga pågående upp-
drag, bland annat för Post- och 
Telestyrelsen, Appelberg Pu-
blishing och Pensionsgaranti.

Vad är målet med bolaget?
– Jag räknar med att vi ska växa 
ordenligt inom de närmaste 
åren, ambitionen är att vi ska 
vara fem personer före 2011.

NYHETER
ETT ÖGONBLICK!

Bild: Cresnia

Nu byggstartar Victoria Tower i Kista. 

Bilder: W
ingårdh arkitektkontor
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 BoStÄder  Oscar Properties och 
världsarkitekten Herzog & de Meuron 
planerar att förvandla den stora stål-
glasklockan i Norra Djurgårdsstaden 
till ett 170 meter högt cylinderformat 
bostadshus.

Gasklockan, byggd 1932, ska inne-
hålla cirka 500 lägenheter.

Gasklockan blir Herzog & de Meu-
rons första projekt i Sverige. Byrån 
är mest känd för olympiastadion i 

Peking och Londons Tate Modern.
− För oss på Oscar Properties är det 

viktigt att de historiska värdena beri-
kar och inspirerar den nya, moderna 
arkitekturen. Det är i mötet mellan 
gammalt och nytt som vi verkar 
och bygger. Gasklockorna i Norra 
Djurgårdsstaden är ett bra exempel 
på detta, säger Oscar Engelbert, vd 
för Oscar Properties.

KORTA NYHETERGlöm inte!

…Arkitekturdagen i Konserthuset på Hötorget i Stockholm den 4 december. Sveriges arkitekter kom-mer med önskemål om hur de vill att arkitekturpo-litiken ska utformas, och ställer kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) och den förre socialdemokra-tiske kulturministern Leif Pagrotsky mot väggen.

Gasklockan blir högt bostadshus

FiNaNSieriNGeN av StockholmSareNaN klar
 FiNaNS  Stockholms stad har slutit en principöverenskommelse 
med AEG Facilities om driften av Stockholmsarenan. I och med 
detta är fi nansieringen av arenan klar.

Nu kommer kommunfullmäktige att ta ett genomförande-
beslut den 14 december. Därefter kommer byggandet igång. 
Arenan beräknas vara klar i december 2012.

AEG Facilities sköter i dag driften av de fyra arenorna Erics-
son Globe, Annexet, Hovet och Söderstadion.

PoSthotellet PÅBörJaS eFter NYÅr
 hotell  Nu har alla bitarna fallit på plats när det gäller det 
nya lyxhotellet i det gamla posthuset på Drottningtorget i 
Göteborg.

Home Properties köper marken av kommunen och byggna-
tionen påbörjas efter nyår, under förutsättning att fastighets-
nämnden och kommunfullmäktige ger klartecken, vilket ska 
vara formaliteter.

malmö BÄSt av StorStÄderNa
 raPPorter  Som fastighetsägare i Malmö har du ett mer 
gynnsamt fastighetsföretagarklimat än om du är verksam i 
Stockholm eller Göteborg. Det visar en undersökning där 540 
fastighetsägare i Malmö, Göteborg och Stockholm har tillfrå-
gats om förutsättningarna för att driva fastighetsverksamhet i 
deras kommun. 

I storstadsjämförelsen hamnar Malmö, med index 63,3, högst 
på prispallen. Stockholms resultat blev 54,7 och Göteborgs 
54,4.

mkB vill BYGGa i mil JoNomrÅde
 BYGG  När miljonprogramsområdena i Malmö byggdes under 
1970-talet betraktade man dem som färdigbyggda. Områdena 
har stått orörda fram tills nu. 

Men MKB Fastighets AB planerar nu att bygga tre punkthus 
med sammanlagt 60-80 nya lägenheter i Holma, Malmö.

– Vårt syfte med att bygga nya lägenheter i Holma är dels att 
tillgodose kundernas behov, dels att bygga för en tät, hållbar 
stad, säger Pål Svensson, fastighetschef hos MKB.

Nu vÄNder det och SiFFrorNa Blir PoSitiva
 raPPorter  I den sista konjunkturbarometern för Stockholm 
under 2009 kan Handelskammaren konstatera att det har vänt 
inom många branscher och sektorer. Konjunkturindikatorn för 
tredje kvartalet 2009 stärks från -5 till 3. 

Situationen för näringslivet har stabiliserats och ekonomin 
växer igen. Ljuspunkterna fi nns i att uppdragsverksamheten, 
där företagstjänster ingår, stärks rejält och att handeln visar på 
ljusare siff ror.

 BolaG  Castellums dotterbolag Eklandia 
blev först i Sverige med att få en fastig-
het Breeam-certifi erad. Det handlar om 
en fastighet på Hisingen som bolaget 
har byggt åt Toyota.

Initiativet till Breeam-certifi eringen 
kom från Toyotas huvudkontor. 

Nu har NCC gått ut med att man väljer 
att miljöklassifi cera sina egna utveck-
lingsprojekt enligt Breeam. Samtidigt 
satsar Skanska och Vasakronan hårt på 
att miljöcertifi era enligt Leed-systemet.

– Breeam är störst i Europa. Leed är 
sprunget ur Breeam, men anpassat till 
den amerikanska marknaden. Jag ser 
inte logiken i att ta tillbaka ett ameri-
kaniserat system till Sverige, säger NCC 
Property Developments vd Joachim Hallengren.

– Breeam kan dessutom anpassas efter nationella och regionala förutsätt-
ningar. Leed är inget fl exibelt system på samma sätt.

110 000 byggnader i världen har redan klassifi cerats enligt systemet och cirka 
en halv miljon är registrerade för att bli klassifi cerade.

Breeam på frammarsch

Bild: Sten Jansin.

Joachim Hallengren, vd för NCC Property 
Development.

Bild: M
KB

MKB vill bygga i Holma.

Gasklockan ska bli ett 10 meter högt bostadshus. 

Bild: O
scar Properties
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Prenumerera du också – gå in på fastighetssverige.se

 BoStÄder  Sundbybergs kommunala 
bostadsföretag Förvaltaren bygger 
263 hyresbostäder i Ursvik. Det är 
den största satsningen på hyresrät-
ter i Sundbyberg på över 20 år.

– Detta är oerhört viktigt för valfri-
heten mellan olika boendeformer i 
den nya stadsdelen, säger vd Anette 
Sand.

Ursvik är det största bostadspro-
jektet i Storstockholm, sedan Ham-
marby Sjöstad började byggas i bör-
jan av 90-talet. I första hand byggs 
bostadsrätter och radhus i Ursvik 
– men nu alltså även hyresrätter.

Bygget är tänkt att påbörjas 2010, 
för första inflyttning 2011. Det är 
dock villkorat av att Sundbybergs 
kommunfullmäktige godkänner 
satsningen vid sitt sammanträde den 
30 november.

NYHETER
>> fortsättning

Förvaltaren bygger 
263 hyresrätter Frumerie lämnar JM 

för Skanska
 karriÄr  Anette Frumerie, affärsenhetschef för JM Utland, JM 
Produktion och JM Fastighetsutveckling samt medlem i JMs 
koncernledning, har beslutat att lämna sitt uppdrag. Hon 
blir nu vice vd i Skanska Bostadsutveckling Norden.

– Anette Frumerie har varit en viktig nyckelperson inom 
JM under lång tid och därför är det förstås väldigt tråkigt 
att hon slutar. Jag önskar henne all lycka i framtiden, säger 
Johan Skoglund, vd på JM.

– Jag är mycket glad att Anette antar den här utma-
ningen. Hennes roll att utveckla, starta och genomföra nya 
bostadsprojekt har högsta prioritet på dagens heta bostads-
marknad och har en stor strategisk betydelse i Skanskas 
ambition att bli den ledande bostadsutvecklaren i Norden, 
säger Lars Björklund, vd för Skanska Skanska Bostadsutveck-
ling Norden.

– Hennes gedigna bakgrund, hennes starka värderingar 
och goda ledaregenskaper kommer att bli en stor tillgång i 
vårt arbete med att växa inom bostadsutveckling.

Anette Frumerie väntas tillträda sin nya befattning i Skan-
ska den 12 maj 2010. 

– Det ska bli mycket spännande att få vara med och driva 
Skanskas satsning på att bli ledande inom bostadsutveck-
ling. Jag ser också fram emot att få arbeta på nordisk nivå 
och att utnyttja de möjligheter som finns i en internationell 
koncern, säger Anette Frumerie. 

Anette Frumerie har varit anställd på JM sedan 1993. Hon 
lämnar sitt uppdrag på JM med omedelbar verkan. Arbetet 
med att hitta en ersättare pågår.

CITATET

Randolf Schnünzel, ägare till det svårsålda Wenngarn slott i Sigtuna som har varit till salu sedan 2007. Nu kommenterar han försäljningen i Dagens Industri, samtidigt 
som han har lagt ut en annons på Blocket där han vill byta en slottsvåning mot en tvåa i centrala Stockholm.

”Vi har haft över 100 intressenter men ingen som har lyckats få fram kapital”

 BoStÄder  Besqab och Einar 
Mattsson har gemensamt 
förvärvat fastigheter i Ma-
riehäll i Stockholm.

Det handlar om fastig-
heterna Margretero 5, 6 
och 7 i Mariehäll i Stock-
holm. Säljare är Residenset i Stockholm AB.

– Båda företagen har framgångsrikt samarbetat 
i tidigare bostadsprojekt i Vällingby och vi ser fram 
emot att få bygga nya bostäder i ett så här attraktivt 
läge, säger Torsten Josephson, vd på Einar Mattsson 
Byggnads AB.

Fastigheterna innehåller en byggrätt för bostäder 
och befintliga byggnader ska rivas och ersättas av cirka 
140 lägenheter i djärvt utformade byggnader.

Besqab och Einar Mattsson samarbetar

 BolaG  Arki-
tektbolaget 
Tengbom 
köper Alpha 
Architects 
(med ur-
sprung i Mo-
dern Line), 
som under 
Robert Lave-
lids ledning 
bedrivit verksamhet i Sverige och 
Ryssland, och arbetar i första hand 
med arkitektur och planering inom 
handel och kommersiella fastig-
heter.

– De erfarenheter som Alpha 
Architects har inom i första hand 
handel och kommersiella fastighe-
ter kompletterar Tengboms kom-
petens och vi ser stora möjligheter 
inom dessa områden såväl i Sverige 
som internationellt, säger Magnus 
Meyer, vd för Tengbom.

Tengbom köper 
Alpha Architects

 karriÄr  Styrelsen för Colliers och dess vd Johan Elfsta-
dius har gemensamt beslutat att avsluta samarbetet. 

− Olika uppfattningar om den framtida strategin har 
gjort att parterna nu väljer att gå skilda vägar, säger 
styrelsens ordförande Hans Vestergaard och fortsätter: 

− Vi är mycket nöjda med de insatser Johan Elfstadius 
har levererat för bolaget sedan 2005. Vi har i dag en stark 
verksamhet med 37 anställda, sju affärsområden och 
kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessutom har 
vi ett bra samarbete i hela Norden, med kontor i Finland, 
Danmark och Norge. 

− Vi ser oss nu om efter den ledare som kan konsolide-
ra och utveckla verksamhetens starka plattform, avslutar 
Hans Vestergaard. 

Hans Vestergaard blir tillförordnad vd till dess att en ny 
vd tillträtt i bolaget.

Spricka i Colliers – Elfstadius lämnar

Bild: Sune Fridell

Bild: Tengbom

Magnus Meyer.

Anette Frumerie lämnar JM där hon varit sedan 1993. 
Nu blir hon vice vd för Skanska Bostads-utveckling 
Norden. 

Einar Mattsson och Besqab 
bygger tillsammans.
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KORTA NYHETER

akeliuS BYGGer BaStuNat tkluBB
 BYGG  Akelius Fastigheter satsar 50 miljoner kronor på att bygga 
en spektakulär nattklubb med isvak i ”världens högsta bastu” 
på Cape East i Haparanda.

Bastun liknar ett Mayatempel, med en höjd av 7,6 meter, en 
golvyta på 170 kvadratmeter och tolv lavar i höjd. Längst ner 
finns isvak, hetpooler, ölpool, dunderdusch med femhundra 
liter kallt friskt Torneälsvatten och serveringsbord.

– Vi borde vid invigningen den 17 juni få medalj av kom-
munalrådet Sven-Erik Bucht för ett 30-tal nya arbeten, säger 
Roger Akelius.

SkaNdalomSuSade Saltöhem SÅlt
 traNSaktioNer  Skandalomsusade Saltöhem är nu sålt av kon-
kursförvaltaren. Köpare är Swedbanks ”bad bank” Ektornet 
som köper för 103 miljoner kronor, vilket var nästan dubbelt 
så mycket som man förväntat sig. Swedbank var Saltöhems 
största fordringsägare.  

FörSta uthYrNiNGeN i ”the view”
 uthYrNiNG  Vasakronans stora projekt ”The View” mitt i Stock-
holm city står snart färdigt. Med 360 graders utsikt över 
staden, helt glasade fasader och nästan tre meters takhöjd 
får Stockholm kontorslokaler som inte liknar något annat. 
Den första hyresgästen Försäkringsbolaget Pensionsgaranti 
ömsesidigt flyttar in i februari 2010.

− I ”The View” får vi ett extraordinärt kontor. Lokalerna är 
inte bara välfungerande, effektiva och i bästa cityläge utan den 
genomtänka arkitekturen och utsikten ger oss dessutom ett 
stort mervärde, säger Jan Ahlström, tillträdande vd för det nya 
Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, ömsesidigt.

JerNhuSeN köPer vid ceNtralStatuioNeN
 traNSaktioNer  Jernhusen köper fastigheten Orgelpipan 6, 
mittemot Centralstation Stockholm, av Folksam ömsesidig 
livförsäkring. Köpet är en viktig pusselbit i utvecklingen av 
stationsområdet kring Centralstationen och Citybanan.

Savills har varit rådgivare till Jernhusen i affären.

hemFoSaS muNkedalSaFFÄr StoPPad
 traNSaktioNer  Det blev inget av 299-miljonersaffären mel-
lan Munkedals kommun och Hemfosa. Kommunfullmäktige 
stoppade affären, som det några veckor tidigare fanns en klar 
politisk majoritet för.

Kommunalrådet Claes Hedlund ( C ) lämnar alla sina poli-
tiska uppdrag i och med att det inte blev någon affär.

Bild: N
ordier

633 000 kronor per kvadratmeter. Det 
landade priset på en lägenhet i Hong 

Kong på nyligen. Den 580 kvadratmeter stora våningen 
såldes för motsvarande 367 miljoner kronor.

OJ DÅ!

 tÄvliNG  Restaurang Tusen i Ramundberget, som ritats av Murman arkitekter, 
har utsetts till Årets byggnad i kategorin Holiday under World Architecture 
Festival 2009 i Barcelona. 

− Vi är oerhört stolta över att ha vunnit med tanke på konkurrensen. Det 
har varit en utmaning och ett ansvar att rita en byggnad på en så här speciell 
plats. Att skapa en modern arkitektur som samspelar med naturen och tar 
tillvara på platsens alla möjligheter, säger Hans Murman, vd på Murman 
arkitekter.

Restaurangen, som ligger vid trädgränsen på 1000 meters höjd, har en 
tongivande fasad klädd med hela björkstammar och har plats för 125 gäster. 
Den runda formen ger gästerna en storslagen utblick över fjällandskapet och 
inredningen domineras av varma naturliga material som björk och näver.

 BolaG  Nordier Property Advisors storsatsar med nytt affärsområde inom 
uthyrning och startar Nordier Leasing AB. Man rekryterar för ändamålet en 
stor del av Jones Lang LaSalles uthyrningsteam. 

Teamet från Jones Lang LaSalle har varit mycket framgångsrikt och har 
jobbat med ett stort antal stora uthyrningar, bland annat Stockholm Wa-
terfront. Teamet består av Mattias Bäckman, Jimmie Hall, James Mehks och 
Joakim Wallstén. Vd för det nya bolaget blir Mattias Bäckman.

− Målet är att etablera oss som en av de allra främsta uthyrningsaktörerna 
i Stockholm. Teamet har redan visat att de är några av de mest anlitade 
personerna inom uthyrning med uthyrningsuppdrag och i takt med ökande 
vakanser och stor rörelse i hyresgäststocken bedömer vi att timingen är 
perfekt för en satsning på riktigt duktiga rådgivare inom uthyrning, pro-
jektutveckling och avvecklingsuppdrag, säger Andreas Öberg Eneskjöld på 
Nordier Property Advisors.

Bild: A
kelius

Restaurang Tusens fasad är klädd med hela björkstammar. 

Akelius satsar på ”världens högsta bastu”.

” En utmaning och ett ansvar”

Från vänster: Joakim Wallstén, Mattias Bäckman, Jimmie Hall och James Mehks.

Nordier satsar hårt − värvar från JLL

Bild: Å
ke E:son Lindm

an
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10 000 ... kvadratmeter hyr mediekoncernen Schibsted av Jernhusen i 
Kungsbrohuset i en av de största kontorsuthyrningsaff ärerna i 
år. Koncernen samlokaliserar, och fl yttar in vid nästa årsskifte.

NYHETER
>> fortsättning

Bild: Sw
eco A

rkitekter

 StadSutveckliNG  Företrädare för två städer, 
ett landsting, tre universitet och närings-
livet har kommit överens om att gemen-
samt satsa på att utveckla Karolinska-Norra 
Stationsområdet till världens främsta om-
råde för life science. Fram till 2025 kommer 
minst 50 miljarder kronor att investeras 
i området, vilket gör satsningen till den 
största investeringen i Sverige någonsin. 

– Den här satsningen gör Stockholm till 
en av de hetaste regionerna i världen när 
det gäller att attrahera investeringar och 
de mest framstående forskarna. Genom 
satsningen bygger vi samman två städer, 
samtidigt som vi tar ett viktigt steg mot 
att bli Europas främsta tillväxtregion, säger 
Stockholms fi nansborgarråd Sten Nordin.

Bakom satsningen står de off entliga 
aktörerna Stockholms stad, Solna stad och 
Stockholms läns landsting, näringslivet 
i form av fyra privata forskningsstiftelser 
samt de tre universiteten Karolinska Insti-
tutet, Kungliga Tekniska högskolan och 
Stockholms universitet. Aktörerna verkar 

tillsammans genom stiftelsen Stockholm 
Science City.

– Stockholm-Uppsalaregionen är redan 
idag världsledande inom Life Science. 
Med det som bas har vi nu en möjlighet 
att tillsammans med de tre internationellt 
framstående universiteten i Stockholm 
utveckla ett unikt område i Karolinska-
Norra Stationsområdet inom en av de stora 
framtidsbranscherna, säger stiftelsens 
ordförande Per Unckel.

50 miljarder investeras i 
life science-område

 BoStÄder  NCC Construction Sverige bygger 
på uppdrag av Kusthöjden AB de första 
villorna på Varvsberget i Örnsköldsvik. De 
placeras nästan 100 meter över havet med 
en vidsträckt utsikt över stad, hamn och hav. 
Målet för det högbelägna området är 25 villor 
och 100 ägarlägenheter. Bygget påbörjas 
tack vare bättre tillgänglighet och kommu-
nikation med en 200 meter lång hiss ner till 
staden och nya järnvägen Botniabanan, som 
invigs 2010. 

Ncc BYGGer höGt

eurocommercial 
SatSar i vÄXJö
 iNveSteriNG  Eurocommercial 
genomför en omfattande om- 
och tillbyggnad av handels-
platsen Samarkand i Växjö. 
Satsningen innebär att Samar-
kand för första gången får en 
helt ny och modern inomhus-
galleria. Handelsplatsen har 
funnits i över 35 år och förnyas 
nu för att fortsätta vara fram-
gångsrik även de närmaste 
decennierna. Investeringen 
uppgår till cirka 400 miljoner 
kronor.

Gallerian kommer att inne-
hålla omkring 60 butiker på en 
yta av 22 000 kvadratmeter.

SParBöSSaN köPer 
ceNtralt
 traNSaktioNer  Sparbössan köper fast-
igheten Skravelberget Större 1, med 
hotell, kontor och butiker i centrala 
Stockholm. Den totala ytan uppgår 
till cirka 4 000 kvadratmeter.

– Jag är väldigt glad att vi kunnat 
förvärva denna välbelägna fastighet 
med en intressant kontraktsstruktur. 
Fastigheten innehåller bland annat 
ett hotell om cirka 80 rum som 
erbjuder ett centralt boende i Stock-
holms fi nans- och shoppingkvarter, 
säger Leif Garph vd för Sparbössan 
Fastigheter AB.

Fastigheten förvärvas från privata 
ägare och förvärvspriset motsvarar en 
avkastning på strax under sex procent.

Nu Startar utBYGG-
NadeN av tÄBY
 StadSutveckliNG  Regeringen 
har gett sitt slutgiltiga god-
kännande till utbyggnaden 
av Täby centrumområdet. 
Därmed kan den stads-
mässiga utbyggnaden av 
området påbörjas och Täby 
kan ta det första steget 
mot ett regionalt centrum 
i nordost.

total iNveSteriNG cirk a 0 mil Jarder 
kroNor

•   nya bostäder.
•   arbetsplatser.
• Första infl yttning .
• Överdäckning av E/E.
• Färdigbyggt .
• Nytt universitetssjukhus, Nya Karolinska Solna.
• Totalt cirka   kvadratmeter avsedda för
   life science, varav cirka 400 000 kvadratmeter är nya.

Nya Karolinska ingår i satsningen på det nya 
life science-området. Totalt ska det investeras 
50 miljarder kronor i området fram till år 2025. 

Bild: NCC
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Din Bostad har gått upp i Balder och därmed 
har två mindre börsnoterade fastighetsbolag 
blivit ett riktigt stort. Vi frågade Erik Selin, som 
är storägare i båda bolagen och vd på Balder, 
om anledningen till hopslagningen. Och vad 
planerna är nu.

I och med att Din Bostad går upp i Balder skapas ett av Sveriges 
största fastighetsbolag med mer än 400 fastigheter till ett värde 
om nästan 13 miljarder kronor. Hyresvärdet uppgår till mer än 1,3 
miljarder kronor. Och det är just storleken på det nya bolaget som 
är en av bevekelsegrunderna till att man köpte Din Bostad.

– Både Balder och Din Bostad var tillväxtmässigt lite för små för 
att vara börsnoterade bolag. Det kändes som att det var svårt att 
komma vidare. Tanken då var att gå ihop med någon och Din 
Bostad kändes väldigt naturligt på flera sätt, säger Erik Selin.

fastighetsbeståndet i den nya koncernen kommer att 
vara väldiversifierat med omfattande inslag av såväl kontors- och 
handelsfastigheter som bostäder. Fastigheterna kommer dess-
utom att vara spridna över ett stort antal tillväxtorter i södra och 
mellersta Sverige. Denna diversifiering i geografi och fastighets-
typer bedöms minska risken väsentligt. 

Strategin är dels att inneha bostadsfastigheter på orter som 
växer och utvecklas positivt, dels att inneha kommersiella fastig-
heter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. 

”Vi får en betydligt 
bättre likviditet”

FuSioNerare. Det var Erik Selin själv 
som fick idén att slå ihop Din Bostad med 
Balder. En affär som han räknar med kom-
mer att innebära stora synergieffekter för 
den nya koncernen.
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Samgåendet möjliggör också synergivinster inom central admi-
nistration, IT samt avseende kostnader relaterade till Din Bostads 
börsnotering. 
– Den mest uppenbara besparingen är att vi sparar en hel lokal-
kostnad. Din Bostad sitter ju rakt över gatan här och den verk-
samheten kommer att rymmas här i våra befi ntliga lokaler på 
Balder. Sedan ska man inte glömma de administrativa bitarna. 
Tillsammans handlar det om stora besparingar.

inom fastighetsförvaltningen bedöms besparingar och 
eff ektiviseringar genereras genom stordriftsfördelar. Balder bedö-
mer att de årliga synergieff ekterna kommer att uppgå till cirka 15 
miljoner kronor och få full eff ekt från och med 2011. 

– En annan uppenbar fördel är att vi haft för dålig likviditet i 
aktierna i respektive bolag, nu får vi en betydligt bättre likviditet 
och en större ägarspridning vilket är mycket positivt. Det kom-
mer att förbättra förutsättningarna för att attrahera nya investe-
rare väsentligt.

Vid ett uppköp av ett bolag ska aff ären välsignas från fl era  
inblandade, inte minst styrelsen i det köpande bolaget. För Erik 
Selin har det inneburit många samtal som pågick under en lång 
tid.

– Jag ägnade ganska mycket tid från i våras och framåt åt att 
först och främst prata med personer med stor insikt i den här 
typen av aff ärer om vad de helt enkelt tyckte om idén. När jag 
märkte att de tyckte det verkade vettigt gick jag vidare och pra-
tade med investerare och styrelsen. Några var skeptiska till en 
början men allteftersom aff ären har framskridit så blev även de 
mer och mer positiva. I dag har alla välsignat aff ären.

din bostads vd, mikael granath, meddelade av naturliga 
skäl att han slutade som vd efter sommaren, och ungefär tio andra 
anställda har man sagt upp. Men Erik Selin och de andra som 
är kvar i de båda organisationerna jobbar nu för fullt med att 
omvandla de två bolagen till ett.

– Nu ser vi över hur vi jobbar och ska hitta det bästa sättet att 
jobba tillsammans och bli ännu eff ektivare. Dessutom har vi nu 
massor av möjligheter att lära oss av varandra och det kommer 

säkert att komma positiva eff ekter som vi inte räknat med.
Arbetet med att få ihop organisationerna pågår alltså för fullt, 

och det kommer inte att bli någon långbänk innan den nya orga-
nisationen ska vara på plats och i full rullning.

– Vi har varit blixtsnabba, och det fi nns ingen anledning att 
vänta. Vid årsskiftet ska allt vara klart.  

 Fördel ar med SammaNSl aGNiNGeN: 

•  Positiv eff ekt genom diversifi ering i kommersiella fastig-
heter och bostadsfastigheter. 

•  Stordriftsfördelar i fastighetsförvaltningen. 
•  Synergivinster inom central administration. 
•  Reducerade noteringskostnader. 
•  Likviditeten i Balders aktie bedöms förbättras. 
•  Förbättrade förutsättningar att attrahera nya investerare. 

Det handlar om 
stora besparingar.
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GÄSTSKRIBENT: arkitektkommeNtareN
NamN: Göran Ekeroth.
Ålder: 2.
titel: Kundansvarig arkitekt, 
partner.
PÅ StrateGiSk arkitektur 
SedaN: Startade företaget 
tillsammans med Andreas 

Fries 11.
FritidSiNtreSSeN: Kräftfi ske, 
telemarkssvängar och lagom 
långa golfputtar.

NamN: Andreas Fries.
Ålder: 6.
titel: Kundansvarig arkitekt, 
partner.
PÅ StrateGiSk arkitektur 
SedaN: Startade företaget 
tillsammans med Göran 

Ekeroth 11.
FritidSiNtreSSeN: Jakt, cam-
ping och femstjärniga hotell.

Utan överdrift kan man säga att det i diskussionen kring hållbart 
byggande märks vad marknaden efterfrågar. Det råder ingen brist 
på företrädare för olika delar av branschen som slår sig för bröstet 
och hävdar att de kan det här med energieff ektivitet och miljö-
hänsyn. Man sitter inne med svaren på alla frågorna för dagen. 

Vi tror att vi i stället borde förhålla oss lite mer ödmjukt till 
den stora utmaning det innebär att göra vår del för att omvandla 

samhället i hållbar riktning. Uppgiften handlar om så mycket 
mer än att möta upp marknadens hastigt uppblossade intresse 
för gröna fastigheter. 

Utvecklingen måste ske på fl era plan, där de enskilda byggna-
derna bara är det mest grundläggande. Städerna i sin helhet be-
höver bli täta och välexploaterade, med goda kommunikationer, så 
att människor så långt som möjligt slipper köra bil i vardagen. Och 

Hållbarhet är på allas läppar och det kan ibland låta som om detta enbart 
handlar om att använda rätt teknik. Visst fi nns beprövade och nya tekniker klara 
att tillämpa, men vi måste inse och erkänna det krävande i att säkra de klassiska 
urbana värdena när vi ska framtidsanpassa våra städer.

Bild: Strategisk arkitektur

Bild: N
icklas Tollesson

Bild: Strategisk Arkitektur

GröNt huS. Kungsbrohuset i Stockholm utnyttjar 
många av de tillgängliga teknikerna för att bygga grönt 
och gör endast av med 51 kilowattimmar per kvadrat-
meter och år köpt energi. Samtidigt är det en attraktiv 
byggnad som ökar kvarterets stadsmässighet.

hÅllBar
= grön + attraktiv
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Strategisk Arkitektur utmanar 
förutsättningarna i komplexa 
fastighetsuppdrag inom 
kontor, handel och för 
lokalanvändare. Därför kan 

man skapa attraktion och nya 
värden för stad, människa och 
fastighetsägare i varje enskilt 
uppdrag, senast för bland 
andra SJ, Nordiska Kompaniet, 

Mannheimer Swartling, 
ÅF och Jernhusen.

FAKTA: STRATEGISK ARKITEKTUR

omvaNdliNG. Ett exempel på det helhetstänkande som behövs åter-
fi nns i Amsterdam. Där har de centrala hamnkvarteren Zuidas omvand-
lats till en tät stadsdel med relevant och framåtblickande arkitektur. Och 
nu följer nästa stora centrala område, där järnvägen ska överdäckas och 
bebyggas. Amsterdams nya stadsdelar har hög densitet, stadsliv, goda 
kommunikationer och grönområden. 

Bild: w
w

w
.zaragoza.es

NYa löSNiNGar. Torget är en grundläggande urban miljö, 
men det hindrar inte att det gestaltas med nya, roliga och gröna 
lösningar, som i spanska Zaragozas stadsförtätningsprogram. Här 
täcks gångytan av solcellsdrivna lysdioder som tänds och lyser en 
stund när man sätter foten på dem, så att spåren efter alla fotgäng-
are dröjer kvar.

hÅllBar
= grön + attraktiv

regionerna ska planeras så att man eliminerar onödiga resor och 
undviker att bebygga odlingsbar mark. Som stadsbyggnadsprofes-
sorn Guy Perry från MIT sade när vi träff ades på Mipim i våras, är 
det dags att strunta i de senaste 50 årens zonindelade planering.

det viktigaste vi bör inse när vi ger oss i kast med detta ar-
bete är att hållbarhet faktiskt innebär mer än att bygga klimatsmart 
med all den rätta tekniken. Urbaniseringstrenden är i dag starkare 
än någonsin. Därför krävs det en hållbar stad med hög densitet som 
inte bara måste locka många människor till sig utan också vara så 
attraktiv att de trivs och mår bra. Det är ingen poäng att bygga nya 
miljövänliga byggnader om ingen vill bo eller verka i dem. En sant 
hållbar byggnad är också attraktiv, annars kommer den inte att få 
vara kvar i stadsmiljön särskilt länge, hur grön den än är. 

Omvänt gäller det nu att addera klimatsmarthet till de attraktiva 
befi ntliga byggnader som vi vill bevara i städerna. Trots alla spän-
nande nybyggen kommer ju det riktigt stora arbetet med att göra 
städerna mer hållbara att handla om att förändra gamla byggnader.

uppgiften att förena attraktivitet med gröna värden till 
en hållbar helhet kräver såväl ödmjukhet som nyfi kenhet och en 
hel del jävlar anamma. För att bevara och utveckla stadens värden 
måste vi vårda kvaliteter och egenskaper som bygger på människors 
behov och grundläggande beteendemönster. Det off entliga rum-
met är ett exempel. En attraktiv stadsmiljö innebär liv, funktions-
blandning samt välformade torg och gaturum. Och för att trivas 
kommer stadsbor alltid att behöva intressanta stadsrum som gator, 
torg och parker. Hur kombineras detta med den åtrådda tätheten?

Inte minst behöver den nya erans hus kännas meningsfulla för 
människor för att fungera. De ska vara läsbara som en attraktiv 
miljö enligt principer etablerade sedan århundraden, ja årtusen-
den. Utan att för den skull bli förstockat konservativa, så måste vi 

i förtätningen av våra städer respektera stadens mönster och låta 
nya hus harmoniera med sin omgivning. 

I dag pågår en internationell konkurrens mellan olika städer 
om att vara i framkant när det gäller hållbarhet, något som un-
derstryker att attraktivitet är en viktig ingrediens. Hållbara städer 
är de städer som lockar människor till sig. Vi har faktiskt en unik 
chans att omvandla städer som Stockholm till tätare, intressantare 
och mer hållbara platser. 

Tack vare den urbana trenden i politiken, som vi inte minst har 
sett i diskussionen om promenadstaden här hemma, tror vi att 
detta dessutom handlar om en reell möjlighet. Dagens politiker 
visar prov på viktiga insikter om stadens ekonomiska och sociala 
betydelse. Trenderna understöder varandra – ett Stockholm i mer 
klassisk urban form, som kastat av sig modernismens förvillelser, 
är ju helt rätt även ur hållbarhetsperspektiv. 

Låt oss som bransch ta oss an detta stora projekt och bygga ett 
nytt hållbart Stockholm i brännpunkten där attraktivitet och grö-
na värden möts, såväl i city som i förorten – och däremellan.  



[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ][ livets goda av Nicklas Tollesson ]

daNiel rYFa

Ålder: 29 år.
Bor: Uppsala.
Familj: Katten Chaplin.
utbildning: Trafi kfl ygare.
intressen utöver fl ygningen: ”Inga 
egentligen. Jag har åkt en del snow-
board, vindsurfi ng och segling verkar 
kul, men jag har inte tid att prova.”
meriter: EM-guld, NM-guld och två 
SM-guld i konstfl ygning i klassen 
advanced.
Flygplan: Yak 55-M, ursprungligen 
byggt för det ryska konstfl ygnings-
landslaget av Yakovlev Design Bureau.

koNStFlYGNiNG

I konstfl ygning eller aerobatic tävlar man i fyra olika klas-

ser; sportsman, intermediate, advanced och unlimited.

I en ”box” på 1 000 x 1 000 x 1 000 meter ska fl ygarna 

utföra sina tävlingsprogram. Domare på marken sätter 

poäng på hur programmet genomförs.

Bild: David Schmidt
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För daniel ryfa är konstfl ygning en konstart

#8/2009   fastighetssverige 23

– Jag glömde säga det förut, men när vi fl yger upp och ner med det här planet kan 
det låta lite konstigt, men det är inget att bry sig om.

Vi är 300 meter över Mälaren, en bit från det idylliska Skå Edeby fl ygfält i Ekerö 
kommun. Jag sitter fram i ett bortåt 75 år gammalt tvåsitsigt plan som Luftwaff e 
tränade stridspiloter i på 30- och 40-talen.

Det skulle kunna vara en ganska läbbig situation, men nu är jag kolugn. Beroende 
på killen bakom mig. För honom är detta inte ens en uppvärmning jämfört med hur 
han brukar fl yga. Han beskriver det mer som ”ett skämt”.

Det här är hans vanliga träningsarena. Ute över Mälarens blå vatten stör han inte 
omgivningen och här kan han träna hur mycket som helst med sitt tävlingsplan, 
som har 400 hästkrafter, fyra gånger fl er än det vi sitter i nu.

– Är du redo för en looping? frågar han i kom-radion.

jodå, och några sekunder senare tar g-krafterna ordentligt tag i mig. 
Ungefär som en bra mycket tyngre version av attraktionerna på Gröna Lund eller 
Liseberg. Skillnaden är att det här är på riktigt − några minuter tidigare har jag fått 
klara direktiv. ”Den där spaken du har mellan benen och pedalerna vid fötterna styr 
man planet med, dem ska du inte röra. Den där knappen stänger man av motorn 
med, den ska du inte heller röra.”

Under våra dryga 20 minuter i luften visar Daniel lite av varje; tunnelroll, rak roll, 
ryggfl ygning (upp och ner), halvkubansk åtta och det häftigaste av allt; fyrpunkts 
momentroll, där han lutar planet exakt 90 grader i taget, så att vi först sticker ut som 
fl ugor på en vägg för att några sekunder senare fl yga upp och ner och sedan som 
fl ugor på den motsatta väggen och tillbaka till utgångsläget. Allt med en precision 
värdig en… ja, en Europamästare.

Alla människor har säkert någon gång drömt om att 
kunna fl yga. Att virvla fram som en svala genom luften, 
och utföra akrobatiska trick högt där uppe.
Fastighetssverige fi ck en provsmakning av den här dröm-
men genom en tur med Europas bästa konstfl ygare, 
Daniel Ryfa.

euroPaS 
vassaste fl ygare

Bilder: N
iclas Liedberg



[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

I augusti blev 29-årige Daniel Ryfa Sveriges första Europamästare 
i konstfl ygning efter att ha skrällvunnit mästerskapen i Polen.

– Målet var att komma bland de tio bästa, men att jag skulle 
kunna vinna trodde jag faktiskt inte. Förhoppningsvis innebär det 
att det ska bli lättare att locka sponsorer framöver. För det behövs, 
en säsong kostar runt en kvarts miljon kronor, berättar han.

i sverige för konstflyget en undanskymd tillvaro. Men i 
fl era andra länder – med starkt fl ygvapen – har sporten en mycket 
högre status. Landslagen i Ryssland, Frankrike och USA är hel-
tidsanställda konstfl ygare.

– Så det var lite lång näsa för fransmännen och ryssarna när 
en svensk kom och vann EM-titeln. Då blev de minst sagt lite 
stressade, skrattar Daniel Ryfa.

Förutom träning består hans vardag av fl ygshower och upp-
visningar. I oktober var han i Kina där konstfl ygningen är mäkta 
populär.

– De har byggt en enorm fl ygsportarena och showerna visa-
des live i kinesisk tv, så några hundra miljoner kineser kunde se 
uppvisningen.

Daniel Ryfa började fl yga redan som 14-åring (tidigare än så 
får man enligt regelverket inte fl yga) och han har fl ugit konstfl yg 
i fem år.

att han har nått dit han är i dag har han till stor del sin 
tränare att tacka för; Nikolay Timofeev, fl erfaldig världsmästare 
från Ryssland, i dag boende i Florida.

Timofeev kommer över till Sverige några gånger per år, och 
tränar Daniel. Medan Daniel fl yger står Timofeev och dirigerar 
honom från marken.

– Han är förmodligen den bästa tränaren som fi nns. Jag har 
utvecklat en viss fl ygstil tillsammans med honom. Jag fl yger ryskt, 
kan man säga. Aggressivt.

– För mig har fl ygningen blivit som en konstart. Det mentala 

Så det var lite lång 
näsa för fransmännen och 
ryssarna när en svensk kom 
och vann EM-titeln. Då blev 
de minst sagt lite stressade.

Bild: David Schmidt
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All den kompetens och erfarenhet som har gjort Bjurfors Näringsliv till marknadsledande inom 
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och genomtänkta fastighetsaffärer, stora som små. 

Kungsbron 2, 111 22 Stockholm. Telefon: 08 671 34 00. För mer information kontakta Anders Thorell (070 782 00 67) Capital Markets DTZ. www.dtz.com/se 

tänkandet påverkar också hur jag är nere på marken. Allt jag gör 
i vardagen kretsar kring fl ygandet.

I framtiden hoppas han på en plats i Red Bull Air Race, en 
spektakulär och publikvänlig tävlingsserie på låg höjd som röner 
stort intresse runt om i hela världen.

– Det är som luftens formel-1 ungefär. De var på mig i samband 
med EM i Polen nu. Men det är en pengafråga. Var och en får 
betala sin medverkan så det krävs sponsorer.

Det hade varit otroligt stort att få chansen där, jag hade för-
modligen blivit den första och enda svensken någonsin där.  

PremiÄr. Fastighetssveriges Nicklas Tollesson fi ck en provtur med Daniel Ryfa, Europamästaren i konstfl ygning. För Ryfa, som i vanliga fall fl yger ett plan med fyra 
gånger så många hästkrafter var fl ygningen mest att betrakta som ett skämt. Men för en lekman är tillochmed en vanlig looping en väldigt speciell känsla.

Bilder: N
iclas Liedberg
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[ karriär av Nicklas Tollesson ]

Göran Sylvesten har utsetts 
till ny vd för Higabgruppen. 
Sylvesten har sedan nästan 
fyra år varit fastighetschef för 
område sydväst inom Statens 
Fastighetsverk. 
Dessförinnan arbetade han för 
Fortifikationsverket och före 
det var han i många år på NCC.

Veronica Rörsgård har utsetts 
till ny HR-direktör i Skanska AB 
och till ny ordinarie medlem av 
Skanskas koncernledning.
Hon kommer närmast från 
rekryterings- och konsultföre-
taget Alumni, där hon under tio 
år haft en rad olika positioner. 
Senast har hon arbetat som 
Sverigechef och som COO för 

den nordiska verksamheten. Veronica Rörsgård är utbil-
dad civilekonom. Hon tillträder den 7 december.

Thomas Sipos är ny vice vd på 
Profi Förvaltning AB:s första 
fond, som äger fastigheter i 
Sverige med ett värde om drygt 
tre miljarder kronor.
Sipos kommer närmast från 
Speymill Property Grous 
asiatiska verksamhet. Han har 
tidigare varit på Prudential Real 
Estate, Lehmann Brothers, New-

sec och Aberdeen. Han var också en av initiativtagarna 
bakom Aros Bostad

thomas Sipos
Vice vd, Profi Förvaltning AB, Fond 1

veronica rörsgård
HR-direktör, Skanska

Göran Sylvesten
Vd, Higabgruppen

Fastighetssverige träffar Robert Jaaniste några dagar innan det är 
dags för honom att tillträda vd-posten i Ikano Bostad.

Han gör det efter att ha varit på JM i 20 år, varav de senaste 
fyra åren som regionchef i Stockholm.

– Jag blev kontaktad om Ikano-jobbet strax före sommaren, 
och tyckte att det var både smickrande och intressant. Samtidigt 

var det lite blandade känslor; jag har trivts 
bra på JM i alla år. Men Ikano är, precis 
som JM, ett bolag som tänker långsiktigt. 
Det är viktigt för mig, säger Robert Jaa-
niste, 47.

Likheterna mellan JM- och Ikanoposi-
tionerna känns förhållandevis stora.

– Skillnaden är väl att jag får ett stör-
re ansvarsområde i och med att jag får 

ansvaret för hela bolagets verksamhet. Annars så är likheterna 
ganska stora, det är bostäder det handlar om och det är ju vad jag 
har hållit på med i 20 år. 

Vad är tjusningen med just bostadsmarknaden?
– Att man är med från ax till limpa, att det man tillverkar säljs 
direkt till konsumenten, den verklige användaren.

Robert Jaanistes väg in i fastighetsbranschen är lite ovanlig. Han 
är nämligen utbildad jurist – men han har aldrig arbetat med juri-
dik. I stället gick han raka vägen från juristprogrammet till JM.

– Jag skrev min uppsats på JM. Den handlade om entreprenad-
rätt och handlade om tilläggs- och ändringsarbeten. Så när jag var 
färdig med skolan var jag trainee på JM ett tag. Tanken var att jag 
skulle hålla på med det i något år, och sedan börja på juristavdel-
ningen. Men jag tyckte att det var roligt i produktionsdelen, så jag 
blev kvar. Jag tycker om att se saker hända varje dag.

Det har hänt en del kring Ikano Bostad på sistone. Förutom 
rekryteringen av Robert Jaaniste meddelade bolaget i slutet av 
september att man har köpt tio bostadsfastigheter i Kirseberg, 
Malmö, innehållande 350 lägenheter, att lägga till de 2 500 lägen-
heter man har haft sedan tidigare (i Stockholm, Malmö, Lund 
och Helsingborg).

Bild Privat

Bild: Skanska

”långsiktighet är  
viktigt för mig”

Ikano Bostad har precis flyttat in i det nya huvudkontoret  
i Sundbyberg. Och bolaget gör det med en ny vd vid rodret; 
Robert Jaaniste, som lämnar JM efter 20 år.

Det är bostäder 
det handlar om och 
det är ju vad jag har 
hållit på med i 20 år.
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GÅr vidare. Robert Jaaniste blir ny vd för Ikano Bostad, efter att ha tillbringat 20 år hos JM.

Förvärvet är ett led i företagets tillväxtstrategi, man ska växa ge-
nom såväl förvärv som projektutveckling. 

Och nu har Ikano Bank Företag och Ikano Bostad samlokali-
serat sina kontor i Centralhuset i Sundbyberg.

Vad vill du göra med Ikano Bostad framöver?
– Jag vill inte säga något speciellt om det i nuläget. Den första 
tiden på bolaget tänker jag ägna åt att bekanta mig med företaget 
och mina nya arbetskamrater.

Hur är du som ledare?
– Rak, enkel och prestigelös. Jag har inställningen att ett företag 
aldrig är bättre än sina medarbetare.

Vad gör du på fritiden?
– Jag har fyra barn och tycker om att segla och åka skidor tillsam-
mans med familjen.

Slutligen, vad gör du om tio år?
– Då är jag 57 år och jobbar kvar på Ikano. Om jag inte har kvar 
vd-rollen så kanske jag jobbar med aff ärsutveckling.  

Joachim Bozorgnia, tidigare 
aff ärsområdesche för CRES 
på NAI Svefa har startat det 
egna bolaget Cresnia, som 
kommer att arbeta med tenant 
representation. Bozorgnia är 
ensam ägare till bolaget, och 
han tar med sig samtliga sina 
pågående hyresgästuppdrag 
från NAI Svefa. Hans ambition 

är att bolaget ska ha fem anställda år 2011.

Anette Henriksson har utsetts 
till vice vd i Akademiska Hus. 
Hon kommer närmast från 
Landstinget i Halland där hon 
arbetat de senaste sex åren 
som ekonomidirektör. 
Anette Henriksson kommer 
tillsammans med vd och 
koncernchef Mikael Lundström 
att utgöra Akademiska Hus 

verkställande ledning. Hon kommer också att vara chef 
för koncernens staber.

Anna Berfenstam har rekryte-
rats som projektledare med 
ansvar för analys och dokumen-
tation i fastighetsmarknadspro-
jekt på Tenzing.
Berfenstam är 33 år, civilingen-
jör från KTH och har tidigare 
arbetat i tio år på CB Richard 
Ellis, Öhrlings Pricewaterhouse 
Coopers och Catella med analys 

och fastighetstransaktioner.

anna Berfenstam
Projektledare, Tenzing

anette henriksson
Vice vd, Akademiska Hus

Joachim Bozorgnia
Vd, Cresnia

Bild: Cresnia

Foto: Tenzing
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tit tar PÅ idol

Namn: Robert Jaaniste
Ålder: 47 år.
Bor: På Lidingö.
Familj: Hustrun Anne-Li, barnen Mikaela, 16, Marika, 14, Julie, 
9, och Adam, 6.
om sitt efternamn: ”Det är estniskt, min pappa är därifrån. 
Jag kan ingen estniska själv.”
läser: ”Just nu Slumdog Millionaire av Vikas Swarup. Men jag 
har inte sett fi lmen.” 
lyssnar på: ”70-talsmusiken, som The Clash, hänger kvar än.”
Ser på tv: ”Jag tittar på det barnen tittar på, just nu blir det 
mycket Idol.”
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[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

 hur ofta har du känt att du tagit ett beslut som sedan vi-
sat sig vara mindre bra? Kanske fanns den där känslan 
av att du egentligen skulle valt det andra alternativet. 
Jag har, innan jag lärde mig lita på min magkänsla fullt 

ut, gjort många felaktiga val. 
Jag noterade i veckan att det har visat sig i en studie på UCL, 

University College London, att vi faktiskt presterar bättre om vi 
inte tänker för mycket utan istället litar på våra instinkter.

Forskningen visar att instinktiva beslut är mer tillförlitliga än 
beslut tagna med en längre analys. I studien som omfattade 650 
deltagare hade en majoritet av deltagarna ett bättre svarsutfall vid 
intuitiva val jämfört med den situation då deltagaren gavs tillfälle 
att tänka efter en stund. Med endast någon bråkdels sekund av 
beslutandetid visade det sig att 95 procent av de tillfrågade sva-
rade rätt, medan i de fall personerna gavs 1 sekund att refl ektera 
hade 70 procent av de tillfrågade rätt. Vid fyra sekunders betän-
ketid var de antal korrekta svaren ännu färre. 

i själva verket är magen väldigt lik hjärnan och mycket 
kommunikation sker dessutom emellan de två områdena. I takt 
med att människan utvecklats så har vårt nervsystem gjort det 
också. I magen fi nns fl er än 100 miljoner nervceller i ett väl 
utvecklat nätverket av nervfi brer, enzymer med mera som lik-
nar hjärnans uppbyggnad. Detta gör att magen ibland kallas 
vår andra hjärna bland forskare. 

Richard Branson, grundare av Virgin, säger så här om sin 
aff ärsfi losofi :

”Vi tillbringade resten av vår resa på en annan ö. Vår plan var 
att resa till Puerto Rico men när vi kom till fl ygplatsen, var fl yget 
inställt. Folk roterade runt och verkade bortkomna. Ingen gjorde 
någonting. Så jag gjorde något jag måste göra, jag chartrade ett 
plan för 2 000 dollar och delade kostnaden på antalet människor 
och det blev 30 dollar per person. Sedan lånade jag en griff eltavla 
och skrev:

Virgin Airways 39 dollar för en enkel till Puerto Rico. Virgin 
Airways hade uppstått!

Jag går aldrig till räknenissarna innan jag tar ett beslut att starta 
upp ett företag, det baseras helt på min magkänsla, speciellt i det 
fall jag upplever att konsumenten blir rånad.”

KRÖNIKAKRÖNIKAKRÖNIKAKRÖNIKAKRÖNIKAKRÖNIKAKRÖNIKA
Andreas Öberg Eneskjöld | Nordier Property Advisors AB
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Idag tar jag 
aldrig beslut som inte 
känns bra i magen 
trots att en omfat-
tande analys pekar 
mot motsatsen. 



Personligen har jag steg för steg lärt mig att lita på min mag-
känsla och idag tar jag aldrig beslut som inte känns bra i magen 
trots att en omfattande analys pekar mot motsatsen. Jag kommer 
tydligt ihåg en transaktion vi gjorde  där jag hade uppdraget 
att sälja Systembolagets fastigheter i Sverige. Vi hade – bud-
givare varav tre var i stort sett på samma nivå. Den aktör som vi 
hade minst kunskap om och som inte hade vare sig kommitterat 
eget kapital eller några klara seniorlån var den aktör vi gick vidare 
med, endast baserat på att känslan var bäst för den köparen i den 
specifi ka situationen. Aff ären gjordes upp på några få veckor med 
nöjd köpare och säljare.

Att våga lita på sin magkänsla må vara en klyscha, men på 

samma gång fi nns det många exempel på att att det ligger en 
verklighet bakom begreppet. Framgångsrika personer har bevisat 
detta historiskt såväl som i nutid. Idag visar även forskning på att 
känslan är en mycket viktig parameter i beslutsfattandet.  Kan du 
få din mage att kommunicera med din hjärna är jag övertygad om 
att många beslut går i din riktning.

Avslutningsvis journalisten Janne Josefssons syn på varför du 
skall lära dig lyssna på din magkänsla, som han uttrycker det i 
boken Janne Josefsson – älskad och hatad:

”Jag använder mycket magkänsla. Mycket intuition. Det är det 
misstaget många andra reportrar gör, de vill tro att det här jobbet 
är intellektuellt, men det är det inte.”  

Magen –     hjärnans bättre hälft
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[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

Förra året kom 24 800 besökare från 78 olika länder till Expo 
Real i München. I år var motsvarande siffror 21 000 besökare från 
73 länder. Dessutom minskade den totala utställningsytan med 
11  00 kvadratmeter från 74 000 år 2008 till 63 000 kvadratmeter i 
år. Detta som en följd av att antalet utställare mins-
kade väsentligt, från 1 856 förra året till 1 580 i år.

Men från mässarrangören Messe München hör 
det ändå inga deppiga tongångar.

– Om man tar den stora nedgången för fastig-
hetsmarknaden i hela världen i beaktande så är 
det här utmärkta siffror. Expo Real har återigen 
visat sig vara en föredömlig nätverksplattform för 
fastighetssektorn, säger Eugen Egetenmeir, styrel-
semedlem på Messe München.

De tio länder med flest besökare, bortsett från Tyskland, på 
årets Expo Real var i tur och ordning England, Österrike, Hol-
land, Schweiz, Polen, Frankrike, Tjeckien, USA, Ryssland och 
Luxemburg.

– Expo Real har ännu en gång överträffat våra förväntningar 
när det gäller närvaro av kunder och möjligheten att träffa stora 
delar av branschen. Vi kommer med glädje fortsätta att stödja 

denna topprankade fastighetsmässa, säger Chris Bell, vd för 
Knight Frank i Europa.

Den stora huvudfrågan på årets mässa var hur man ska hitta bra 
och framgångsrika vägar ut ur finanskrisen. Ett annat hett ämne 

var hållbarhet, särskilt ur en ekonomisk horisont.
– Hållbarhet kan ge ett viktigt ekonomiskt per-

spektiv på den finansiella situationen. Expo Real 
har kastat nytt ljus på många viktiga frågor, säger 
Rainer Kohns, global koordinator för Green Buil-
dings på Siemens Real Estate.

En del av de svenskar vi träffade på mässan ut-
tryckte att det var få svenskar på plats, och att det 
var betydligt fler ”gluggar” bland montrarna. En 
vanligt iakttagelse var också att det fanns en hel del 

soffhörnor och caféer vid de främsta monterlägena där tidigare år 
företag betalat stora summor för att synas. Men minst lika många 
uttryckte hoppfullhet och att det var fler besökare än man räknat 
med, så här när krisen pågått ett helt år. 

10 000-kronors frågan återstår – hur blir nästa års Expo Real? 
Svaret på den frågan hänger sannolikt till stor del ihop med hur 
världsekonomin utvecklar sig den närmaste tiden.  

Färre besökare, inte lika många utställare och mindre yta. Det blev precis som väntat – årets 
upplaga av Expo Real var mindre än året innan. Men det behöver inte nödvändigtvis vara dåligt.

Expo Real har 
kastat nytt ljus på 
många viktiga frågor.
rainer kohns, global koordi-
nator för Green Buildings på 
Siemens Real Estate.

Färre deltagare – men bra driv

[ expo real av Eddie Ekberg ]

eXPo real 2009:
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FörSiktiG oPtimiSm. Trots att besöks-
antalet för årets Expo Real innebar en rejäl 
minskning var tongångarna på mässan 
för det mesta positiva. Det var inte alls lika 
mycket prat om fi nanskrisen som förra året, 
utan det dominerande temat handlade 
snarare om hur man kan hitta nya aff ärs-
möjligheter i rådande aff ärsklimat.

Peter lJuNG, vd 
Accella AB och styrelse-
ordförande Persen Skei.

– Jag tycker att 
mässan har varit bra, 
men det har varit få 
svenskar här. Det är 
helt klart ett lugnare 

tempo än förra gången jag var här för två 
år sedan. Med lugnare tempo följer å andra 
sidan också mer tid att verkligen träff a folk 
och prata och det är bra. 

daviS BerGStröm, 
kommersiell chef på 
Göteborg Landvetter 
Airport.

– Jag är imponerad av 
att det är så mycket 
folk, jag trodde det 
skulle vara färre. Det 

verkar också vara ett enormt intresse för 
vårt stora utvecklingsprojekt vid Landvetter 
Airport, jag har almanckan fullbokad med 
möten.

roGer 
StrömBerG, investe-
rings- och etablerings-
chef på Business Region 
Göteborg (BRG).

– Som representant 
för en region är det 
viktigt att synas på 

rätt mässa. Expo Real verkar bli mer och 
mer en tysk angelägenhet. Men för oss är 
det bra eftersom Tyskland är vår viktigaste 
handelspartner.

JeSPer kÜSchel, 
advokat och senior 
associate, Mannheimer 
Swartling.

– Det är faktiskt 
mer folk än vad jag 
trodde. Jag har haft 
många bra möten och 

det har varit en hel del positiva tongångar. 
Framförallt är det betydligt mindre prat om 
krisen än förra året, och det är ju skönt.

roBert 
treutiGer, partner  
Öhrlings Pricewater-
houseCoopers.

– Det är färre män-
niskor här och ett 
lugnare tempo. Man 
anar också en försik-

tig optimism, även om det fortfarande är lite 
trögt. Sen så fi nns det en hel del outhyrda 
monterplatser i bästa läge som man har gjort 
soff hörnor och caféer av i stället.

vilket är ditt intryck 
av årets expo real?
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[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

Han har varit på Expo Real hela nio gånger och 
får anses vara en mässveteran. Vi bad Tenzings 
vd Tom Lindahl att ta tempen på årets mässa. 
Och att tipsa om hur man lyckas nästa år. 

Tenzing har ett väl utvecklat samarbete med tyska aktörer som 
på olika sätt är verksamma på den svenska fastighetsmarknaden. 
Senast var man rådgivare åt den tyska fastighetsfonden iii (Inter-
nationales Immobilien Institut GmBh) vid deras försäljning av 
Centralhuset till Jernhusen. Och Tenzings vd har lång erfarenhet 
av samarbete med tyska aktörer. Som exempel kan nämnas att 
han redan 2002, när han jobbade på Catella, hjälpte JM att sälja 
två fastigheter till Deutsche Bank och iii för närmare en miljard 

kronor. Två aff ärer som för övrigt inleddes just på Expo Real.
– Vi hade JM:s uppdrag att hitta en köpare av deras huvudkon-

tor och ytterligare två fastigheter i Frösunda. Och vi träff ade de här 
två aktörerna på mässan vilket var inledningen på det som sedan 
blev de första investeringarna i Sverige för tyska fastighetsfonder.

Så det faktum att det är stor tysk dominans på Expo Real, är 
inte direkt något som bekymrar Tom Lindahl – snarare tvärtom.

– För oss är det bara bra i och med att vi ser dem som en viktig 
kund- och investerargrupp.

Vad tycker du om Expo Real, generellt?
– Det är en eff ektiv mässa i en trevlig stad. Och det är ”tysk” 
ordning och reda som gäller. Det är otroligt bra skyltat vilket gör 
det lätt att hitta mellan montrarna och andra faciliteter. Sedan så 

”här är det aff ärer som gäller”
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Ålder: 44 år.
Familj: Hustru och två döttrar.
Bor: Hus i Lidingö.
Yrke: Vd på Tenzing.
kuriosa: Gör sitt tionde Expo Real nästa år.

erFareN. Tom Lindahl har i år avverkat sitt nionde 
Expo Real och har fl era bra aff ärsmöjligheter med sig 
hem. Han ser Expo Real som en mycket viktig mässa 
för Tenzing, eftersom de gör mycket aff ärer med tyska 
aktörer som vill investera i Sverige.

[ expo real av Eddie Ekberg ]
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är Expo Real en bra temperaturmätare över 
hur det står till på investerarmarknaden, 
och du får även en bra överblick över den 
tyska fondmarknaden.   

Om du jämför med Mipim?
– Det är klart att Mipim på många sätt är 
en ”roligare” mässa, det tror jag de fl esta 
håller med om. Men Expo Real är å andra 
sidan desto eff ektivare. Vi ser Mipim och 
Expo Real som två mässor med delvis 

olika syften. Till Expo Real åker vi två personer som gäster hu-
vudsakligen för att träff a befi ntliga och blivande kunder och 
investerare. Mipim är mer ett socialt evenemang och där är vi 

värdar och åker dit många fl er för att träff a alla våra kunder, 
även svenskar.

Kan du beskriva aff ärsnyttan med att vara på Expo Real? 
– Jag tycker att mässan på ett bra sätt är väldigt aff ärsfokuserad, de 
som har kommit hit är här för att göra aff ärer. Vi har alltid med oss 
ett antal bra spår härifrån, och det händer att det blir aff är också.

Vilket är ditt bästa mässår?
– Det blir i år så klart! Men det är klart att 2001 var ett kanonår 
med Frösundaaff ärerna och så. Men faktum är att vi nu i år har en 
hel del intressant med oss hem. Och att vi lyckats sätta Tenzing, 
som ett relativt nytt bolag, så väl på kartan bedömer jag som en 
riktigt stor framgång i sig.  

eXPo real   2009eXPo real   2009 mÄSStiPS Fr ÅN tom liNdahl:

1.  Bestäm dig för vad du vill ha ut av besöket/
mässan. 

2.  Planera in möten i god tid men skapa tid 
mellan möten för spontana träff ar och 
rundvandring.

3.  Drick inte för mycket öl på sista dagen av 
”Oktoberfest”! (Söndagen före ExpoReal)33

Vi har alltid 
med oss ett antal 
bra spår härifrån 
avseende tyska 
fonders intressen 
i Norden.
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GÄSTSKRIBENT: advokateN har ordet
NamN: Pontus Kågerman.
Ålder: 61 år.
titel: Advokat.
PÅ GlimStedt SedaN: 2008.
FritidSiNtreSSeN: Stämpel-
skatt.

NamN: Erik Borgblad.
Ålder: 28 år.
titel: Jur. Kand.
PÅ GlimStedt SedaN: 2005.
FritidSiNtreSSeN: Idrott.

Partiell delning kan ses som att ett befintligt aktiebolag säljer 
tillgångar till ett annat aktiebolag. Det förvärvande aktiebolaget 
betalar köpeskillingen för de förvärvade tillgångarna antingen 
till aktieägarna i det överlåtande aktiebolaget eller delvis till det 
överlåtande aktiebolaget och delvis till det överlåtande aktie-
bolagets aktieägare. Den del av köpeskillingen som betalas till 
det överlåtande aktiebolagets aktieägare kallas delningsvederlag. 

Delningsvederlaget motsvarar hela kö-
peskillingen om det förvärvande ak-
tiebolaget inte tar över några skulder. 
Delningsvederlaget utgör en allt min-
dre del av köpeskillingen ju mer skulder 
det förvärvande aktiebolaget tar över. 

Enligt paragraf 9 och 10 i stämpel-
skattelagen skall stämpelskatten beräk-
nas utifrån det högsta av, å ena sidan, 
värdet av vederlaget som utgivits för en 
överlåten fastighet och, å andra sidan, 
fastighetens taxeringsvärde för året 
närmast före det år ansökan om lag-

fart beviljas (fortsättningsvis ”taxeringsvärdet året före”). Enligt 
lagförslaget skall denna beräkningsgrund gälla även vid förvärv 
genom partiell delning; stämpelskatten skall beräknas utifrån det 
högsta av, å ena sidan, värdet av delningsvederlaget och, å andra 
sidan, fastighetens taxeringsvärde året före. 

Enligt paragraf 13 i stämpelskattelagen skall endast den del 

av utgående vederlag som avser fastighet läggas till grund för 
stämpelskatt om ett förvärv innefattar även annat än fastighet. 
Enligt lagförslaget skall även denna bestämmelse tillämpas vid 
partiell delning då den partiella delningen avser såväl fastighet 
som annan egendom. 

att jämföra delningsvederlaget, som vid en partiell 
delning är den delen av vederlaget som betalas till aktieägarna i 
det överlåtande aktiebolaget, och det vederlag, som vid en vanlig 
överlåtelse betalas till överlåtaren, är att jämföra äpplen och päron. 
Vederlaget som vid en vanlig överlåtelse betalas till överlåtaren 
motsvarar som regel fastighetens värde. Delningsvederlaget mot-
svarar fastighetens värde endast om det överlåtande aktiebolaget 
inte tar över några skulder. Låt oss beskriva med exempel.

Antag att ett aktiebolag genom partiell delning förvärvar en 
fastighet med ett värde om 100 tillsammans med skulder om 20. 
Antag att fastighetens taxeringsvärde året före är 70. Delnings-
vederlaget till det överlåtande aktiebolagets aktieägare blir 80, 
vilket belopp motsvarar nettovärdet av fastigheten (100) och de 
skulder (20) som det förvärvande aktiebolaget övertar. Stäm-
pelskatten utgår på 80 eftersom delningsvederlaget överstiger 
taxeringsvärde året före (70). Om fastigheten däremot hade för-
värvats genom ett vanligt köp hade stämpelskatten utgått på en 
köpeskilling om 100; de övertagna skulderna om 20 påverkar inte 
storleken på köpeskillingen.

Antag i exemplet ovan att de skulder som det förvärvande ak-

Efter årsskiftet införs nya regler i stämpelskattelagen. De innebär att stämpelskatt 
skall tas ut vid förvärv av fastighet eller tomträtt (fortsättningsvis gemensamt 
”fastighet”), som sker genom det aktiebolagsrättsliga fånget partiell delning.  
I dag är alla förvärv av fastighet genom fusion, fullständig delning och partiell 
delning befriade från stämpelskatt.

Partiell delNiNG 
– ett nytt stämpelskattepliktigt fång

Att jämställa 
delningsvederlaget 
och det vederlag, som 
utgår för fastigheter 
vid vanliga överlå-
telser, är att förenkla 
verkligheten.
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Glimstedt är en av Sveriges 
stora affärsjuridiska advokatby-
råer med närmare 180 jurister i 
Sverige och Baltikum. Bolaget 
erbjuder svenskt och inter-

nationellt näringsliv erfaren 
och kvalificerad rådgivning i 
alla relevanta områden inom 
affärsjuridiken.

FAKTA: GLIMSTEDT

tiebolaget övertar uppgår till 50 istället för 20. Delningsvederla-
get blir då 50; nettovärdet av fastigheten (100) och de övertagna 
skulderna (50). Stämpelskatten utgår på ett belopp om 70, vilket 
belopp är det högsta av, å ena sidan, delningsvederlaget och, å 
andra sidan, taxeringsvärdet året före. Vid ett vanligt köp hade 
stämpelskatten fortfarande utgått på en köpeskilling om 100; att 
en större del av köpeskillingen betalas genom övertagande av 
skulder påverkar inte köpeskillingens storlek.

situationen blir ännu konstigare om en fastighet för-
värvas tillsammans med lös egendom genom partiell delning. 
I ett sådant fall skall vederlaget, och delningsvederlaget enligt 
lagförslaget, reduceras med det värde som den lösa egendomen 
representerar. Låt oss beskriva med exemplen ovan.

Antag att fastigheten, tillsammans med lös egendom till 
ett värde om 10, förvärvas genom partiell delning. Antag att 
det förvärvande aktiebolaget övertar ytterligare skulder om 5, 

utöver de skulder om 20 respektive 50 som det förvärvande 
aktiebolaget övertar i exemplen ovan. Om hela värdet av den 
överlåtna lösa egendomen skall reducera delningsvederlaget blir 
delningsvederlaget 75, när övertagna skulder uppgår till 25, och 
blir delningsvederlaget 45, när övertagna skulder uppgår till 55. 
Stämpelskatten utgår på 75 i det första exemplet och på 70 i 
det senare exemplet; i det senare exemplet är delningsveder-
laget lägre än taxeringsvärdet året före varför taxeringsvärdet 
blir bestämmande för stämpelskatten. Vid ett vanligt köp hade 
stämpelskatten i bägge fallen beräknas utifrån fastighetens kö-
peskilling om 100.

Att jämställa delningsvederlaget och det vederlag, som utgår 
för fastigheter vid vanliga överlåtelser, är att förenkla verklighe-
ten. Delningsvederlaget utgör endast den del av vederlaget som 
betalas till aktieägarna i det överlåtande bolaget, vederlaget är det 
som sammantaget betalas dels till aktieägarna i det överlåtande 
bolaget, dels till det överlåtande bolaget.   

Partiell delning innebär att delar av 
ett aktiebolags tillgångar, eventuellt 
tillsammans med skulder, övertas av ett 
eller flera andra aktiebolag mot ersätt-
ning till aktieägarna i det överlåtande 
aktiebolaget.

Partiell delNiNG

Bild: Istockphoto



36   fastighetssverige    #8/2009

[ Bolag av Eddie Ekberg ]

NAI Svefa är nu inne i fas två i sin förändrings-
process. Det innebär bland annat att man 
ska utöka antalet anställda med uppemot 50 
personer. Dessutom avvecklar man ett verk-
samhetsområde, och satsar på ett annat.

Just nu är NAI Svefa inne i en intensiv rekryteringsfas och har 
kontakt med 15–20 personer som ska vara med och utveckla bo-
lagets befi ntliga och nya aff ärsområden.

Men det kommer inte att räcka med dem, NAI Svefa ska an-
ställa betydligt fl er än så.

– Vi ligger idag och pendlar på 120–130 personer och i nästa 
steg tar vi sikte på att ligga kring 160–170 personer. Inom ett 
år vill vi ha uppemot 40 fl er anställda på plats. Det handlar till 
exempel om ekonomer, lantmätare och fastighetsekonomer, säger 
Lennart Weiss.

Dessutom storsatsar NAI Svefa på ett antal regionala områden. 
– Vi fi nns idag på 17 platser i landet vilket ger oss en unik 

position. Nu vill vi gå vidare och skapa ytterligare 3–4 regionala 
fullservicekontor. Dessa ska ligga i Sveriges regionala tillväxtre-
gioner vilket betyder Sundsvall-Umeå, Växjö-Jönköping, Linkö-
ping-Norrköping och Karlstad-Örebro, säger Lennart Weiss.

Och även om det inte är gjort i en handvändning så har Weiss 
goda förhoppningar om att få tag i rätt personer till alla posi-
tioner.

– Det är ett bra läge att rekrytera nu, det fi nns mycket duktigt 
folk tillgängligt ute på marknaden.

ett annat viktigt steg NAI Svefa tar i förändringsprocessen 
är att man satsar på ett helt nytt aff ärsområde, nämligen uthyr-
ning. Detta samtidigt som man avvecklar aff ärsområdet CRES 
(hyresgästrepresentation), där man nu i stället kommer att samar-
beta med den förre aff ärsområdeschefen Joachim Bozorgnia.

– Ibland sammanfaller företagets och en enskild persons öns-

NAI Svefa byter ben 
och expanderar

Bra Glid. NAI Svefas vd Lennart Weiss har inte 
legat på latsidan sedan han tillträdde som vd förra 
sommaren. Han ligger till stor del bakom företagets 
förändringsprocess som bland annat innebär att 
man både breddat och spetsat till tjänsteutbudet. 
Och blivit betydligt många fl er anställda. 

Bilder: Eddie Ekberg
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kemål på ett lyckosamt och harmoniskt sätt. Så är fallet när NAI 
Svefa nu väljer att avveckla CRES och samarbeta med Joachim 
inom detta tjänsteområde. Vi kommer istället att fokusera våra 
resurser på uthyrningsverksamheten, säger Lennart Weiss.

mikael holmström är vd för dotterbolaget NAI Svefa Tran-
sactions och ser en stor potential i det nya affärsområdet.

– Fastighetsägarna kommer att behöva allt mer stöd och med 
vår gedigna kunskap om marknaden och de synergier vi kan er-
bjuda med kompetenser från flera områden ser vi att vi kan bli en 
självklar helhetsleverantör för många av våra kunder.

En ytterligare viktig satsning man genomfört under hösten är 
att man anställt Lars Haag (tidigare på Swedbank i 16 år) som 

värderings- och analys-
chef, ett område som man 
planerar ska växa med yt-
terligare ett antal personer 
inom kort.

Sammantaget har NAI Svefa all 
anledning att vara nöjda med 2009.

– Vi upplever medgång, både internt och i marknaden. Som 
läget ser ut nu kan 2009 mycket väl resultatmässigt bli ett av 
våra bästa år hittills. Det ser bra ut för alla våra konsulttjäns-
ter, även på transaktionssidan där vi ser en förbättring av upp-
dragsläget jämfört med för bara ett halvår sedan, säger Lennart 
Weiss.   

Vi upplever med-
gång, både internt 
och i marknaden.

trYGG. Lennart Weiss har varit vd på NAI Svefa i ungefär ett och ett halvt år och har redan åstakommit en kraftig expansion. Han ser att 2009 kan bli ett 
av företagets bästa år hittills
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[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

[ Branschens senaste aff ärer ]

FaStiGhet PÅ GÄrdet SÅld 
eFter koNkurS
P.M.S. Assets AB gick i konkurs under våren och 
i bolaget fanns fastigheten Stettin 5 på Gärdet 
i Stockholm. Denna fastighet har nu sålts till 
bolaget Estancia Fastigheter. Köpeskillingen 
uppgår till 223,5 miljoner kronor. Fastigheten 
är att betrakta som en projektfastighet och har 
en taxerad yta om drygt 17 000 kvadratmeter. 
Tanken var tidigare att fastigheten skulle 
inrymma ett nytt långtidshotell. Estancia 
Fastigheter driver bland annat projektet Arena 
Gate om drygt 30 000 kvadratmeter vid Solna 
Station i närheten av den nya Nationalarenan 
för fotboll. 

Jm SÄl Jer BoStadSProJektet 
SkoGSalmeN i lÅNGBro Park 
JM har tecknat avtal med Stiftelsen Arbetarebo-
stadsfonden om försäljning av bostadsprojektet 
Skogsalmen i Långbro Park i Stockholm. Aff ären 
är värd 133 miljoner kronor.
Projektet omfattar 62 lägenheter med tillhö-
rande garage. Byggstart är planerat till maj 2010. 
Aff ären är villkorad att bygglov erhålls.

ceNtralt BelÄGeN FaStiGhet i 
Bromma SÅld För 10 mil JoNer
Det kommunala fastighetsbolaget Familjebo-
städer i Stockholm säljer fastigheten Syskrinet 
14 till en bostadsrättsförening. Köpeskillingen 
uppgår till 150 miljoner kronor. Fastigheten 
inrymmer nio byggnader med en sammanlagd 
taxerad yta om 7 621 kvadratmeter. Det ger ett 
kvadratmeterpris om 19 700 kronor och Newsec 
bedömer direktavkastningen till cirka tre 
procent. Byggnaderna är uppförda under 1941. 
Fastigheten, som är upplåten med tomträtt, är 
belägen längs Bergslagsvägen invid Bromma-
plan i västra Stockholm.

vÄrmdöFaStiGhet omBildad 
För 22 mil JoNer
En nybildad bostadsrättsförening köper fastig-
heten Ösby 1:208 från HSB Stockholm. Fastighe-
ten inrymmer sju byggnader med en taxerad yta 
om drygt 11 900 kvadratmeter. Fastighetsvärdet 
i aff ären uppgår till 225 miljoner kronor, vilket 
motsvarar ett kvadratmeterpris om 18 900 kro-
nor. Direktavkastningen bedöms av Newsec 
till cirka tre procent. Fastigheten är belägen på 
Värmdö öster om Stockholm och tillträdet ägde 
rum i juli i somras.

FaStiGhet i Stockholm cBd 
avYt trad För 10 mil JoNer
Vasakronan säljer fastigheten Hästen 24, 
belägen på Mäster Samuelsgatan i Stockholm 
CBD, till amerikanska Pembroke Real Estate. 

Stora aff ärer på senare tid

* Av Fastighetssverige uppskattad köpeskillingKälla: Newsec  Advice

Köpare Säljare Objekt Pris

. Pembroke Real 
Estate

Cardinal 
Capital Partners

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

5 miljarder*

2. Stena Fastig-
heter, Ikano 
Fastigheter och 
Wallfast

Svenska Bostäder, 
Stockholmshem och 
Familjebostäder

58 bostadsfastigheter i Stockholm 
innehållande över 4 200 lägenheter.

2,87 miljarder

. Specialfastig-
heter

Vasakronan Försvarets Materielverk och Råd-
huset i Stockholm.

2,32 miljarder

Köpare Säljare Objekt Pris

1. Acta Kapital-
förvaltning

RBS Nordisk 
Renting

En kontorsfastighet på 
Lindholmen.

1 miljard*

2. Kapp-Ahl London & 
Regional

Kontors- och lagerfastighe-
ten Hästägaren 3 i Mölndal.

447 miljoner

3. Deka Immobilien 
GmbH

Host Hotel-
eiendom AS

First Hotel G vid Göteborgs 
Centralstation.

440 miljoner

Köpare Säljare Objekt Pris

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

708 miljoner

2. Tysk investerings-
fond (ej offi  ciell)

Skanska Ett handels projekt i Burlöv. 585 miljoner
(investeringsvolymen)

3.  Focus Nordic Cities Deutsche Bank 
Real Estate

Baltzar City i Malmö. 405 miljoner*

Stockholmsmarknadens tre största aff ärer 2008/2009

Göteborgsmarknadens tre största aff ärer 2008/2009

malmömarknadens tre största aff ärer 2008/2009
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Fastig heten är upplåten med tomträtt och inrym-
mer 3 200 kvadratmeter kontor. Köpeskillingen 
uppgår till 160 miljoner kronor eller drygt 50 000 
kronor per kvadratmeter. Newsec gör bedöm-
ningen att köpeskillingen motsvarar en direktav-
kastning om cirka 5,0–5,5 procent. Pembroke 
förvärvade under sommaren 2008 fastigheterna 
Hästen 21, 22 och 23.

milJardaFFÄr i umeÅ leder till Bil-
daNdet av NYtt FaStiGhetSBolaG
Tidningskoncernen Västerbottens-Kuriren och 
fastighetsbolaget Balticgruppen bildar ett nytt 
fastighetsbolag med namnet Kuriren AB. Bola-
get bildas genom att Balticgruppen tillför det 
nya bolaget sina färdigutvecklade fastigheter 
medan Västerbottens-Kuriren skjuter till kapital. 
Kuriren AB innehåller därmed cirka 130 000 kva-
dratmeter och Newsec bedömer värdet på 
affären till cirka 1,7 miljarder kronor. Fastig-
heterna inrymmer mestadels kontor men även 
bostäder och bland kända byggnader märks 
Umedalsparken, Vita Husen, VK-huset, Uminova 
och Patienthotellet .

vaSakroNaN eNSam ÄGare av 
ullevi Park 1 i  GöteBorG
Vasakronan och NCC äger genom ett gemensamt 
bolag projektet Ullevi Park 1 i Göteborg. I mitten 
på september offentliggjordes det att Vasa-
kronan köper NCC:s andel av projektet för 116 
miljoner kronor. Projektet omfattar 16 500 kva-
dratmeter kontor och är miljöklassificerat enligt 
EU GreenBuilding Programme. Hela projektet är 
fullt uthyrt till Domstolsverket för att inrymma 
Göteborgs tingsrätt och Hyres- och Arrende-
nämnden. Kontraktet löper på 25 år och hyran 
uppgår till drygt 2 200 kronor per kvadratmeter. 
Samtidigt som denna affär genomförs förvärvar 
NCC Vasakronans andel av de gemensamt ägda 
byggrätterna om 14 000 kvadratmeter i Ullevi 
Park 2. 

ik aNo BoStad köPer För 300 
mil JoNer i malmö
Norska Acta avyttrar tio fastigheter till Ikano 
Bostad. Fastigheterna är belägna i området 
Kirseberg i Malmö och omfattar totalt cirka 
28 500 kvadratmeter, bestående av 350 hyreslä-
genheter. 
Köpeskillingen uppgår till cirka 300 miljoner 
kronor, vilket motsvarar 10 500 kronor per kva-
dratmeter. Newsec bedömer att köpeskillingen 
motsvarar ett normalt direktavkastningskrav i 
området. De äldsta av byggnaderna är uppförda 
1929 medan de senaste är uppförda i slutet av 
1980-talet.

tYSk a iii  SÄl Jer ceNtralhuSet  
i  GöteBorG
Jernhusen köper fastigheten Gullbergsvass 17:4 
från tyska fonden iii (Internationales Immobilien-
Institute GmbH). Fastigheten kallas för Central-
huset och inrymmer cirka 10 600 kvadratmeter 
kontors- och butikslokaler. Köpeskillingen är inte 
officiell men enligt internationell media skulle 
den uppgå till cirka 40 miljoner euro. Det mot-
svarar drygt 400 miljoner kronor. Jernhusen äger 
sedan tidigare grannfastigheten Gullbergsvass 
17:3 och köparen ser utvecklingsfördelar med för-
värvet. Säljaren köpte fastigheten från NCC 2003.

deutSche BaNk SÄl Jer Baltzar 
citY i  malmö
Fonden Focus Nordic Cities förvärvar fastigheten 
Sankt Jörgen 21 i Malmö från Deutsche Bank Real 
Estate. Fastigheten kallas för Baltzar City och 
inrymmer drygt 11 000 kvadratmeter kontors- och 
butikslokaler. Köpeskillingen uppgår till cirka 405 
miljoner kronor vilket betyder cirka 36 000 kro-
nor per kvadratmeter. Deutsche Bank köpte 
fastigheten 2004 från Skanska för närmare 355 
miljoner kronor. Focus Nordic Cities är en fond 
förvaltad av Catella och består av kapital från 
tyska investerare.

Stora affärer på senare tid

Sveriges tio största affärer 2008/2009

Köpare Säljare Objekt Pris

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

2. Tredje AP-fonden Kungsleden 50 % av bolaget Hemsö Fastighets AB 
innehållande 239 publika fastigheter 
belägna runt om i Sverige.

7,3 miljarder

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

7 miljarder

4. Klépierre och 
ABP

Canica AS Steen & Ströms svenska del. 7 miljarder*

5. Pembroke Real 
Estate

Cardinal Capital 
Partners

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

5 miljarder*

6. Ole Vagner med 
flera investerare

Landic Property Portföljen Landic IX (Keo IX A/S) inne-
hållande 161 fastigheter om 860 000 m2.

5 miljarder*

7.  Stena Fastig-
heter, Ikano Fastig-
heter och Wallfast

Svenska Bostäder, 
Stockholmshem och 
Familjebostäder

58 bostadsfastigheter i Stockholm 
innehållande över 4 200 lägenheter om 
en yta på drygt 290 000 m2.

2,87 miljarder 

8. Roxanne Fastig-
hetsfond

GE Real Estate 29 fastigheter om cirka 230 000 m2 
belägna i 15 kommuner.

2,5 miljarder*

9. Valad Property 
Group

Alecta En fastighetsportfölj innehållande 
34 fastigheter i södra och mellersta 
Sverige.

2,4 miljarder

10. Specialfastig-
heter

Vasakronan Försvarets Materielverk och Rådhuset i 
Stockholm.

2,32 miljarder

* Av Fastighetssverige uppskattad köpeskilling
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[ Tätt inpå av Nicklas Tollesson ]

Två meter pondus
Johan Karlström om miljö, cykling och engelska uttryck

[ Tätt inpå av Nicklas Tollesson ]

Ser möjligheTer. Johan Karlström var tidigare vd för Skanska USA. Han ser stora möjligheter i just USA, bland annat inom kommersiell fastighetsutveckling.
Bild: Niclas Liedberg
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 När Johan Karlström kommer in i ett rum inger han pon-
dus och ett slags självklar respekt; två meter långe Karl-
ström har ett fast handslag och en stark röst. 

Att det blev han som fick ta över efter Stuart Graham på Skan-
skas koncernchefsstol i april förra året var ingen stor överraskning 
– han sågs av många som en självklar efterträdare.

– Jag älskar det här bolaget. Det är ett privilegium att få leda 
ett sådant här företag under en viss tid, jag kunde helt enkelt inte 
tacka nej, säger Johan Karlström i dag.

Han ser inte sig själv som en karriärist.
– Nej. Jag har alltid trivts på de poster jag har haft och jag 

hade aldrig funderat på att söka andra tjänster innan jag själv fick 
förfrågningarna, säger han.

innan han blev koncernchef var han vd för Skanskas ame-
rikanska verksamhet, vilket innebär att de tre senaste koncern-
cheferna − Karlström, Graham och Claes Björk − samtliga har 
tagit USA-vägen till den högsta posten.

Johan Karlström ser USA som en marknad där Skanska har 
stora möjligheter att flytta fram positionerna, på byggsidan, men 
också inom kommersiell fastighetsutveckling. Nyligen startades 
officiellt det nya affärsområdet upp, och bolagets första affär var 
en kontorsbyggnad fem kvarter från Vita Huset i Washington 
DC – en investering på motsvarande 600 miljoner kronor.

– Vi har sedan ett par år tillbaka folk på plats för att arbeta 
med commercial development i USA. Vi har scannat av markna-

den och kommit fram till var vi ska satsa − ska man in på en ny 
marknad kan man inte gå brett. Vi satsar på Boston, Washington 
DC och Houston, där vi har lokal närvaro sedan tidigare, och där 
marknadsförutsättningarna är de rätta.

– Det finns alltid möjligheter i lågkonjunktur, speciellt för fö-
retag som har en stark balansräkning. I dag finns många högbe-
lånade developers som inte får finansiering, många projekt har 
hamnat på sniskan och då uppstår möjligheter för en finansiellt 
stark aktör som Skanska.

Det var tur att ni inte gav er in på marknaden med en gång 
för två år sedan?
– Vi hade inte den blekaste aning om att lågkonjunkturen skulle 
komma och att den skulle bli så djup som den blev. Men nu vet 
vi vad vi vill. Och man ska inte gå in på en ny marknad när den är 
på toppen, man ska gå in när den är djupt ner i botten.

Hur ser du på den svenska marknaden för tillfället?
– Den hålls uppe av ett antal infrastrukturprojekt, det är betyd-
ligt jobbigare på fastighetssidan. Men vi har hanterat ett antal 
lågkonjunkturer tidigare och vet vad vi ska göra i olika konjunk-
turcykler. Nu håller vi på att fylla upp vår landbank.

– Trots att transaktionsmarknaden nästan ligger nere, och trots 
att vakanserna och yielderna är på väg upp har vi sålt för två mil-
jarder kronor i år, och vi har sålt till våra marknadsvärden. 

En stor orsak till att Skanska kan presentera sådana här positiva 

Som nyutexaminerad civilingenjör hade Johan Karlström några olika 
bolag att välja mellan när det gällde hans första anställning.
Han valde Skanska.
   − Jag trodde att jag hade störst chanser att utvecklas på Skanska, 
säger mannen som i dag leder hela koncernen
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siffror beror på bolagets miljösatsning, 
tror Karlström.

– Alla våra egna utvecklingsprojekt är 
GreenBuildings, och vi håller på att flytta 
över LEED-certifieringen till Sverige. 
Det finns många olika certifieringar men 
LEED är den som har fått störst genom-
slagskraft worldwide.

– De gröna frågorna har över tid för-
ändrats, från att ha varit något som styrts 
av regelverk till ett rent business case. I 
dag är det energieffektiva kontor som ef-
terfrågas. Kan du inte erbjuda det är du 
inte med på banan.

Johan Karlström exemplifierar med 
Skanskas kontor i Empire State Building 

på Manhattan, New York − Skanska sitter 
på hela den 32:a våningen. 

– Vi har byggt om kontoret till LEED 
platinum-nivå. Förutsättningarna var att 
det inte fick kosta mer än en vanlig om-
byggnad. Det enda som fick räknas hem 
var mellanskillnaden i energibesparing. 
Och det gick. Fastighetsägaren tycker att 
det här är kanonintressant och förbere-
der just nu för att göra likadant med hela 
huset.

johan karlström var alltså vd för 
Skanska USA innan han blev koncern-
chef i april förra året. Med sig från USA 
har han inte minst det engelska språket − 

han använder hela tiden engelska uttryck 
när han pratar. 

– Jag försöker hålla ner på det, men jag 
har nyligen jobbat i fyra och ett halvt år i 
USA så det finns fortfarande i mitt huvud. 
Sedan är det ju så att 80 procent av Skan-
skas verksamhet är utanför Sverige, vilket 
gör att vi har engelska som koncernspråk. 
Då blir det lättare för alla att förstå om 
man använder engelska termer. 

Vad har du mer med dig från USA?
– Det är mer action i USA, det tror jag 
att jag har med mig, det är mer fart på 
grejerna, saker och ting händer fortare. Ta 
bara det här med gröna fastigheter. För 



några år sedan låg USA långt bak i de här 
frågorna. Nu har de… jag ska inte säga att 
de har gått om oss, men utvecklingen går 
definitivt mycket fortare.

– Vad vår amerikanska verksamhet har 
lärt sig av Sverige är framför allt plane-
ring och strategi, teamwork och organi-
sationsfrågor. Det är inte en chef i top-
pen som bestämmer allt. Vi har en svensk 
ledarskapsstil även i USA.

Hur kommer det sig att du hamnade i 
den här branschen från början?
– Jag förälskade mig i den. Efter gymna-
siet jobbade jag som snickare i fyra år, och 
tyckte att det var skitkul. Jag insåg att jag 

I dag är det  
energieffektiva kontor som  
efterfrågas. Kan du inte 
erbjuda det är du inte med på 
banan.

Bilder: Em
m

a G
ranberg

Jonas här ingår i landets skickligaste värderarkår. Den 
består till största del av auktoriserade värderare och åtnjuter 
högsta trovärdighet (inte minst hos banker och kreditinstitut).
   Det hade vi kunnat nöja oss med, men det gör vi inte. 
   Tillåt oss därför att presentera Lars Haag som efter 16 år 
på Swedbank blir chef för nämnda värderarkår. Efter att ha 
varit produktområdeschef för bolån och tidigare analyschef 
på Spintab kan Lars ett och annat om värderingar, men det 
är inte främst därför han är här, utan för sitt utpräglade 
affärsperspektiv. När värderingskompetens möter affärs-
sinne kan det hända spännande saker. Det lär du märka 
redan i höst. 
   Bland annat kommer Lars leda vår satsning på Stock-
holmsmarknaden, som förtjänar inget mindre än den bästa 
fastighetskompetensen. Den tänker vi tillhandahålla. 
   Vi kallar det ”Kompetens som får värden att växa”. 
Fler exempel hittar du på www.naisvefa.se.

Sveriges vassaste värderare. 

Nu ännu skarpare.

Lars Haag,
Affärsområdeschef 
Värdering & Analys

Jonas Åkerberg, 
auktoriserad värderare, 
affärschef Värdering & 

Analys Stockholm

Vill du veta hur vår kom-
petens inom värdering 
och analys kan skapa 
affärsmöjligheter för dig? 
Ladda ner rapporten 
”Svensk Fastighets-
marknad” på 
www.naisvefa.se
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ville jobba med att bygga. Så jag utbil-
dade mig i fyra år till civilingenjör. 

Redan under skoltiden arbetade han 
extra på Skanska, och efter examinering-
en valde han − han hade erbjudanden 
från fl era bolag − att börja på Skanska 
eftersom han ansåg att det var där han 
kunde utvecklas bäst. Något man lugnt 
kan säga att han har gjort sedan dess…

Men han var borta från Skanska under 
fem år på 90-talet, då Erik Paulsson vär-
vade honom till vd-stolen på BPA.

Johan Karlström blev överraskad när 
Claes Björk ringde upp honom år 2000 
och ville ha tillbaka honom till Skanska − 
den rådande attityden var annars ”har du 
lämnat Skanska så har du lämnat Skan-
ska”.

– Jag trodde inte att de skulle höra sig, 

och jag blev förvånad när han gjorde det 
och ville att jag skulle ta över byggsidan 
i Norden. Men jag ångrar verkligen inte 
att jag tackade ja, jag har haft jättekul hela 
tiden.

Du har nu varit koncernchef i ett och 
ett halvt år. Hur har den här tiden va-
rit?
– När jag tillträdde var det boom. Själv-
klart har det första året sedan präglats av 
recessionen i världen. Men jag har också 
slagits av den enorma kompetens det 
fi nns i bolaget. Det är fantastiskt att få 
jobba med sådana medarbetare som vi 
har här.

Beskriv din ledarstil?
– Jag gillar att arbeta i team, att involvera 

och diskutera i team. Samtidigt är det 
viktigt att kunna sätta ner foten och till 
slut säga att ”så här gör vi”. Sedan tycker 
jag att de mjuka värdena är viktiga, de 
etiska perspektiven; jag vill inte att vi går 
in i Ryssland, det är för korrupt, de gröna 
frågorna är viktiga, liksom mångfaldsfrå-
gor.

Hur mycket arbetar du?
– Jag vet inte. Det fl yter ihop, jag är igång 
mer eller mindre hela tiden. Men jag för-
söker att inte arbeta för mycket.

Hur går det?
– Det går dåligt. 

– Samtidigt tycker jag att det här är 
kul, jag får positiv energi av att arbeta och 
då orkar jag arbeta mer.

jOhan k arlSTröm

Ålder: 52 år.
Familj: Fru, tre vuxna döttrar, två 
barnbarn.
Bor: Stockholms innerstad.
Favoritmusik: ”Ingen särskild.”
Ser på tv: Nyheter.
Karriär: Skanska 1983−1995, vd för 
BPA 1995−2000, vice vd för Skanska 
2001−2008, koncernchef på Skanska 
sedan april 2008.

TiO Snabba fr ÅgOr

Vad hade du gjort om du inte 
hade jobbat i den här bran-
schen? 
− Antagligen något som handlar 
om människor och som innehåller 
mycket action.

Vad hade du för barndomsdröm-
mar?
− Jag minns faktiskt inte.

När grät du senast? 
− Det var faktiskt i dag när vi hade 
en tyst minut här på kontoret för 
en Skanska-anställd i Tjeckien 
som nyligen omkom i en olycka. 
Sådant berör mig, jag tar åt mig 
personligen av det. 

Vad hos dig själv är du stoltast 
över? 
− Min nyfi kenhet. 

Och vad hos dig själv tycker du 
minst om?
− Att jag har för lite tid att stanna 

upp och prata med alla männis-
kor som jag stöter på.
Är du fåfäng?
− Nej.

Var fattar du de bästa besluten, 
på kontoret eller någon an-
nanstans?

− På jobbet, tillsammans med 
mina medarbetare. Jag gillar inte 
att sitta själv och grubbla med 
saker, jag tror att det alltid blir 
bättre när man involverar fl er.

Du får 00 miljoner och måste 
placera dem på stubben, vad 
gör du?
− Det får nog bli fl er Skanska-
aktier. 

Vilken är din största extrava-
gans? 
− Min racer-cykel.

Vilken är din favoritpryl?
− Cykeln igen.

Bild: Niclas Liedberg



Vid sidan av arbetet ägnar han sig åt fa-
miljen, och han tränar tre gånger i veckan, 
framför allt på cykeln.

– Jag har cyklat Vätternrundan några 
gånger, det är viktigt att hålla sig i form. 
Jag började cykla mycket när jag var i 
USA, det fi nns fi na cykelvägar i bergen 
norr om New York.

Har du några okända talanger?
– Nej, det kan man väl inte säga. Men 
jag är väldigt nyfi ken och vill hela tiden 
lära mig nya saker. Och så har jag besökt 
USA:s samtliga 50 stater. 

Vad gör du om tio år?
– Jag vet inte, men jag hoppas att det är 
något som fortfarande stimulerar mig. Jag 
måste ha kul på jobbet!   

Hogia kan fastigHetssystem

En leverantör för alla dina system

Hakenäs 444 28 stenungsund         www.hogia.se/fastighetssystem
tel 0303-688 20        info.fastighetssystem@hogia.se

Hogia fastigHetssystem aB

Visste du att:
• Hogia etablerades 1980

• Hogia har visat svarta siffror 18 år i rad

• Hogia har tilldelats trippel-A för högsta 
kreditvärdighet

E-faktura i Hogia Fastighet
Nyhet!

Är du fastighetsägare?
Behöver du nya system inför 2010?
Vill du använda smarta system för dina fastigheter och 
betalningsflöden som ligger i framkant?

Besök vår hemsida: www.hogia.se/fastighetssystem 

VÄLkommen PÅ LUnCHVisning
Vi visar programmet och bjuder på lunch!

umeå 3 nov
GÖTeBoRG 4 nov
mALmÖ 5 nov 
noRRkÖpinG 11 nov
SToCkHoLm 12 nov

Tid: Kl 11.30 - 14.00

Anmäl dig via e-post: info.fastighetssystem@hogia.se
Med bekräftelsen får du en vägbeskrivning till visningslokalen.

obs! Visningen riktar sig till dig som ännu inte har Hogia 
fastighet. (Har du redan Hogia Fastighet? Se vårt kundtorg 
www.kundtorg.hogia.se för aktuell info om utbildning!)

WeBBDemo
Kan du inte komma till någon visning men vill se pro-
grammet ändå? Maila oss och be om en webbdemo: 
info.fastighetssystem@hogia.se
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GÄSTSKRIBENT: reviSOrn har OrDeT
namn: Andreas Adolphsson.
ÅlDer: 51.
TiTel: Director inom aff ärs-
området skatt. Ansvarig för 
Real Estate.
År PÅ DelOiTTe: Tio.
eXemPel PÅ UPPDrag: För 

tillfället är det fråga om projekt 
centralt i Stockholm.
friTiDSinTreSSen: Familj 
och vänner samt läsa böcker, 
resor, ridning och matlagning.

Skatteverket har i massmedia lämnat ut uppgifter om att taxerings-
värdena för hyreshus höjs med i snitt 20 procent. Våra beräkningar 
visar att höjningarna kommer att variera mycket mellan olika orter 
men i ”hetare” områden kan höjningarna bli ännu större. I vissa fall 
har vi dessutom noterat att det är markvärdena som ökar mest.

Taxeringsvärdena diskuteras främst i samband med uttag 
av fastighetsskatt. Det kanske inte är så märkligt eftersom det 
är en icke försumbar skatt och många fastighetsbolag betalar 
dessutom mer i fastighetsskatt än inkomstskatt. Det läggs ner 
mycket arbete på att betala en korrekt inkomstskatt men frågan 
är om kvalitetssäkringen av fastighetstaxeringen håller samma 
nivå. 

vad mÅnga inte tänker PÅ är att fastighetstaxeringen an-
vänds i en mängd olika sammanhang utöver att utgöra underlag 
för uttag av fastighetsskatt. Något som ofta försummas är att tax-
eringsvärdena normalt ligger till grund för fördelning av en köpe-
skilling mellan byggnad och mark. Genom fastighetstaxeringen 
avgörs alltså hur stort underlaget för värdeminskningsavdrag blir. 
Dessutom tillämpas typkoderna oftast schablonmässigt för att 
avgöra vilken procentsats som ska tillämpas för det värdeminsk-
ningsavdrag som kan göras på en byggnad. Med andra ord avgörs 

storleken på värdeminskningsavdraget ofta genom fastighets-
taxeringen.

Om man inte ser upp så kan man alltså förlora avskrivnings-
underlag. Om en fastighet exempelvis har ett byggnadsvärde som 
uppgår till 400 miljoner kronor och ett markvärde om 100 miljoner 
kronor kan en överlåtelse leda till ett tappat avskrivningsunderlag 
om 200 miljoner om taxeringsvärdet exempelvis visar att byggnads- 
och markvärdet ska utgöra 50 procent vardera. Ofta är det fråga om 
mindre påfallande skillnader men successivt blir det snabbt frågan 
om stora belopp. Framförallt bör du kontrollera att denna typ av 
frågor blir korrekt hanterade. 

Ett annat exempel som ofta uppkommer i samband med över-
låtelser och omstruktureringar är att en stämpelskatt om tre pro-
cent tas ut på taxeringsvärdet. Om taxeringsvärdet är för högt 
kommer det att påverka uttaget av stämpelskatt. I samband med 
dessa överlåtelser bör du således kontrollera att stämpelskatten 
blir korrekt. Detta innebär bland annat en kontroll av fastighets-
taxeringen.

Det fi nns många anledningar till att lägga ner arbete på att 
kvalitetssäkra fastighetstaxeringen och vår erfarenhet är att det 
fi nns pengar att spara. Den information som går ut i samband 
med deklarationerna inför fastighetstaxeringen tolkas ofta som 

höjd fastighetsskatt 2010?
Se till att fastighetstaxeringen blir korrekt

Bild: D
eloitte

Nästa år genomförs en ny fastighetstaxering av hyreshus. 
Kraftiga höjningar av taxeringsvärdena och därmed fastig-
hetsskatten för hyreshus är att vänta från den 1 januari 2010. 
Det är viktigt att kontrollera taxeringsvärdena. De har bety-
delse även för andra frågor än uttaget av fastighetsskatt och 
det kan fi nnas en hel del fällor och fel i underlagen. 



att det bara är att fylla i hyran. Systemet är dock försåtligt enkelt. 
Det finns en mängd fällor och fel att undvika. 

ovan har jag tagit upp några effekter ett felaktigt taxerings-
värde kan få på de skattemässiga avskrivningarnas storlek men om 
vi håller oss till fastighetsskatten så kan följande exempel kanske 
sätta lite perspektiv på effekterna av fastighetstaxeringen. 

Om man lyckas hitta fel i underlagen för fastighetstaxeringen 
som sänker uttaget av skatt med 5 000 kronor så tycker nog många 
att det är fråga om belopp som ligger under ambitionsnivån. Men 
om man systematiskt, i snitt, skulle korrigera uttaget av skatt för 
samtliga fastigheter med 5 000 kronor och antalet fastigheter upp-
går till 200 så uppgår plötsligt det sammanlagda beloppet till en 
miljon kronor. Det ska dessutom noteras att fastighetstaxeringen 
normalt gäller i tre år, med andra ord uppgår beloppet till tre mil-
joner kronor. Och är det fråga om ett fel som går att korrigera 
bakåt i tiden genom omprövning så kan det blir fråga om sex mil-
joner kronor.

det kan konstateras att det kan kosta en hel del om fastig-
hetstaxeringen blir fel. Ofta är det inte fråga om 5 000 kronor, 
utan fel i underlagen till fastighetstaxeringen kan ofta ha mycket 
större effekter.  

Vid fastighetstaxeringen bör genomgången ske mot bakgrund 
av den komplicerade systematik som fastighetstaxeringen är upp-
byggd på. Vid kontroll måste man gå igenom följande schema:

• Indelning i byggnader och mark
• Skattepliktsförhållanden
• Indelning i taxeringsenheter
• Indelning i värderingsenheter
• Klassificeringen av värdefaktorerna
• Justering för säregna förhållanden   

Ett annat exempel på hur försåtligt det är att bara fylla i hyran 
handlar om vakanser. Om man till exempel får helt vakant i ett 
hus under december 2009 är det sannolikt att detta kommer att 
påverka värdet. Om man då, som efterfrågas, enbart fyller i hyran 
för 2008 så kommer taxeringsvärdet sannolikt bli för högt. Notera 
att det inte längre går att erhålla nedsättning av fastighetsskatten 
via inkomsttaxeringen. Eventuella justeringar måste ske vid just 
fastighetstaxeringen. 

Avslutningsvis bör det åter upprepas att uttaget av fastighets-
skatt och en hel del andra frågor för de närmaste tre åren avgörs 
av de deklarationer du lämnar in inför 2010 års fastighetstaxering 
av hyreshus.  

Deloitte har totalt cirka 1 200 
medarbetare i Sverige och 
cirka 160 000 globalt. 
Utifrån en helhetssyn och vår 
erfarenhetsbas från fastig-
hetsbranschen kan bolaget 

stödja våra klienter i beslut 
och vidareutveckla deras 
idéer och visioner. I teamet 
finns några av landets främsta 
experter inom revision, skatt 
och finansiella tjänster. 

FAKTA: DELOITTE

Nu med stöd för 
kommersiella 
hyreskontrakt 

www.datscha.com. Tel 08 50 70 50 00

Genom vår nya kontraktsfunktion får du en helt ny hantering av 
kontrakt i Datscha. Snabbt och effektivt matar du in information på 
detaljnivå i Excel och importerar till Datscha. Därefter kan du enkelt 
värdera och analysera dina hyreskontrakt, och få en bättre översikt 
genom ett stort antal grafer. 

Datschas analystjänst används mer än någonsin just nu. Förenkla 
och bli effektivare du också. 

Kontakta oss gärna för mer information.
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Jesper Prytz är advokat och ordförande i fastighetsgruppen på 
Mannheimer Swartling, där han så gott som dagligen kommer 
i kontakt med lagstiftningen som reglerar transaktioner och 
ägande på fastighetsmarknaden. Han tycker att en del av lag-
stiftningen är daterad.

– Den höga aktivitetsgraden i fastighetsbranschen under de se-
naste tio åren har synliggjort en del kollissioner mellan ”gamla” lagar 
och branschens verkliga förutsättningar och behov. Delar av fastig-
hetsrätten skulle ha mått bra av en mer prioriterad behandling av 
lagstiftaren med tanke på branschens komplexitet och betydelse för 
samhället. Det verkar dock som att trycket kring all form av EU-
relaterad lagstiftning gör att tiden inte alltid räcker till för att förnya 
övrig lagstiftning, till exempel inom fastighetsrättens område.

– Ett exempel är införandet av ägarlägenheter, som trots all 
uppmärksamhet resulterade i en ”light-version” lagstiftningsmäs-
sigt, vilket är lite förvånande. Riksdagen tog inte ens ett rejält 
grepp på de lagar som hamnar i omedelbart fokus när ägarlä-
genheter ska byggas och ägas, till exempel lagen om förvaltning 
av samfälligheter, vilket är synd, med tanke på att ägarlägenhe-
ter i ett internationellt perspektiv är en väletablerad modell för 
ägande, konstaterar Jesper Prytz. 

Kombinationen av gamla lagar och ett bitvis detaljerat regel-
verk skapar fallgropar, vilket kan bli dyrköpta läxor för den som 
drabbas. 

ett eXemPel PÅ fallgroP är en regel som också är aktuell 
för behandling i Högsta Domstolen för närvarande. Det handlar 
om så kallade transportköp.

– Lagen kräver att köparen vid transportköp lämnar en san-
ningsförsäkran, men endast den som känner till ett gammalt 
rättsfall från 1930-talet vet att man riskerar dubbel stämpelskatt 
om sanningsförsäkran undertecknas med stöd av fullmakt, trots 
att användning av fullmakt går utmärkt i nästan alla andra sam-
manhang. Denna osäkerhet är otillfredsställande, lagtexten bör 
vara tydlig om det gäller särskilda formkrav och liknande. 

Mer kända fallgropar är ”semesterparagrafen” i hyreslagen, som 

Det fi nns en hel del regler att ta hänsyn till 
när man äger fastigheter och gör aff ärer på 
den svenska fastighetsmarknaden. Det fi nns 
också ett antal fallgropar. Vi tog hjälp av 
advokaten Jesper Prytz som varnar för några 
kostsamma misstag.

Han varnar för kostsamma    fallgropar i juridiken

hanD meD lagar. Jesper 
Prytz, advokat och partner på 
Mannheimer Swartling, kommer 
så gott som dagligdags i kontakt 
med juridiken kring fastigheter 
och transaktioner. Han menar 
att en del lagar och regler är 
ordentligt daterade och att det 
fi nns onödiga fallgropar, som 
borde kunna undanröjas.

[ fastighetsjuridik av Eddie Ekberg ]
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på grund av en olycklig utformning möjliggör uppsägning av hy-
resavtal i förtid, och ”gummiparagrafen” i lagen mot skattefl ykt. 
Med stöd av den senare har Skatteverket drivit linjen att fast-
ighetsbolagens metoder att minska skatt genom att till exempel 
använda handelsbolag vid transaktioner innebär skattefl ykt och 
därmed är otillåtet. Frågan är hur man ska veta var gränserna går.

– Att minimera bolagets kostnader är en normal strävan i 
många sammanhang, och skatt är en av bolagets kostnader. Här 
borde man sträva efter större tydlighet kring var gränserna går, 
och förslaget från regeringsrätten om att minska möjligheterna 
till förhandsbesked går i helt fel riktning, anser Jesper Prytz.

allt fler fastighetsägare samverkar med varandra i ge-
mensamhetsanläggningar, till exempel för ägande av tekniska 
anläggningar, vägar, garage eller andra gemensamma funktioner 
(enligt Lantmäteriet fi nns det cirka 80 000 gemensamhetsan-
läggningar i Sverige). Fastigheterna får andelstal i gemensam-
hetsanläggningen som styr kostnadsfördelningen. Trots detta har 
inte ägarna infl ytande över den gemensamma ekonomin i pro-
portion till andelstalen. En röstspärr i lagen innebär att delägares 
rösträtt begränsas till 20 procent i frågor av ekonomisk betydelse, 
och detta gäller även för en delägare med ett kostnadsansvar om 
75 procent. Rent konkret kan ägare med litet kostnadsansvar styra 
över ägare med stort kostnadsansvar. 

– Det här är ett obalanserat regelverk som borde ha moderniserats 
för länge sedan, till exempel i samband med att motsvarande regel 
togs bort ur aktiebolagslagen, anser Jesper Prytz.

ett annat aktuellt Problem handlar om vem som har ansva-
ret för osäkra fastighetsvärderingar. Frågan är om det förekommer 
felaktiga värderingar och vad det betyder för styrelser och ägare.

– Osäkerheten kring värderingarna kan skapa legala fallgropar 
på fl era sätt. Styrelseledamöter kan drabbas av personligt ansvar 
om aktiekapitalet objektivt sett är förbrukat till mer än 50 procent. 
Styrelseledamöterna kan inte förlita sig på värden som baserats 
på felaktigt tillämpade redovisningsregler. Vid konkurs eller re-
konstruktion kan det bli aktuellt att tvista om bolagets fastighets-
värden har varit korrekt beräknade, men dessa frågor aktualiseras 
även löpande, vid bokslutsarbetet och i revisionen. Vad gäller tolk-
ningen av till exempel nedskrivningsreglerna har ett antal redo-
visningsexperter på senare tid sökt klargöra rättsläget i syfte att 
minska utrymmet för ”osäkra värderingar”. Förutom styrelseansvar 
kan även utdelning som skett till ägarna på basis av en balansräk-
ning med felaktiga fastighetsvärden angripas i efterhand. 

Jesper Prytz passar också på att konstatera att ett av instru-
menten som användes fl itigt på toppen av senaste konjunkturen, 
säljarreverser, nu närmar sig sanningens stund för många säljare. 
En säljarrevers är en fordran som säljaren har för den obetalda 
delen av överenskommen ersättning. Säkerheten för säljaren är 
oftast låg, eftersom säljarreversen är efterställd vissa (eller alla) 
lån som det aktuella bolaget har. 

– Den som har en säljarrevers utan varken säkerhet eller talerätt 
riskerar bli utmanövrerad och hamna i ett läge där han inte kan 
skydda sitt krav. Sådana säljarreverser är inte mycket mer än en 
lottsedel. Ett råd är att följa det låntagande bolagets förehavanden 
och vara vaksam på försök att tömma bolaget, till exempel genom  
underpris¬transaktioner. På säljarsidan fi nns även frågan om hur 
säljarreversen fortlöpande skall värderas utifrån motpartens be-
talningsförmåga och reversens utformning. Denna fråga påverkar 
säljarens ekonomiska ställning redan under reversens löptid.  

         Branschen har gått 
för högtryck de senaste 
åren, men tyvärr har 
inte lagstiftarna hängt 
med inom fastighets-
rättens område.

Han varnar för kostsamma    fallgropar i juridiken
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GÄSTSKRIBENT: faSTigheTSanalyTikern har OrDeT
namn: Åsa Henninge.
ÅlDer: 37 år.
TiTel: Affärschef, styrelsele-
damot.
UTbilDning: Civingenjör.
PÅ nai Svefa SeDan: April 
2001. 

friTiDSinTreSSen: ”Konsult-
rollen är en livsstil och som 
fastighetsanalytiker är du på 
”jobbet” var du än befinner dig.” 
Sportintresserad, gillar resor/
upptäcktsfärder, vinprovning, 
design och mycket mer.

Konjunkturläget i Sverige är fortsatt svagt. BNP föll under det 
första halvåret med 6,2 procent jämfört med föregående år. Jäm-
fört med första kvartalet är dock BNP-utvecklingen oförändrad, 
vilket kan ses som ett tecken på att konjunkturfallet har bromsats 

upp. För att stimulera den inhemska 
ekonomin har Sveriges Riksbank sänkt 
reporäntan från 4,75 procent i septem-
ber förra året till historiskt låga 0,25 
procent. Arbetsmarknaden försvagas 
och arbetslösheten har kontinuerligt 
stigit i ett år, i alla branscher och i alla 
delar av landet. 

Även inom den offentliga sektorn 
kommer nu uppsägningar. Verkstads-
industrin har drabbats hårdast och 
Konjunkturinstitutets prognos visar 

på att sysselsättningen fortsatt kommer att minska inom denna 
sektor. 

i göteborg, med en stor andel sysselsatta inom tillverk-
ningsindustrin, har arbetsmarknadsrubrikerna varit nattsvarta. 
Den 30/9 2008 kom det första av en lång rad varsel i väst då Volvo 
Lastvagnar varslade 1 400 personer. Under månaderna som följde 
varslades cirka 2 000 personer i månaden hos Volvo Personvag-
nar, Saab, SKF, Electrolux med flera. Enligt prognoserna kom-

mer varslen att fortsätta under hösten 2009 och prognosen för 
hela landet under de närmsta två åren är att ytterligare 245 000 
personer kommer att bli arbetslösa vilket motsvarar en total ar-
betslöshet om drygt elva procent. 

Genom att blicka tillbaka kan vi säkerligen hitta en del svar 
om hur utvecklingen kommer att se ut framgent. En analys av 
sysselsättningen är särskilt intressant med anledning av alla varsel 
i väst. Vid 90-talskrisen och IT kraschen har fastighetsmarkna-
dens återhämtning föregått motsvarande utveckling på arbets-
marknaden.

generellt är fluktuationerna på Göteborgs hyres- och 
fastighetsmarknad betydligt mindre än i Stockholm där hyror och 
priser stiger betydligt kraftigare i tider av ekonomisk uppgång 
och faller betydligt snabbare och kraftigare i tider av ekonomisk 
nedgång. Skillnaderna mellan de båda städerna är tydligast vad 
avser kontor i citylägen. Under hösten 2008 och våren 2009 stag-
nerade hyresutvecklingen i Göteborg och under fortsättningen av 
2009 bedöms utvecklingen vara neråtgående. 

Hyresnivåerna för kontor i bästa läge ligger i dagsläget i inter-
vallet om cirka 1 500–2 100 kronor per kvadratmeter med toppni-
våer kring 2 300 kronor per kvadratmeter. Något hyresfall är det 
dock inte tal om hittills och läget är inte heller anmärkningsvärt 
jämfört med situationen i Göteborg innan rekordåren 2006–2007. 
I NAI Svefa Real Estate från 2005 står att läsa att ”hyresnivåerna 

Tuffare tider väntar  
i Göteborg

Ekonomer och fastighetsanalytiker har sedan 
finanskrisens intåg gett en samlat dyster bild av 
hyres- och fastighetsmarknad i Göteborg men 
än har vi inte sett något hyresfall och nivåerna 
skiljer sig inte nämnvärt från för bara 4–5 år  
sedan. Men mycket talar för att det väntar tre 
tuffa år för rikets andra stad. 

Bild: N
A

I Svefa

Arbetsmarkna-
den försvagas och 
arbetslösheten har 
kontinuerligt stigit 
i ett år, i alla bran-
scher och i alla delar 
av landet.



för kontor i AA-läge ligger i intervallet om cirka 1 600–1 900 
kronor per kvadratmeter. Vakansgraden i Göteborg har stigit från 
nivåer runt fem procent vid inledningen av 2002 till drygt 13 pro-
cent för att återigen sjunka något under året till cirka tio procent. 
Det är främst vakansgraden för kontor i city och i citynära lägen 
som har ökat med exempel på betydligt högre vakansgraden inom 
enskilda objekt.

Precis som efter it-kraschen kan det nu konstateras 
att uthyrningsvolymen har minskat kraftigt under första delen 
av 2009 och vakansgraden i det kommersiella beståndet stiger 
återigen. Detta påverkar hyresnivåer negativt vilket har blivit 
synligt i Göteborg under hösten. I jämförelse med Stockholm 
har dock det spekulativa tillskottet av kontorslokaler i Göteborg 
under inledningen av 2000 talet varit relativt litet. Volvo står för 
en del av det totala tillskottet med drygt 27 000 kvadratmeter nya 
kontor i Arendal. Det tveklöst mest expansiva området i Göte-
borg under de senaste åren har annars varit Norra Älvstranden. 
I innerstadsläge har kontorslokaler tillkommit i Gårda samt vid 
Centralstationen.

För de bolag som vårdat sin balansräkning bjuder lågkonjunk-
turen och krisen högst sannolikt på tillfällen att göra intressanta 
förvärv. Återhämtningen på fi nansmarknaderna har fortsatt de 
senaste månaderna och investerares aptit och jakt på risk och 
avkastning har återuppväckts. Köpsignalerna på fastighetsmark-
naden upplevs som fl er. 

med utgÅngsPunkt i Göteborgs förutsättningar samt signa-
ler från kreditgivarna talar marknadsläget för att fastighetsinves-
teringar i Göteborg framöver främst kommer att avse bostads-
fastigheter samt välbelägna kommersiella hyresfastigheter och 
specialfastigheter medan riskpåslaget avseende butiksfastigheter 
samt industri- och lagerfastigheter generellt är för stort i dags-
läget för att säljare och köpare ska kunna mötas och för att att-
rahera kapital.

hittills har göteborgs hyres- och fastighetsmarknad 
klarat sig relativt bra men helt klart är att vi, med fi nanskrisens 
intåg, lämnade de goda åren bakom oss för den här gången och 
spelplanen för aktörer på fastighetsmarknaden har defi nitivt 
förändrats. Om historien upprepar sig väntar tre tuff a år med 
stigande vakanser, hyresnedgång och sjunkande fastighetsvär-
den.  

Det klassiska fastighetsvär-
deringsföretaget som tagit 
ett stort kliv framåt och blivit 
så mycket mer. NAI Svefa 
erbjuder tjänster, förutom 

värdering, inom fastighetsrätt 
och då främst lantmäteri-
förberedande åtgärder & 
exploateringskunskap samt 
även hyresgästrådgivning, 

uthyrning, digitala tjänster 
och transaktioner. Bolaget har 
i dagsläget cirka 130 konsulter 
och sitter spridda på 1 kontor 
runt omkring i landet.

FAKTA: NAI SVEFA

realkonsult
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Annonsera ut era lediga lokaler på di.se om ni vill nå beslutsfattarna direkt. 

SnabbaSte vägen till  
beSlutSfattarna

Dagens industri i samarbete med lokalnytt
för mer info ring 031-68 39 20
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TEMA: ENERGI/
GRÖNA FASTIGHETER

54 Tone Bekkestad uppmanar till ett 
 skyndsamt klimatarbete.

58 I Hammarby Sjöstad bygger man hus 
 utan element.

62 Träboomen i byggandet.

66 Allvarlig värmestress att vänta.

70 Stockholm – Europas först miljöhuvudstad.

74 Hållbar stadsdel i världsklass.
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TEMA: ENERGI/GRÖNA FASTIGHETER
 av Eddie Ekberg 

Hon är mest känd som meteorolog och vä-
derpresentatör i TV4:s nyhetsprogram. Men 
hon är också en fl itig klimatföreläsare. Vi bad 
Tone Bekkestad att ge sin bild över klimat-
läget, och hon är bekymrad men hoppfull.

Koldioxidhalten i atmosfären ökar, medeltemperaturen ökar och 
vad beträff ar risken för klimatkatastrofer – så ökar den också. Ef-

terfrågan på olja och 
andra fossila bränslen 
blir hela tiden större, 
vilket har lett till att 
FN:s klimatpanel re-

viderat ökningen av jordens medeltemperatur från fyra till sex 
grader de kommande hundra åren. Det kanske inte låter så allvar-
ligt, kanske till och med känns skönt att få det lite varmare. Men 
faktum är att en rapport från Global Humanitarian Forum visar 
att uppemot 300 000 människor dör varje år till följd av klimat-
förändringarna. Rapporten visar också att 325 miljoner människor 
är allvarligt påverkade av den globala uppvärmningen, en siff ra 
som kommer att ha fördubblats till år 2030 om inget görs. 

fn:s förre generalsekreterare Kofi  Annan har betecknat 
klimatförändringarna som ”den största utmaningen i vår tid”.

Och klimatförändringarna är inte något som bara pågår i en an-
nan del av världen, även här i Sverige kommer vi att påverkas. 

Vi bad Tone Bekkestad att måla upp sin bild av läget, och vad 
vi har att vänta oss. Det är ett mörkt men hoppfullt scenario hon 
ser framför sig.

Hur allvarligt är egentligen klimathotet?
– Personligen tycker jag att det är väldigt allvarligt. Enligt FN:s 
klimatpanel (IPCC) har det blivit varmare och risken för extrem-
väder såsom värmerekord, större nederbördsmängder och krafti-
gare orkaner har ökat. Det är så det kommer att se ut framöver 
om vi fortsätter att släppa ut fossila bränslen så som vi gör i dag. 
Klimatet är redan förändrat och vi klarar inte att komma tillbaka 
till där vi var innan de enorma utsläppen av växthusgaser inled-
des. Hur framtiden kommer att se ut beror till stor del på hur vi 
lyckas bromsa utsläppen.

Hur ser tidshorisonten ut, när märker vi av klimatföränd-
ringar i Sverige?
– Det är svårt att ange några exakta tidpunkter. Men vi har redan 
sett vissa händelser som kan vara tecken på klimatförändringarna, 
såsom stormarna Gudrun och Per. En enskild extrem väderhän-
delse kan dock inte direkt sägas bero på klimatförändringarna, 
men mycket tyder på att den typen av oväder får vi nog vänja oss 
vid att se mer av. 

Vi kommer att ha Medelhavsklimat 
i södra Sverige om  år.

Tone Bekkestad uppmanar till skyndsamt klimatarbete

”Det skulle varit gjort   i går”



kriTiSk. Tone 
Bekkestad tycker 
att klimathotet är 
högst påtagligt 
och allvarligt. Hon 
menar också att 
det gäller att lägga 
i högsta växeln om 
vi ska klara kampen 
mot klimatföränd-
ringarna. 

”Det skulle varit gjort   i går”

Bild: Tomm Wilgård
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[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

TEMA: ENERGI/GRÖNA FASTIGHETER
 

Men är det inte bara bra att det blir lite varmare här i kalla 
Sverige?
– Det är klart att det är många som tycker att det bara är skönt 
om det blir lite varmare. Men det man kan räkna med är att vär-

men medför att det blir be-
tydligt mer nederbörd, och 
att den faller ner som regn 
i stället för snö. Det med-
för bland annat att risken 
för stora ras och översväm-
ningar ökar. Vårt samhälle 
som det ser ut i dag är inte 
byggt för att klara av över-

svämningar och den typen av nederbörd. Men det är precis vad 
den stigande typen av värme leder till.

Hur varmt kommer det att bli?
– Det beror helt på hur snabbt och med hur mycket vi redu-
cerar utsläppen av växthusgaser under de närmaste åren. Gör 
vi lite eller inget kommer temperaturen med stor sannolikhet 
redan om 50 år att nå 40 grader på sommarens varmaste da-
gar. Då kommer behovet av luftkonditionering och kyla att öka 
väsentligt vilket kräver mer energiförbrukning. Det är viktigt 
att den energin i så fall är grön och inte släpper ut ännu mer 
växthusgaser. 

Konkret – vad är det för typ av naturkatastrofer vi kan vänta 
oss?
– Det handlar framförallt om mer extremt väder – mera neder-
börd på vissa håll, mindre på andra, översvämningar, torka och 
vattenbrist. Risken är att vi får stora folkförfl yttningar i spåren 
av dessa katastrofer. 

Vad kan man göra åt det här?
– Först vill jag säga att jag tycker att det görs alldeles för lite, vi 
borde redan ha gjort mycket mer. Nu handlar det om att agera 
snabbt, det här skulle ha varit gjort i går. Det är bara klantigt 
och dumt att sitta och vänta på ytterligare konkreta bevis på att 
det är människans utsläpp av växthusgaser som är den sanno-
lika orsaken till att klimatet har förändrats. Och då får våra barn 
och barnbarn ta hand om problemet, vilket är både själviskt och 
oansvarigt.

Sedan är det förstås viktigt att man får till ett nytt och bra kli-
matavtal i Köpenhamn i december. Vi vet att det kommer att bli 
svårt att få med Kina och USA, samtidig som dessa länder är helt 
avgörande eftersom Kina och USA står för 40 procent av världens 
koldioxidutsläpp, enligt 2007 års siff ror. 

Finns det någon anledning att vara hoppfull? 
– Ja, självklart. Till exempel har man i USA nyligen satsat fl era 
miljarder dollar på forskning av en sorts mikroalger som skulle 

TemPer aTUren ök ar

Under de senaste 100 åren har 
jordens medeltemperatur ökat 
med i genomsnitt 0. grader 
Celsius. Enligt den klimatforsk-
ning som rapporteras från FN:s 
klimatpanel, som har till uppgift 
att utvärdera den pågående 
klimatrelaterade forskningen, 
kommer temperaturen troligen 
att stiga med mellan 1, till 5,8 
grader under de närmaste 100 
åren.
FN:s nästa klimatmöte äger rum i 
Köpenhamn den –18 december 
2009.

Bild: D
avid Schm

idt

vÄrnar miljön. Tone 
Bekkested är mest känd som 
meteorolog på TV, men är 
också en fl itig föredragshål-
lare om klimatförändringarna. 
Själv försöker hon värna mil-
jön genom att åka mindre bil, 
minska energiförbrukningen 
och att reducera värmen när 
hon pendlar mellan sina bo-
städer i Norge och Sverige.

Jag tycker att det 
görs alldeles för lite, 
vi borde redan ha gjort 
mycket mer.



kunna ersätta bensin och diesel. Det finns många liknande exem-
pel på flera andra områden.

Vad är viktigast att börja med?
– Energieffektivisering är det enklaste att börja med. Vi slösar 
väldigt mycket energi och skulle kunna minska på slöseriet bland 
annat med hjälp av ny teknologi. Sedan är det också viktigt att 
bygga ut nya förnybara energikällor i allt högre takt såsom sol-, 
vind- och vattenkraft – och även bioenergi. En stor del handlar 
också om vårt beteende, det är till exempel helt onödigt att låta 
datorskärmar och annan belysning stå på på kontoret när man 
gått hem för dagen.

Vad kommer att hända till slut om vi inte gör något för att 
stoppa utvecklingen?
– Det är inte ett scenario vi har råd med. Om vi inte gör något 
så kommer vi att stå inför en så kraftig förändring att det inte 
går att återställa. Frågan är i stället hur snabbt vi kan förbättra 
läget. Att minska användandet av fossila bränslen som kol och 
olja reducerar också utsläppen av luftföroreningar. Resultatet är 
renare luft. Redan i dag dör många i förtid av luftföroreningar. 

Och skulle man om 50 år komma fram till  
att människans utsläpp av växthusgaser inte 
var huvudorsaken till klimatförändringarna 
så har man ändå vunnit renare luft, friskare 
människor och massor av andra fördelar.

Vad gör du själv för att värna miljön?
– Jag åker inte lika mycket bil och är mera noga 
med att inte slösa energi genom att släcka lampor, 
stänga av hemelektronik som inte används och justera 
uppvärmning. Jag reducerar till exempel värmen i min bostad 
när jag pendlar mellan Norge och Stockholm. Sedan är väl mitt 
strå till stacken också att använda min kunskap i föreläsningar 
och försöka förklara för andra hur man kan bidra till en hållbar 
framtid. 

Hur varmt kommer det att vara i Sverige om 50 år?
– Det är svårt att säga några grader, men om man tittar på klimat-
zonerna så flyttas de i en sådan takt att vi riskerar att ha Medel-
havsklimat i södra Sverige redan om 50 år. Men det beror på hur 
snabbt vi jobbar med klimatfrågan.   

Fastighetsbolag är 
som elitidrottare
Det kommer en tid då det inte räcker att jobba hårdare. 
Man måste jobba smartare. 

Ekan är ”jobba-smartare-konsulter”. Vi skapar 
förutsättningar för våra kunder att lägga mer energi 
och omsorg på det de vill göra genom att hitta smar-
tare sätt att utföra det arbete som de måste göra. Det 
gäller att skapa mer värde för varje kostnadskrona så 
att medel frigörs för investeringar, hyresgästservice, 
boutveckling, utdelning eller vad det nu kan vara.

Smarta arbetssätt leder också till glada och stolta 
medarbetare vilket i sin tur ger glada och stolta hyres-
gäster. En positiv spiral. 

Vi kallar det ”connecting the dots”.
Kontakta gärna oss om ni vill veta mer om hur vi 

kan bidra till er positiva spiral.

www.ekan.com

fastighetsannons(3.0).indd   1 09-10-02   10.39.19
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Bygget av ByggVestas 59 lägenheter i kvarteret Kajutan i Ham-
marby Sjöstad i Stockholm pågår för fullt. Utanpå ser det ut som 
vilken bostadsbyggnation som helst. Men om man går in i huset 
förstår man snabbt att något speciellt är på gång. Bland annat 
hittar man inga element, i stället fi nns det luftkanaler som har 
dragits vertikalt genom våningarna i trapphuset. Och orkar man 
sig upp på taket sitter själva värmeväxlaren där. Det är Voltairs 
FTX-aggregat, ett enkelt system med hög verkningsgrad.

kajutan har ett välisolerat ytterskal utan köldbryggor 
och betecknas som ett ”Egenvärmehus”. Betongstommen är trög 
och tät och man har använt den senaste generationen isolerglas.  

ByggVestas koncept har redan rönt en hel del uppmärksamhet, 
bland annat har Kajutan kallats Stockholms första klimatsmarta 
hus. Och nyligen sa Stockholms miljö- och trafi kborgarråd Ulla 
Hamilton på en pressträff  att ”en halvering av energianvändning-
en per kvadratmeter är mycket bra. Det här är ett lysande exempel 
på vad företag kan åstadkomma om de ger sig den på att lösa pro-
blem. Ett välkommet ytterligare exempel på att Stockholm, tack 
vare företag som ByggVesta, kan visa upp bra miljöexempel.”

och kvarteret kajutan är inte ByggVestas första klimats-
marta hus. Till exempel byggde man förra året 101 hyresrätter i ett 

fl erfamiljshus i kvarteret Kommendörkaptenen i Västra hamnen i 
Malmö. Det sista huset, med elva lägenheter, byggde man då ock-
så som ett egenvärmehus utan radiatorer eller golvvärme.  Även 
om hyresgästerna är nöjda med inomhusklimatet så är ByggVesta 
inte helt nöjda främst beroende på att man tycker att själva aggre-
gatet på taket ser ut som ett ”ormbo”. Energiförbrukningen har i 
Malmö beräknats till 65 kilowattimmar per kvadratmeter och år. 
I Kajutan i Hammarby Sjöstad har utformningen förbättrats och 
energiförbrukningen har reducerats ytterligare till 55 kilowattim-
mar per kvadratmeter och år.

– Vi tycker att vi hamnat på energinivåer som är ganska bra, 
men självklart går det att kapa en del till, bland annat genom att 
ha solfångare på taket. Sedan ska man kanske inte bara stirra sig 
blind på att ”bygga bort” miljöproblemen – en stor del handlar om 
beteende också. Om man till exempel underlättar för folk att ta 
sig till och från sin arbetsplats utan att behöva ta bilen har man 
vunnit mycket, säger Marcus Svensson på ByggVesta. 

och vi kommer att fÅ se fl er egenvärmehusprojekt från 
ByggVesta, företaget planerar nämligen uppemot 2 000 hyresrät-
ter under de närmaste åren, såväl i Stockholm som i Göteborg. 

– Vi har bestämt oss för att bygga alla våra hus med den här 
tekniken nu. Och vi kommer att fortsätta att bygga hyresrätter, 

TEMA: ENERGI/GRÖNA FASTIGHETER
 av Eddie Ekberg 

Inga värmepumpar, inga supertjocka väggar och inga solfång-
are. Ändå kan ByggVesta bygga lägenheter med halverat ener-
gibehov och till samma kostnad som ”vanliga” bostadsprojekt. 
Ett exempel är bostadshuset Kajutan i Henriksdalshamnen i 
Hammarby Sjöstad. 

De bygger lågenergihus   på hög nivå

anDr a energiSnÅl a PrOjek T fr Ån byggveSTa

• Fullriggaren i Malmö • Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. • Åkerviolen i Göteborg. • Lindholmsallén, Norra Älvstranden i 
Göteborg.

Bilder: W
hite A

rkitekter



De bygger lågenergihus   på hög nivå

energiSnÅla. Marcus Svens-
son och Lars Gärde på ByggVesta 
vid aggregatet, Voltair FTX, på 
taket på egenvärmehuset i Ham-
marby Sjöstad. Här kommer lä-
genheterna främst att värmas upp 
av ventilationsluft via miljövänlig 
fjärrvärme.
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säger Lars Gärde på ByggVesta, som beskriver bolagets ”fi losofi ”.
– Vi vill bidra till att skapa ett hållbart samhälle på lång sikt. 

Vi tycker också att det är viktigt att människor med olika behov 
ska kunna hitta ett bra boende med hög kvalité till en vettig hyra. 
Därför bygger vi hyresrätter. Men självklart fi nns det fl er fördelar 
med att bygga hyresrätter, en sådan är att det kan vara enklare att 
få markanvisning eftersom vi är en av ett fåtal privata aktörer som 
bygger hyresrätter.  

det är framförallt i tre områden man har projekt med 
egenvärmehus på gång. I kvarteret Fullriggaren i Västra Hamnen 
i Malmö ska man bygga tre egenvärmehus om totalt 78 lägenhe-
ter. Byggstart där är beräknad till andra kvartalet 2010 och klart 
för infl yttning kan det vara till fj ärde kvartalet 2011.

Och i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm planerar man stu-
dentlägenheter för 150 studenter och 90 hyreslägenheter, även 
här handlar det om egenvärmehus. Byggstarten är beräknad till 
någon gång under år 2011 och infl yttning kan preliminärt ske 
år 2013.

I Göteborg planerar man cirka 215 lägenheter. Det handlar om 
kvarteret Lindholmsallén på Norra Älvstranden och kvarteret 

Åkerviolen i södra Guldheden. Byggstart är planerad till 2010-
2011 och infl yttning kan ske 2011–2012. 

ByggVesta ägs av Lars H. Jonssons bolag Stellar Holdings, ba-
serat i Seattle, USA. Och på ByggVesta ser man det som en fördel 
med en stabil och internationell ägare.

– Vi kan tänka oss att sälja in vårt koncept internationellt och 
då främst i USA där det fi nns delstater där man är långt framme 
när det gäller den här typen av byggande. Vi har stor hjälp av att 
vara en del av ett internationellt bolag, säger Marcus Svensson 
på ByggVesta.

Framtiden för ByggVestas koncept egenvärmehus verkar vara 
god, åtminstone om man tittar på utvecklingen för lokaler med 
Green Building och liknande klassifi ceringar och förutsätter att 
en liknande utveckling sker för även bostäder.

– Man har inte kommit lika långt när det gäller olika certi-
fi eringsmetodiker för bostäder som man gjort för andra typer av 
fastigheter ännu. Men det är bara en tidsfråga tror jag. Vi tror 
också att den här utvecklingen kommer att vara efterfrågestyrd. 
Allt eftersom klimatdebatten rullar på kommer det att komma en 
dag när folk inte vill bo i något annat än ett energisnålt hus. Och 
då är vi mycket väl positionerade, säger Marcus Svensson.  

energiSnÅlT kOnCePT

Egenvärmehus innebär att byggnaden har en extremt låg energianvändning 
förenat med god inomhusmiljö. Bostäderna är radiatorlösa och kommer 
huvudsakligen att värmas upp av uppvärmd ventilation via fj ärrvärme, 
instrålad solvärme, hushållsapparater, belysning, verksamhet och de boende 
själva. Med känd och beprövad teknik erhålls en byggnad med mycket låga 
värmebehov. 

Det kommer en dag när folk 
inte vill bo i något annat än ett 
energisnålt hus, och då är vi 
mycket väl positionerade

TEMA: ENERGI/GRÖNA FASTIGHETER

lÅgenergihUS. Lägenheterna i 
kvar teret Kajutan i Hammarby Sjöstad 
kommer att värmas upp av uppvärmd 
ventilation via fj ärrvärme, instrålad 
solvärme, hushållsapparater, belysning 
och de boende själva. På så sätt kan man 
halvera den gällande byggnormen från 
110 kilowattimmar per kvadratmeter till 55. 



Över fyra miljoner m2  lediga lokaler rätt in i mobilen.

Kolla in branschens första mobila sajt för lediga lokaler.

Alltid uppdaterad
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Vi står inför en byggrevolution. Åtminstone 
om Niclas Svensson, chef på Sveriges Träbygg-
nadskansli har rätt.

 − Om fem, tio år kommer byggande med 
trästommar att vara helt dominerande när det 

gäller fl erbostadshus, säger han.

TEMA: ENERGI/GRÖNA FASTIGHETER
 av Nicklas Tollesson 

I 120 år var 
det förbjudet 

att bygga hus med 
trästommar i Sverige, detta 

sedan stora bränder alldeles för ofta 
ödelade hela städer.

Men i samband med Sveriges EU-medlemskap togs förbudet 
bort, och de senaste åren har träbyggandet ökat rejält − när det 
gäller fl ervåningshus steg andelen med trästommar från en pro-
cent år 2000 till 15 procent år 2008 − vilket kan ha att göra med att 
myndigheternas inställning i Sverige har svängt ordentligt när det 
gäller träbyggandet. Från att alltså ha varit förbjudet så sent som 
1994 presenterade Näringsdepartementet år 2004 utredningsrap-
porten ”Mer trä i byggandet”, och nu propageras det brett om 
träets fördelar, som är både miljömässiga och ekonomiska.

Niclas Svensson menar att dagens trätrend inte beror på ma-
terialet trä.

– Jag påstår att det inte har ett dugg med materialet att göra. 
Det här är en organisations- och systemfråga, ingen material-
fråga. När man bygger i trä görs den största delen av arbetet 
inom hus i fabriker. 80−90 procent av arbetet görs i kvalitetssäker 
fabriksmiljö, och på byggarbetsplatsen sker bara själva monte-
ringsarbetet. Det här gör att det blir mer kostnadseff ektivt och 
kvalitetssäkrat att bygga i trä.

– Orsaken till att de stora byggbolagen fortfarande bygger i be-
tong är att de sitter fast i stora investeringar de har gjort i betong-
teknik. Därför byggs det på samma sätt i dag som på 60-talet, det 
har inte hänt någonting. Men frågan är om man ska bygga för 
de boende eller för de som bygger? Undersökningar visar att folk 
helst vill bo i trähus, därför ska vi bygga trähus! Lägg till förde-
larna med miljö och ekonomi och jag har svårt att se varför man 
ska bygga exempelvis femvånings bostadshus på något annat sätt 
än med träbaserad lättbyggnadsteknik.

De miljömässiga fördelarna är ganska självklara; trä är ju fak-
tiskt det enda förnybara byggnadsmaterialet, och dess energi och 
koldioxidemission visar överlägsna värden jämfört med andra 
byggmaterial.

– En byggnad i trä är helt klimatneutral över en livscykel på 50 
år, säger Niclas Svensson. Vi drar ned klimatpåverkan med enastå-
ende 90 procent genom att bygga i modern träbyggnadsteknik. 

I cirka 190 av Sveriges 290 kommuner har stora träbyggnads-
projekt startats på senare år. Framför allt används trä inom områ-
dena fl erbostadshus, hallbyggnader (andelen ökade från 2 till 30 
procent mellan 2001 och 2008), broar och påbyggnader.

Den största ökningen återfi nns inom på- och tillbyggnader. 
Eftersom största delen av arbetet sker i fabriker långt från bygg-
arbetsplatsen lämpar sig träet extra bra när det handlar om att 
bygga i känsliga miljöer.

 − Om fem, tio år kommer byggande med 
trästommar att vara helt dominerande när det 

gäller fl erbostadshus, säger han.

I 120 år var 
det förbjudet 

att bygga hus med 
trästommar i Sverige, detta 

Trävolution
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Regeringens rapport ”Mer trä i byggandet” ledde 
till att kommittén Nationell träbyggnadsstrategi 
tillsattes år 2005. Till och med 2008 arbetade 
kommittén för att åtgärderna i rapporten skulle 
genomföras. Nu har kommittén ersatts av projektet 
Trästad 2012, som beskrivs som en satsning på 
klimat och rationellt byggande anpassat till den 
Hållbara staden.

bakgrUnDen Till SaTSningarna

• Fler alternativ ger ökad konkurrens
Trä som konstruktionsmaterial har under de senaste 
decennierna i stor utsträckning använts som stom-
material i småhus. Nu sker en utveckling av moderna 
byggsystem för fl ervåningshus, broar och större 
off entliga byggnader. Målet med satsningen på en 
nationell träbyggnadsstrategi är att trä ska bli ett 
självklart alternativ i allt byggande. När trä blir ett av 
fl era alternativ som övervägs när stora konstruktio-
ner ska uppföras ökar konkurrensen på byggmark-
naden. Ökad konkurrens kan ge oss bättre bostäder 
till lägre priser.

• En stärkt hemmamarknad är medlet för att nå 
målet om ökad export
Det är ett nationellt intresse att bibehålla och 
utveckla Sveriges position som ledande skogsnation. 
Träbyggnadsstrategin syftar bland annat till att öka 
förädlingen av den svenska skogsråvaran och därmed 
öka sysselsättningen i de delar av Sverige där mer sys-
selsättning behövs. För att kunna exportera moderna 
träbyggnader måste vi ha exempel att visa upp. 

• Färre fel och skador i byggnadsverk
Utvecklingen inom byggandet går mot industrialise-
ring. Trä är genom sin höga bärförmåga och förhål-
landevis låga vikt ett lämpligt material för industriellt 
byggande. Nya byggsystem och -metoder utvecklas 
och ”hus byggs inomhus”. När den fasta industrins 
arbetssätt tillämpas i byggandet minskar mängden 
fel och skador. Nya material och metoder ger också 
en utveckling inom arkitektur och design.

• Träbyggande är bra för miljön
Trä är en förnybar resurs och förädlingen är relativt 

energisnål. En ökad efterfrågan på virke för förädling 
innebär en högre avverkningsålder, eftersom grövre 
virkesdimensioner krävs. Därmed stärks skogens roll 
som kolsänka samtidigt som de längre omloppsti-
derna bidrar till ökad biologisk mångfald och där-
med det av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålet 
”Levande skogar”.

• Trä bör få komma ikapp
De svenska byggnormerna är sedan 199 materi-
alneutrala och funktionsbaserade men eftersom 
regelverket under drygt 100 år har omöjliggjort 
användningen av trä som bärande material i större 
byggnader har forskning, utveckling och utbildning 
inom området halkat efter. Staten har här ett ansvar 
att bidra till att trä kan komma ikapp andra materi-
alslag som under denna period har erhållit statligt 
stöd till forskning, utveckling och utbildning.
Källa: regeringen.se

Men det fi nns ju trots allt en risk med trä, som gjorde att trä-
stommarna förbjöds vid nybyggnation under 120 år: Brand. Men 
Niclas Svensson ser inte att brandrisken längre är en anledning 
till att välja betongen framför träet.

– När det brinner så är det nästan alltid inredningen som brinner. 
Stommarna skyddas bra av gipset, och har i dag samma brandmot-
stånd som andra material. Det fi nns inte ett enda exempel på där 
en brand uppstått i en trästomme i moderna trähus.   

fak Ta

Niclas Svensson 
menar att trä 

kommer att bli mer 
och mer dominerande 
som byggnadsmaterial 

när det gäller högre  
bostadshus.

Bild: M
idroc

Bild: Sveriges Träbyggnadskansli
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TEMA: ENERGI/GRÖNA FASTIGHETER
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Limnologen i Växjö är ett 
av de stora pionjärprojek-
ten när det gäller modernt 
träbyggande i Sverige.
Projektet har fått fl era priser 
och utmärkelser och in-
tresset från branschen är 
enormt.
 − Men det viktigaste är 

att kunderna är nöjda, och det är de verkli-
gen, säger Magnus Skiöld, vd för byggherren 
Midroc Property Development.

Limnologen, Sveriges högsta träbostadshus, består av fyra åtta-
våningshus med 134 bostadsrätter.

– Egentligen är det konstigt att det inte byggs mer i trä i Sve-
rige, med tanke på att vi är ett träland. I USA är förhållandena de 
omvända; där bygger de lika mycket i trä som vi bygger i betong. 
Så det är vi som är udda i Sverige, vi bygger mest på samma sätt 
som vi alltid har gjort, säger Magnus Skiöld.

Men när Midroc köpte marken som Limnologen nu står på var 
tanken att bygga i betong.

– Men kommunen ville satsa på att profi lera det här området, 
Välle Broar, som ett träområde. Vi resonerade med kommunen 
och kom fram till att vi skulle bygga i trä. I och med detta för-
dubblades också byggrätten.

I dag, när husen står på plats, är materialvalet inget Magnus 
Skiöld ångrar.

– Nej, tvärtom. Trots konjunkturläget har vi bara fem, sex lä-

Magnus Skiöld tror på trä i framtiden

”mer gediget och gemytligt”

Magnus Skiöld

Bild: M
idroc
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genheter kvar att sälja, och vi får en fantastisk respons från kun-
derna; de är stolta över att bo i ett trähus, och säger att det är en 
helt annan känsla, mer gediget och gemytligt.

– Det var också väldigt speciellt under byggtiden. Jag har, under 
mina 25 år i branschen, aldrig sett en så ren och tyst arbetsplats. 
Det var ju inga slagborrar, inget betongslask. Vi byggde också helt 
kranlöst, vi använde ett traverssystem i stället.

Vad tror du om framtiden för träbyggandet i Sverige?
– Jag tror absolut att det har en framtid, inte minst av miljöskäl, 
trähus är en kolsänka, och det handlar ju om återvinningsbart ma-
terial. Någon har räknat ut att bara de träd som stormen Gudrun 
blåste ner i Kronobergs län hade räckt till fl era årsproduktioner av 
alla bostadshus i Sverige. Så det fi nns en enorm potential.

Ett problem är fortfarande att det fi nns få underleverantörer 
av stommar.

– Det är hämmande, men marknaden är ju ganska ny, och det 
här kommer att bli bättre. Vi har ytterligare två träprojekt på 
gång i Växjö, och har kontakt med fl er leverantörer än vi hade 
med Limnologen.

Brandproblematiken ser Magnus Skiöld inte som något större 
problem. I Limnologen har man satt in ett sprinklersystem och 
brandskyddade beklädnader i trapphusen.

– Det är minst lika bra brandskydd som i ett betonghus. Vi var 
inte speciellt oroade för brandrisken, däremot hade vi en viss oro 
för ljud och svikt. Men ljudmässigt blev jag nästan chockad över 
hur bra det blev, det är bättre än med betongstomme, och svikten 
blev inte heller något problem i slutändan.

Intresset för Limnologen har varit stort, inte minst från bran-
schen.

– Vi har haft studiebesök från alla världsdelar utom Afrika. 
En aspekt som vi i Sverige kanske inte tänker så mycket på är 
fördelarna med att bygga i trä i jordbävningsdrabbade områden; 
ett hus med trästomme klarar vibrationer bättre. Det här är en av 
anledningarna till att exempelvis japanerna är så intresserade.  

limnOlOgen i  vÄX jö

• Påbörjades  oktober .
•  Består av fyra fl erbostadshus som uppförts i åtta 

plan. De 13 bostadsrätterna utgör Sveriges högsta 
nybyggda bostäder med trästomme.

•  Har fått utmärkelserna ”Utmärkt modernt träbyggande” 
av Nationella Träbyggnadsstrategin och Sveriges 
Träbyggnadskansli, och Sveriges Arkitekter Jönköping/
Kronobergs arkitekturpris.
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flera rapporter förutspår en ökning av antalet värmerelate-
rade sjukdomar och dödfall runt om i Europa till följd av 
framtida klimatförändringar. Faktum är att sjukdomar till 

följd av värme beräknas vara den tredje vanligaste dödsorsaken i 
världen, efter hjärt- och kärlsjukdomar och skador på nervsyste-
met. Jan Westman, som leder en forskargrupp som studerar tem-
peraturens påverkan på hjärnan, vid Uppsala universitet menar 
att så kallad värmestress kan leda till bestående hjärnskador eller 
i värsta fall dödsfall. 

Särskilt stor tror man att värmestressen kommer att bli för 
människor som bor i städer. Enligt den svenska klimat- och sår-
barhetsutredningen som kom 2007 väntas en temperaturökning 
på fyra grader öka antalet värmerelaterade dödsfall i Stockholms-

området med fem procent. I Göteborg kommer antalet dagar 
med hög värmestress att fl erdubblas, från i genomsnitt ett par 
dagar per år till närmare 20 om temperaturen ökar i enlighet med 
FN:s klimatpanels scenarier. Även samhällsekonomin påverkas. 
Behovet av kylning i bostäder, sjukvårdsinrättningar och arbets-
platser kommer att öka, med ökad energianvändning och ökade 
koldioxidutsläpp som följd.

sofia thorsson, göteborgs universitet, och Fredrik 
Lindberg, Kings College London, forskar bland annat kring kli-
matförändringarnas eff ekter på stadsklimatet. Ett av målen med 
deras forskning är att försöka ta reda på, och informera om, hur 
en aktiv och klimatanpassad stadsplanering kan göra så att stä-

”Det fi nns risk för stora 
värmeproblem”

vÄrmeböl ja

Värmeböljan i Europa 2003 var den 
mest intensiva som i modern tid 
observerats i regionen. Den varade 
2-13 augusti 2003 och var kulmen 
på en exceptionellt het sommar i 
Europa. 

Mängder med nya tempera-
turrekord noterades och den 
krävde enligt olika uppgifter 35 
000 - 50 000 dödsoff er. Det gör 
den därmed till en av de värsta 
naturkatastroferna som drabbat 

Europa senaste seklet. Värmeböl-
jan drabbade framförallt västra 
och sydvästra Europa men i viss 
mån berördes även Östeuropa av 
hettan.

vÄrmeSTreSS

Fysiologisk respons på värme-
stress, vilket kan orsaka olika 
sjukdoms tillstånd, så som utmatt-
ning, muskelkramp, värmeslag, 
hjärtsvikt eller hjärnskador.

Medeltemperaturen i Europa förväntas öka med uppemot 
sex grader de närmaste 100 åren. Detta innebär att vär-
meböljor likt den som inträff ade i Europa sommaren 2003, 
kommer att bli allt vanligare. Nu handlar det om hur vi ska 
planera våra städer för att skydda oss mot värmestressen.

fOrSkar. Sofi a Thorsson, Göteborgs universitet, och Fredrik Lindberg, 
Kings College London, forskar bland annat kring klimatförändringarnas 
eff ekter på stadsklimatet.

Bilder: Eddie Ekberg
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derna står bättre rustade inför ett framtida, varmare klimat.
– Vi försöker hitta klimatneutrala sätt att skapa förutsättningar 

för ett bättre klimat och ett ökat välbefinnande för invånarna i 
våra städer. Det kommer i så fall också att leda till en attraktivare 
stad vilket också kan vara en viktig ekonomisk faktor i den glo-
bala konkurrensen städer emellan i det långa loppet, säger Sofia 
Thorsson.

de berättar att byggnadsmaterialet, vegetationen, hu-
sens höjd och gatornas bredd och riktning skapar stora skillnader 

i värmebelastningen i staden, med enskilda ”värmeöar” som i ex-
trema fall kan vara omkring tio grader varmare än det omgivande 
öppna landskapet.

– Vårt jobb går bland annat ut på att ta fram goda exempel på 
stadsmiljöer som är planerade delvis med tanke på värmestress. 
Dessa exempel ska kunna användas av dem som planerar och 
bygger städer, säger Fredrik Lindberg.

Sofia Thorsson trycker bland annat på vegetationens betydelse 
för att minska värmestressen i städer.

– Generellt sett behövs det mer växtlighet. Lövträd är till 

heTT. Medeltemperaturen i Europa förväntas öka med uppemot sex grader de närmaste 100 åren. Det är därför viktigt att vi ”bygger in” sol- och värme-
skydd när vi planerar våra städer i fortsättningen. Annars kan vi mycket väl tvingas bevittna en sjunkande hälsa och även ökad dödlighet som en direkt 
följd av värmestress.

Bild: iStockphoto
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[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

TEMA: ENERGI/GRÖNA FASTIGHETER

exempel mycket bra på det viset att de skänker skugga när det 
är varmt och släpper igenom sol när det är kallt. Man kan också 
måla husen i vita eller ljusa färger vilket refl ekterar bort sol-
strålarna. 

Lite raljant kan man säga att vi här i Sverige förmodligen bara 
skulle välkomna ett par graders varmare medeltemperatur. Men 
Fredrik Lindberg menar att det är dags att planera och agera 
redan nu, för att på så sätt minska problemen i framtiden.

– Det fi nns ett behov av att undersöka det här nu. Förr eller se-
nare kommer detta att bli ett stort och reellt problem även här, och 
då är det ju bättre att vara förberedd än att bli tagen på sängen.

mellan orden kan man ana en uppmaning till dem som 
bestämmer, både politiskt och kommersiellt, att på allvar ta med 
värmeaspekten när man planerar och utvecklar städerna.

– Det görs långt ifrån tillräckligt. Generellt tas sällan klimat-
hänsyn när man bygger nya områden i Göteborg 

Sofi a Th orsson fyller i:
– Man pratar inte om värme som ett befi ntligt eller kommande 

problem. Däremot tänker man mycket på översvämningar och 
jordskred, eftersom Göteborg redan idag har stora problem med 
dessa. Men den stigande värmen kan också orsaka allvarliga pro-
blem. Kanske är det så att vi måste uppleva en ”värmekatastrof ” 
innan vi agerar fullt ut. 

Vad ska då beslutsfattare göra för att vi inte ska stå inför ett 
allvarligt värmehot i framtiden?
– Man ska ta vara på den kunskap som fi nns om hur man kan 
bygg såväl inne- som utemiljö för att minska de negativa eff ek-
terna av den ökande temperaturen. Det går att göra mycket med 
olika åtgärder, säger Sofi a Th orsson. 

Det fi nns med andra ord mycket att göra på området. Sofi a 
Th orsson och Fredrik Lindberg forskar som sagt på området. 
Under hösten har man arrangerat en workshop där europeiska 
klimatforskare diskuterade de senaste rönen inom området, med 
målet att ta fram nya forskningsprojekt och idéer.

– Vid workshopen försökte vi identifi era de kunskapsluckor 
och behov som fi nns, för att sedan tillsammans formulera ett helt 
nytt europeiskt forskningsprogram, säger Sofi a Th orsson.

Vad kommer att hända om beslutsfattarna inte gör något 
alls åt det här?
– Under varma somrar kommer behovet av kylning i bostäder, 
sjukvårdinrättningar och arbetsplatser att öka, liksom risken för 
värmerelaterade hälsoproblem. Många människor väntas behöva 
uppsöka läkare. Vårt välbefi nnande och vår arbetskapacitet kom-
mer också att minska, vilket representerar stora belopp, säger 
Sofi a Th orsson.  

Söker löSningar. Sofi a Thorsson och Fredrik Lindberg forskar kring 
stadsklimat och klimatförändringarnas eff ekter på stadsmiljön. Ett av 
målen är att försöka ta reda på hur städerna ska kunna stå bättre rustade 
inför ett framtida varmare klimat.

Man pratar inte om 
värme som ett befi ntligt eller 
kommande problem. Men den 
stigande värmen kan också 
orsaka allvarliga problem. 
Kanske är det så att vi måste 
uppleva en ”värmekatastrof” 
innan vi agerar fullt ut. 



As spAce for new tenAnts opens in eArly 2010 
now is the time to discover why moving to solnA one is right for your compAny. A totAl of 11.000 squAre meters is AvAilAble 

in two modern office buildings, in flexible floor plAns from 300 to 3.000 squAre meters on eAch floor. plus, solnA one is lo-
cAted 13 minutes from stockholm centrAl by trAin, including A short wAlk, And seen by more thAn 250,000 people eAch dAy. 

isn’t it time you looked into it?
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TEMA: ENERGI/GRÖNA FASTIGHETER
 av Nicklas Tollesson 

– Det är första gången EU utser en miljöhuvudstad, så det fi nns 
inga riktlinjer. Vi sätter standarden, säger Linda Persson, som är 
Stockholms stads projektledare för Miljöhuvudstadsåret 2010.

Tanken bakom att utse miljöhuvudstäder inom EU är att visa 
på föredömen och inspirationskällor i miljöarbetet.

– Exemplets makt är ofta starkare än direktiv och regler, som är 
EU:s andra verktygslåda, konstaterar Linda Persson.

Huvudstadsåret handlar framför allt om kunskapsöverföring 
till efterföljande europeiska städer med tonvikt på studiebesök.

– Det kommer att hållas konferenser och workshops om hur vi 
arbetar, och vi kommer att visa upp vad vi har gjort och hur man kan 

göra. Sedan handlar det inte om att slå sig för bröstet och skrävla om 
hur bra vi är, utan om att dra nytta och lärdom av varandra.

Just nu håller Linda Persson på med en inventering om vad 
som fi nns, som man kan lyfta fram under huvudstadsåret och 
vilka andra aktiviteter som kan vävas in i det här arbetet; exem-
pelvis råkar stadens kulturfestival nästa år ha ett klimattema.

– Vi ska dra nytta av det som redan görs i stället för att dub-
belarbeta.

att stockholm utsÅgs till miljöhuvudstad 2010 har inte i 
första hand att göra med det arbete som sker just nu, utan det 

Det svenska miljöarbetet är av högsta europeiska klass − det kan vi 
konstatera sedan Stockholm har utsetts till EU:s miljöhuvudstad 2010.
Men vad det egentligen innebär och vad det betyder för Stockholm 
är svårare att sia om.

”Vi vill alltid vara 
miljöhuvudstaden    i Europa”
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STOlT. Linda Persson är 
Stockholms stads projekt-
ledare för miljöhuvudstads-
året. ”Vi är stolta men inte 
nöjda”, säger hon.

”Vi vill alltid vara 
miljöhuvudstaden    i Europa”

Jag hoppas att 
det här leder till att 
Stockholm blir en stad 
dit man vänder sig 
för att få inspiration 
i arbetet med hållbar 
stadsutveckling.



[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

TEMA: ENERGI/GRÖNA FASTIGHETER

långsiktiga arbete som har genomförts de 
senaste decennierna.

− Det är mycket det historiska arbetet som 
vi får skörda frukterna av nu, som fj ärrvär-
men och den väl utbyggda kollektivtrafi ken.

Andra aspekter som spelade in vid utmär-
kelsen var att staden har så många grönom-
råden, ett innovativt avfallshanteringssystem, 
trängselskatterna, och inte minst målet att staden 
ska vara fossilbränslefri år 2050.

− En annan sak som spelade in och som är ganska unikt för 
Stockholm är att det fi nns ett miljötänkande som genomsyrar alla 
frågor; i stället för att en person arbetar för miljöfrågorna fi nns de 
med naturligt i alla förvaltningars arbete.

Linda Persson ser huvudstadsåret som ett avstamp inför fram-
tiden. 

− Nu gäller det att vi inte sitter nöjda, utan fortsätter att ut-
veckla miljöarbetet så att vi når de högt uppsatta målen. 

Vad ger miljöhuvudstadsåret för möjligheter för Stockholm?
− Det är svårt att säga, man vet inte hur stort genomslag det 

här får, eftersom det är första gången. Men 
jag hoppas att det här leder till att Stock-
holm blir en stad dit man vänder sig för att 
få inspiration i arbetet med hållbar stadsut-
veckling. Vi vill alltid vara miljöhuvudstaden 

i Europa, inte bara under 2010.
− Sedan kan vi konstatera att näringslivet 

vill dra nytta av det här. Många företag, som vill 
profi lera sig som miljövänliga företag, har hört av 

sig och vill använda miljöhuvudstadsloggan. Vi har ännu 
inte satt ner foten ordentligt kring hur loggan får användas, men 
helt klart vill vi att miljöföretag ska kunna rida på den här vå-
gen.

Linda Persson berättar också om svårigheterna med att för-
medla idéer i en sådan stor organisation som EU, som innehåller 
så många olika kulturer. 

− Jag höll en gång ett föredrag om Hammarby Sjöstad. En 
spansk kvinna tyckte att upplägget med kretsloppstänkandet som 
genomsyrar hela området var väldigt intressant − men hon trodde 
inte att det skulle fungera i Spanien. ”Vi har nämligen inte så 
många hippies”, förklarade hon.  

DÄrför ble v STOCkhOlm eU:S mil jöhUvUDSTaD :

Stockholm är en snabbt växande stad med 800 000 invånare som själv 
fastställt det ambitiösa målet att vara fossilbränslefri 2050. Staden har ett 
integrerat förvaltningssystem som garanterar att miljöaspekterna beaktas 
i stadsbudgeten, driftsplaneringen, rapporteringen och övervakningen. 

Ungefär 95 procent av befolkningen bor närmare än 300 meter från grön-
områden som förbättrar den lokala livskvaliteten, möjliggör rekreation, 
vattenrening, bullerminskning och förbättrad biologiska mångfald och 
ekologi. Staden berömdes för sitt omfattande program för kommande 
förbättringar av sådana områden, bland annat anläggandet av nya 
badstränder. 

Ett innovativt integrerat avfallshanteringssystem innebär en hög återvin-
ningsgrad, särskilt av biologiskt nedbrytbart avfall, med vakuumkontrolle-
rade system under jorden. Ett nytt system för trängselavgifter har minskat 
bilanvändningen, ökat användningen av de allmänna kommunikations-
medlen och minskat utsläppen. Staden kan nu skylta med en 25-procen-
tig minskning av koldioxidutsläpp per invånare sedan 1990, vilket innebär 
att utsläppen är bara hälften av det nationella genomsnittet. 
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Söker ni bättre läge?

Tusentals lediga lokaler på

Surfa in på vår nya  

supermoderna sajt. 

Nu är det ännu lättare att 

hitta rätt på lokalnytt.se

Surfa in på vår nya 

supermoderna 

Nu är det ännu lättare att 

hitta rätt på 
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[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

När Norra Djurgårdsstaden står klar år 2030 ska hela stadsdelen 
vara fossilbränslefri – alltså 20 år tidigare än målet för hela Stock-
holms stad. I tio år ska den ha haft ett lägre koldioxidutsläpp 
än 1,5 ton per person, vilket kan jämföras med att genomsnitts-
svenskens utsläpp i dag uppgår till 4,5 ton per person. Stadsdelen 
ska också vara anpassad efter kommande klimatförändringar i 
form av exempelvis ökad nederbörd.

dessutom ska   nya bostäder och 30 000 arbetsplatser 
på 600 000 kvadratmeter kommersiella ytor ha skapats här.

Hur ska man klara av att nå detta? Fastighetssverige frågar Olle 

Cyrén, Exploateringskontorets avdelningschef för stora projekt. 
– För att nå de här målen krävs det framför allt ett tätt sam-

arbete mellan staden, byggherrarna och infrastrukturbolagen, 
säger Olle Cyrén, Exploateringskontorets chef för avdelningen 
för stora projekt.

I dagsläget har en del saneringsarbete påbörjats, och man har 
lagt om en del gator. Den första egentliga byggnationen är be-
räknad till tredje kvartalet nästa år, då knappt 700 bostäder ska 
påbörjas. Byggstarten har fått skjutas fram på grund av överkla-
ganden av detaljplanen ”Norra 1”.

Ledorden för den nya stadsdelen är miljö och hållbar utveck-

TEMA: ENERGI/GRÖNA FASTIGHETER
 av Nicklas Tollesson 

En hållbar stadsdel  
i världsklass

Storlek:  hektar.
Byggstart: 2009.
Färdigställande: 2030.
Första infl yttning: 2011.
Antal nya bostäder: 10 000.
Antal nya arbetsplatser: 30 000.
Kommersiella ytor:   
kvadratmeter.
Utvecklingstakt: Cirka 500 
bostäder per år.
Avstånd till Stockholm city: 
Åtta minuter med cykel.
Kommunikationer: Biogasbus-
sar, spårvagn, tunnelbana, 
båtbuss.

Energimål: 55 kilowattimmar 
per kvadratmeter och år. 
Miljömål: Lägre koldioxidut-
släpp än 1,5 ton per person 
2020, fossilbränslefri 2030, 
anpassning till förändrat klimat.
Karaktär: Kontor, handel och 
varierande bostadstyper som 
speglar Stockholms mångfald. 
En tillgänglig, dynamisk och 
klimatvänlig stadsdel där bo-
ende blandas med företagande, 
kulturella upplevelser och ett 
rikt naturliv.

nOrr a DjUrgÅrDSSTaDen

Med miljöerfarenheterna från Hammarby Sjöstad i 
bagaget ska Norra Djurgårdsstaden växa fram och bli 
en 236 hektar stor miljöanpassad och hållbar stadsdel 
i världsklass.

STOrT. Olle Cyrén, Exploateringskontorets chef för avdelningen för stora projekt.
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ling; om Hammarby Sjöstad var ett steg på vägen mot en grön 
stadsutveckling tas ytterligare ett steg med Norra Djurgårdssta-
den.

– Vi ska ta med alla goda erfarenheter från Hammarby Sjö-
stad, och de mindre bra erfarenheterna ska vi undvika, säger Olle 
Cyrén.

En doktorsavhandling från KTH har analyserat Hammarby 
Sjöstad-projektet och ligger till grund för vad man ska ta med 
och inte ta med sig till Norra Djurgårdsstaden.

Vad ska göras annorlunda?
– Miljöprogrammet kom in för sent i Hammarby Sjöstad. Vi 
ska applicera det snabbare på kommande detaljplaner i Norra 
Djurgårdsstaden. 

– Vi var dessutom inte tillräckligt duktiga på att sälja in olika 
tekniklösningar.

– Det var också för dålig uppföljning på om de uppsatta målen 
och kraven uppfylldes.

Dessutom har ju utvecklingen gått framåt en del sedan Ham-
marby Sjöstadsprojektet startades – och förhoppningsvis hinner 
utvecklingen en bit till innan Norra Djurgårdsstaden står klar.

– Hammarby Sjöstad inleddes med saneringsarbeten redan 
1997.

Byggnationen tog fart 1999, det är tio år sedan nu, och det har 
hänt en del, inte minst när det gäller energiförbrukning. Den 
kommer i princip att vara halverad i Norra Djurgårdsstaden.

– Det som vi framför allt tar med oss från Hammarby Sjöstad 
är systemtänkandet och livscykelmodellen.   

bygger nyTT. Norra Djurgårdsstaden ska stå klar 2030 och tillföra Stockholm 10 000 nya bostäder och 30 000 nya arbetsplatser.
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[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

2010 
– återhämtningens år
Fastighetsåret 2009 har varit ganska svalt. Vi har inte direkt blivit bortskämda med  
miljardtransaktioner så som under rekordåren för ett par år sedan. Ändå har man kunnat 
skönja en försiktig optimism. Frågan nu är: hur blir 2010? 
Vi lät några personer med fötterna djupt nedstuckna i fastighetsmyllan ta sig an frågan.

[ fastighetsåret 2010 av Eddie Ekberg ]

hans Wallenstam | vd Wallenstam
– 2010 kommer fortfarande vara ett år där det är 
fortsatt kreditåtstramning. Kreditgivarna kom-
mer att vara restriktiva med finansiering vilket 
innebär att antalet fastighetsaffärer inte kommer 
upp nämnvärt i antal och volym. Jag tror att va-
kanserna kommer att öka ytterligare i de mindre 
centrala delarna av storstäderna. Vidare tror jag 
att inflyttningen till universitetsstäderna kom-
mer att öka då landsorten kommer att ta mycket 
stryk på grund av arbetsmarknaden.

– I slutet av 2010 kommer dock ljuset i tunneln 
bli allt starkare och vi kommer att se en viss 
värdeuppgång på fastigheter i de mest centrala 
lägena i storstäder.

– Aktiviteter från fastig hetsägare vad gäller 
miljöinvesteringar kommer att öka då dessa frågor än mer kommer att vara i 
centrum.

– Byggandet av flerfamiljshus och framförallt kommersiella fastigheter 
kommer att vara fortsatt begränsat då också finansieringen kommer att vara 
restriktiv.

– Vi kommer se en och annan fastighetsfond försvinna men de svenska 
fastighetsbolagen kommer fortsatt vara starka. Ett spännande 2010 väntar!

göran råckle | fastighetsanalyschef på Swedbank
– Ur ett globalt fastighetsperspektiv börjar det 
synas tecken på återhämtning. USA:s bostads-
marknad börjar få styrfart vilket i sin tur medför 
att lugnet börjar lägra sig även i Europa. Priserna 
ligger fortfarande på låga nivåer jämfört med 
situationen för två år sedan men transaktio-
nerna ökar stadigt även om säljare och köpare 
har fortsatt svårt att hitta varandra, framförallt 
avseende fastigheter som inte ligger i bästa läge 
och inte är i bästa skick. Situationen i Östeuropa 
är fortsatt ett problem för flera av de svenska 
bankerna även om botten är i sikte.

– I Sverige har troligen avkastningskraven 
toppat och stabiliserat sig. Vakanserna går dock 

fortfarande uppåt inte minst i storstadsområdena. Hyrorna är under press och 
driftnettona kommer på några års sikt att etablera sig på lägre nivåer då hyres-
kontrakten förfaller, även om det inte rör sig om dramatiska nedgångar. 

– Kontors- och logistikfastigheter är troligen de tillgångsslag som kommer 
att drabbas hårdast av prispressen. Kontor drabbas till följd av vakanser och 
logistik till följd av ökande avkastningskrav.  

Stellan lundström | professor i fastighetsekonomi vid KTH
– Ett stort diskussionsämne 2010 
kommer att vara den artificiellt 
låga svenska styrräntan – om och 
när samt i vilken hastighet räntan 
kommer att höjas. En annan trend är 
hur ett lågt husbyggande (alla typer) 
tillsammans med en i vissa segment 
vikande efterfrågan kommer att 
påverka vakanser och prisbildning.  I 
slutet av 2010 börjar det också klarna 
hur den ”gissningslek” som nu  pågår 

om marknadsvärden på kommersiella fastigheter faller ut. I bästa fall lyckas 
”övervintringen”, i värsta fall 
slår låga värden till samtidigt 
som kassaflödena stryps 
på grund av höjda räntor 
och vakanser. Den mest up-
penbara trenden är ändå att 
investerare med bra kassa kan 
göra bra affärer.

– På den globala scenen 
riktas intresset mot USA och 
hur återhämtningen där kan 

dra med sig resten av världen. Risken för bakslag är ändå tämligen stor på 
grund av den stora skuldsättning som ett antal av världens stora ekonomier 
har ådragit sig – handlingsutrymmet har krympt  och det har skett en markant 
maktförskjutning i världsekonomin. Bortsett från allt prat om kriser och 
övervintring så kommer fokus i fastighetsbranschen  att vara på energi och 
miljöfrågor. Att bli grönklassad i någon form blir allt mer en nödvändighet i 
den konkurrens som utvecklas.

Bild: Eddie Ekberg
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Den mest uppenbara 
trenden är ändå att investe-
rare med bra kassa kan göra 
bra affärer.

Bild: Alan Seppe
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2010 
– återhämtningens år

Thomas erséus | vd Kungsleden
– Jag tror att 2010 i stort blir en förlängning av 
2009. Fastighetsbranschen är sencyklisk och att 
därför tro på någon snar uppgång vare sig på 
hyresmarknaden eller av fastighetspriserna är 
väl optimistiskt. Däremot tror jag inte på den 
katastrof som en del förutspådde när finanskri-
sen slog till. Den har ju till stora delar uteblivit 
2009. De låga räntorna och de relativt få kon-
kurserna tillsammans med en något försiktigare 
nyproduktion av framför allt kontor de senaste 
åren gör att kassaflödet i fastighetsbranschen 
generellt fortsatt kommer vara bra. Däremot 
närmar vi oss den tid då allt fler lån skall refinan-
sieras samt att en del fondstrukturer närmar sig 
sin planerade exit. 

– Detta verkar i motsatt riktning mot låga räntor och starka kassaflöden. 
Möjligtvis kan detta resultera i en i stort sett oförändrad fastighetsmarknad. 
Jag tror dock att transaktionsmarknaden kommer att fungera bättre. Dels 
kommer nog köpare och säljare ha lättare att hitta rätt prisnivåer och dels 
hoppas jag bankerna kommer ha modet att börja göra affärer igen.

reinhold lennebo | vd Fastighetsägarna Sverige
– Vi går förhoppningsvis in i en lite ljusare period 
för oss i Sverige rent generellt och det lär också 
komma vår bransch till del. Efter en period av 
låg transaktionsnivå kommer intresset för affärer 
säkert att öka under nästa år. 

– Vi får sannolikt ett positivt besked avseende 
modell för hyressättning av riksdagen under 
våren och det kommer att förändra bilden till det 
bättre för de fastighetsägare som har bostads-
fastigheter. 

– Jag tror att intresset för energi- och miljö-
frågorna kommer att slå igenom starkt under 
2010. Vi märker redan nu ett allt större intresse 
för detta och inom EU har frågorna seglat upp 
ordentligt på agendan. 

– Samtalet om hur vi vill bo i framtiden kommer att bli tydligare. Det finns 
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en tendens till att detta kommer att handla om mer kompletta stadsde-
lar, där boende och annan verksamhet blandas.

johan Skoglund | vd JM
– Vi ser en ökad aktivitet på transaktions-
marknaden och det är främst svenska 
aktörer som börjar göra affärer, om än i 
liten skala. Vår bedömning är också att 
förutsättningarna för nyproduktion av 
kontor under 2010 är begränsad. Vi noterar 
däremot ett stort intresse från investerar-
håll för nyproducerade hyresrätter, där vi 
nyligen genomfört ett par affärer. Kvalitet 
och läge blir avgörande under 2010.
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[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

Åsa linder | analyschef på Jones Lang LaSalle

hur utvecklas vakanserna under 2010?
– På grund av rådande konjunkturläge och 
fortsatt hög arbetslöshet i kombination med om-
fattande nyproduktion på vissa marknader tror vi 
fortsatt på ökade vakanser. Enligt våra prognoser 
kommer vakansgraden i Stockholm att ha ökat 
med fyra procentenheter under 2009. Vi tror 
att ökningstakten 2010 blir mindre. De vakanta 
kontoren kommer framför allt att återfinnas i det 
äldre beståndet och i lägen med dåliga allmänna 
kommunikationer.

hur utvecklas hyrorna under 2010?
– På grund av ökade vakanser tror vi på fortsatt 

press på hyrorna. Hyresnedgången för helåret 2009 kommer sannolikt att 
uppgå till mellan fem och tio procent. Under 2010 tror vi på en fortsatt  hyres-
nedgång men liksom vakanserna så tror vi inte på en lika stor nedgång som 
under 2009.

hur utvecklas yielderna under 2010?
– Vi tror att yielderna under 2010 för de mest attraktiva objekten kommer att 
ligga stilla. De mest attraktiva objekten utgörs av fullt uthyrda, moderna kon-
torsbyggnader i bästa läge. För andra typer av fastigheter kommer vi sannolikt 
se fortsatt ökande yielder. Vi tror dock inte på några dramatiska rörelser.

Peter Wiman | analyschef på Savills

hur utvecklas vakanserna under 2010?
– Den pågående lågkonjunkturen har resulterat i 
kraftigt stigande arbetslöshet som bedöms fort-
sätta att öka under kommande år. Även antalet 
konkurser har ökat kraftigt under året och kom-
mer sannolikt att fortsätta ligga på en hög nivå 
under nästa år. Det är därför rimligt att förvänta 
sig att många företag behöver se över sin lokal-
situation, då den för de allra flesta utgör en av de 
största kostnadsposterna. Vår bedömning är att 
på de flesta marknader kommer vakanserna att 
öka, dels på grund av konkurser och dels som ett 
resultat av minskning av förhyrd area.

hur utvecklas hyrorna under 2010?
– Marknadshyran har fallit under 2009 och fallet bedöms fortsätta under 
kommande år, men med en lägre hastighet. Det kommer dock att vara stora 
skillnader mellan olika städer, där exempelvis regionstäderna kommer att 

Tre analytiker 
om 2010

drabbas lindrigare än storstäderna. Precis som vid tidigare nedgångar kom-
mer marknadshyran att falla mest i Stockholm följt av Göteborg och Malmö. 
Vi har redan sett hur incitament i form av hyresrabatter och hyresgästanpass-
ningar som hyresvärden står för har ökat och olika former av incitament för att 
attrahera eller behålla hyresgäster kommer att fortsätta att öka vilket pressar 
ned den effektiva hyran under nästa år.

hur utvecklas yielderna under 2010?
– Sverige har i ett internationellt perspektiv haft modesta justeringar av såväl 
yielder som fastighetsvärden. För många internationella investorer ser Sverige 
fortfarande dyrt ut jämfört med många andra marknader, men de få affärer 
som genomförts tyder på att yieldnivåerna är relevanta. Vår bedömning är att 
vi endast kommer se mindre justeringar av yielderna under nästkommande 
år, men på grund av att risker numera prissätts fullt ut så kommer vi ha en 
fortsatt stor skillnad mellan ”bra” och ”dåliga” objekt. Däremot kommer san-
nolikt fastighetsvärdena att fortsätta justeras ned som en följd av försämrade 
driftnetton och lägre antaganden om marknadshyror och högre antaganden 
avseende vakanser. 

marie bucht | vd på Newsec Advice

hur utvecklas vakanserna under 2010?
– Fastighetsmarknaden släpar efter realeko-
nomin när det gäller hyra och vakanser. I och 
med att sysselsättningen kommer att fortsätta 
försämras under ett par år trots att ekonomin har 
bottnat kommer vakanserna inom fastighets-
sektorn att fortsätta försämras under kommande 
år. Vakanserna i Storstockholm ligger i dagsläget 
på omkring elva procent och förväntas öka till 
12,5 procent 2012. Sysselsättningen i Göteborg 
faller mer än Sverigesnittet och detta får även 
effekt på vakanserna, medan Malmö har ett dif-
ferentierat näringsliv med ett förhållandevis litet 
sysselsättningsfall. Utvecklingen i de svenska 

regionstäderna är beroende av det regionala näringslivet, där regioner med 
dominerande tjänstesektor upplever mindre vakansökningar än de med stor 
andel tillverkningsindustri.

hur utvecklas hyrorna under 2010?
– Kontorshyrorna är direkt beroende av sysselsättningen och är mer volatila än 
handelshyror då konsumtionen är stabilare än sysselsättningen. Hyresmark-
naden för kontor i Stockholm har utvecklats starkt under senare år. Hyrorna 
stabiliserades dock i slutet av 2008 och under 2009 har hyrorna fallit med 
omkring 5–10 procent i de flesta delmarknader. Det största hyresfallet har varit 
i Stockholm CBD, där toppsegmentet har upplevt ett fall på omkring 15 pro-

Bild: Nicklas Tollesson

Bild: JLL

Bild: Savills

78   fastighetssverige    #8/2009



cent. Den största delen av hyresfallet bedöms nu vara bakom oss och endast 
en svag nedgång är väntad under kommande år. Hyrorna i Göteborg har fallit 
med omkring fem procent i år medan endast en marginell nedgång har skett 
i Malmö. Kontorshyrorna är generellt sett stabila i Sverige och det är främst i 
centrala Stockholm och till viss del Göteborg som har volatila hyror.

hur utvecklas yielderna under 2010?
– Priserna på den svenska fastighetsmarknaden är i dagsläget attraktiva och 
gradvisa förbättringar på kreditmarknaden i kombination med goda aff ärs-
möjligheter gör att den nedåtgående trenden för transaktionsvolymen snart 
skulle kunna brytas. Sjunkande kontorshyror och stigande 
vakanser gör dock att priserna förväntas fortsätta 
nedåt ytterligare trots den låga räntenivån, 
om än i långsammare takt än tidigare. 
När förtroendet på fi nansmarknaden 
har återvänt kommer fastighetsmark-
naden befi nna sig i ett nytt läge 
med en relativt stor skillnad mellan 
räntenivån och direktavkastnings-
kraven. Att hyresmarknaden dess-
utom i det läget kan ha bottnat 
talar för att vi kan få en markant 
prisjustering för fastigheter med 
hög kvalitet på delmarknader som 
återhämtar sig tidigt. BR
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OMBYGGNADBOSTÄDER STRATEGIMIXED USE

Krejaren - mot en Green Building certifiering

Hammarby Sjöstad - internationellt känt för sin starka miljöprofil

Liljeholmstorget - mot en LEED certifiering
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[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ][ mat & vin av Eddie Ekberg ]

Kulinariska 
överraskningar på lekfu�  lyxkrog

Strävan efter perfektion. Det är en av 
sakerna som driver Björn Frantzén, kock 
på stjärnkrogen Frantzén & Lindeberg. 
Och potentiella gäster bör vara beredda 
på såväl överraskningar som kulinariska 
höjdpunkter.
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en som besöker lyxkrogen Frantzén & Lindeberg 
i Gamla Stan i Stockholm inser snart att allt inte 

är som på andra liknande ställen. När du kommer in 
och hälsas välkommen får du till exempel ingen meny. 

Utan i stället får du en lång lista på råvaror att välja bland. 
Denna lista är sedan basen till en serie överraskningar som kom-
mer att presenteras vid ditt bord.

– Våra gäster ska uppleva något annorlunda och storslaget när 
de kommer hit. Våra ledord är avslappnad elegans med en humo-
ristisk touch, säger Björn Frantzén.

Och att man blir på gott humör under besöket är ingen djärv 
gissning. Till ostbrickan Tour de France får du till exempel en Ipod 
där Ulf Elfving eller Stellan Skarsgård guidar dig mellan ostarna.

– Ett besök här ska var något utöver det vanliga, det ska vara 
lite som en teaterföreställning. Man ska också ha haft roligt när 
man går härifrån.

tack vare att endast ett sällskap per 15 minuter släpps in fi nns 
alla förutsättningar att gästerna ska känna sig optimalt omhän-
dertagna. Men själva besöket börjar egentligen redan dagen före 
då man ringer upp gästen och kollar att allt är som det ska. Och 
Frantzén & Lindeberg ”släpper” inte gästerna förrän morgonen 
därpå då dem äter den frukost man skickar med. Dessutom får 
alla en mms-hälsning som tack för besöket.

– Vi tar begreppet helhetsupplevelse på allvar, våra gäster ska 
känna sig omhändertagna före, under och efter att de varit här. 

Men självklart är det maten som står i centrum. Frantzén & 
Lindeberg jobbar uteslutande med de allra bästa leverantörerna. 
Det är bland annat därför de har upplägget med ”vita” menyer 
– råvarulistan är nämligen ett resultat av dagliga intensiva dis-
kussioner med uppfödare, bönder, odlare, fi skare och vinmakare. 
Allt för att kunna erbjuda de för stunden och årstiden allra bästa 

råvarorna. På så vis byts menyerna ut ofta och det fi nns egentligen 
bara en rätt som fått vara med från början. Nämligen fattiga rid-
dare med tryff el, parmesan och 100-årig balsamvinäger. 

Ägarna Björn Frantzén och Daniel Lindeberg träff ades på 
Edsbacka krog i slutet på 90-talet. Det var där idén föddes om en 
egen krog. Och tio år senare, i februari 2008, öppnade de Frant-
zén & Lindeberg. Då var de fyra anställda, nu ett och ett halvt år 
senare är de elva stycken. 

Frantzén & Lindeberg ligger i den förra stjärnkrogen Mist-
rals gamla lokaler. Och den som har varit där vet att det inte 
är någon stor lokal, det 
fi nns plats för max 28 
sittande gäster samti-
digt.

– Det fi nns en tanke 
bakom det. Man kan 
säga att vi har format 
konceptet efter loka-
len, i viss mån. Vi vill 
att det ska vara en intim upplevelse att komma hit.

Björn Frantzén vill egentligen inte kategorisera Frantzén & 
Lindeberg, men kan gå med på att det är en lyxkrog. Han tycker 
inte heller att deras matlagningsstil påminner om någon annans, 
när man nämner världsberömda krogar som Th e Fat Duck och 
El Bulli uttrycker han sin fulla respekt, men säger samtidigt att 
Frantzén & Lindeberg inte ska stoppas i samma fack som någon 
av dem.

– Vi har vår egen stil. Tidigare var vi i så fall lite mer åt Th e Fat 
Duck, men nu har vi mer och mer utvecklat vår egna stil. Visst 
kan vi använda avancerade tekniker för att få fram vissa smaker 
och egenskaper, men i grunden är det traditionella metoder vi 
använder.  

Ett besök här ska var 
något utöver det vanliga, 
det ska vara lite som en 
teater föreställning.

Recept på nästa sida >>
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maTkOnSTnÄr. Björn Frantzén är kock på stjärnkrogen Frantzén & Lindeberg. Gäster som kommer dit får ingen 
meny i handen, utan får i stället en råvarulista i handen att välja från. Baserat på valen kommer sedan rätterna ut 
som experimentiella och lekfulla överraskningar.

namn: Björn Frantzén.
Ålder: 32 år.
familj: Sambo och ett barn.
yrke: Kock och köksmästare.
favoritkrydda: Salt.
favoritkrog: L´Arpegé i Paris.

Tre maTl agningSTiPS fr Ån 
björn fr anTZÉn:

1. Våga använd salt.
2. Ha en bra mixerstav hemma.
3. Förbered så mycket som möjligt.

bringan:
Lägg i tjockbottnad gryta & slå på vinet 
(spara 2 dl till lökarna) och grisskyn. 
Låt småputtra på spis eller i ugn i cirka 
2 timmar eller tills det är mört. Kyl väl 
i vätskan. Vid servering, skiva ca 1 cm 
tjocka skivor och knaperstek. Mot slutet 
tillsätt några deciliter utav stekskyn 
samt anklever bitarna och koka ihop till 
simmig konsistens.

Pumpapuré:
Skala pumpan och lägg tillsammans 
med smöret i foliepaket. Baka i ugn på 

200 grader tills den är mjuk. Mixa sedan 
slät, smaka av med citron och salt.

apelsin:
Skala apelsin och skär ut fi léerna, strö 
lite socker på dem och karamellisera 
sedan med brännare.

Syltad rödlök:
Skala rödlöken, stek den sedan gyllen-
brun i smöret. Slå på rödvinet och lite 
socker, koka ihop till simmig konsistens.

Arrangera allt enligt bilden.

Kaolin (SE)
Gräslöksblomma (SE) 
Dykplockade kammusslor rån Fröja (NO)
Benmärg (SE)
Guld 
Äppelkärnsolja från Blaxsta (SE)
Oxbringa från Svartådalen (SE)
 Olivolja från Madame Günther på gården 
“Le Mas d´Eole“ (FR)
Potatislök från Linnés Råshult (SE)
Havskräftor från Smögen (SE)
Sommartryff el (FR)
Matcha thé (JP)
“Cheeseburgare“
Tryff elthé
Pistagenötter (ESP)
Majrova (SE)
Fänkålspollen (USA)
Röd shisokrasseolja (NL)
Backtimjan (SE)
Muscadetvinäger (FR)

Vit soja (JP) 
Lavendel (FR)
Kyckling ”Sot- l´y- laisse” (SE)
Piggvar från Trondheim (NO)
Löjrom från Kalix (SE)
Vitkål (SE)
Stellan Skarsgård & Ulf Elfving...
Kycklingskinn från Bjärred (SE)
Bipollen (SE)
Långpeppar (LKA)
Odlad kaviar “Baerii“ (FR)
Hokkaidopumpa (SE)
Marcona mandlar (ES)
100- årig Balsamvinäger (IT)
Bergsalt från Kashmir (IN)
Gurkörtsblomma (SE)
Anklever från Landes (FR)
Vita ärtskott (NL)
Lantmjölk från Järna (SE)
Parmesan “Vacca Rossa“ (IT)
“Tour de France“...

eXemPel PÅ r ÅvarUliSTa, r ÅvarOrna byTS Dagligen 
berOenDe PÅ UTbUD OCh kvaliTÉ T.
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maTkOnSTnÄr. Björn Frantzén är kock på stjärnkrogen Frantzén & Lindeberg. Gäster som kommer dit får ingen 

 L´Arpegé i Paris.

 personer.

1 kg färsk vildsvinsbringa
1 fl aska rödvin
0,5 l grissky
200 gr anklever
1 st pumpa
100 gr osaltad smör
2 st apelsiner
0 gr saltrostade pumpakärnor
12 st små rödlökar
1 st citron

Dubbeltillagad bringa från vildsvin med puré på saltbakad hokkaidopumpa, 
syltad rödlök, stekskyn mättad med anklever samt karamelliserad apelsin.
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STORLEKEN HAR INGEN BETYDELSE

Nordier Property Advisors erbjuder kvalificerade rådgivningstjänster till fastighetsägare och investerare med fokus på Norden f ramförallt inom 
fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering. Vår kunskap och närvaro på fastighetsmarknaden kombinerat med erfarenhet f rån de finansiella 
marknaderna ger oss möjlighet att erbjuda helhetslösningar för våra kunder. Nordiers delägare och projektledare har flerårig erfarenhet av 
fastighetsrådgivning. Genom nyckelmedarbetare, ledning och styrelse har vi genomfört fastighetsaffärer till ett värde av mer än 100 Miljarder SEK.

Att storlek inte nödvändigtvis är ett mått på framgång är ingen 
nyhet. Det som verkligen betyder något är att leverera bra affärer i 
alla marknader. Vi är helt övertygande om att en hög transaktions-
aktivitet där affärer ger nya affärer gör oss bättre och Er nöjdare. 
Vi älskar att lyckas och att genomföra det vi åtar oss, oavsett affärens 
storlek eller komplexitet. Vi vill passa på att tacka årets alla nöjda 
säljare och köpare i våra genomförda transaktioner.

Storleken har ingen betydelse

GENOmföRDA fASTIGHETSTRANSAKTIONER 2009



Pixprovider har stor erfarenhet och ett gediget kunnande 
från alla typer av professionella fotouppdrag. Nu öppnar vi 
dörrarna till våra nya lokaler i Tullhus 1 på Skeppsbrokajen. 
Varmt välkomna!

08 558 03 100 www.pixprovider.com

Anlita ett proffs istället!
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