
FASTIGHETSUTVECKLING
Ett led i Stendörrens affärsmodell och portföljstrategi är att genom utveckling av fastigheter 
skapa ökat fastighetsvärde, avkastning och tillväxt. Genom lönsamma investeringar  
ges möjlighet att höja standarden på fastighetsbeståndet och skapa attraktiva lokaler över 
tid som i sin tur ger ett ökat kassaflöde. Stendörren arbetar aktivt med att förädla och  
utveckla fastigheter i det geografiska fokusområdet, Storstockholm och Mälardalen.  
Bolagets tre delområden inom fastighetsutveckling är fastighetsförädling, nyproduktion  
och bostadsbyggrätter

FASTIGHETSFÖRÄDLING

Stendörrens fastighetsförädling syftar till att ta tillvara på fastigheternas möjlighet 
genom att möta kundernas förändrade behov genom moderniseringar och därigenom 
skapa god värdeökning för bolaget. Genom att utveckla, höja kvalitén och moderni-
sera skapas förutsättningar för bibehållna och långa kundrelationer som genererar 
långsiktiga kassaflöden. SID 46 – 49

NYPRODUKTION

Stendörren arbetar aktivt med att utnyttja befintliga byggrätter och tillskapa nya. I 
beståndet finns idag både detaljplanelagda byggrätter och framtida byggrätter som 
tillskapas genom ett aktivt detaljplanearbete. Utvecklingen av byggrätter är i huvudsak 
kunddriven. I syfte att minska riskexponeringen tecknas långa hyresavtal innan inves-
teringen initieras. SID 50 – 57

BOSTADSBYGGRÄTTER

När Stockholmsregionen växer förändras också markanvändningen i dessa områden. 
Detta leder till att det i många traditionella lager- och industriområden skapas ett  
omvandlingstryck mot bostäder. Stendörren arbetar även med att hitta omvandlings-
möjligheter i fastighetsbeståndet och långsiktigt driva processen med att ta fram nya 
detaljplaner för bostäder. SID 58 – 61

 STENDÖRRENS VERKSAMHET

PROJEKT

SKÄLBY 2:2
STENDÖRREN BYGGER OM  

FASTIGHETEN FÖR ATT  

INRYMMA LEASEPLANS NYA 

FLAGGSKEPPS ANLÄGGNING  

FÖR BILFÖRSÄLJNING.
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FASTIGHETSFÖRÄDLING

FASTIGHETSUTVECKLING
– FASTIGHETSFÖRÄDLING

FÖR ATT PÅ BÄSTA SÄTT identifiera förädlingsobjekt 
sker en noggrann analys av fastigheterna i bestån-
det med bland annat hänsyn tagen till geografisk 
position, närområdets utveckling, efterfrågan för 
lokaler, typer av hyresgäster och verksamheter, 
hyresnivåer och investeringsbehov. Detta arbete görs 
i nära samarbete av medarbetare inom förvaltning, 
uthyrning, affärsutveckling och transaktion. Under 
2018 investerade Stendörren 296 miljoner kronor 
(225) i det befintliga fastighetsbeståndet. Investering-
arna sker oftast i samband med att ett nytt hyresavtal 
tecknas. Antingen för att lokalen hyrts ut till en ny 
hyresgäst som har andra önskemål än den föregå-
ende, eller att den befintliga hyresgästens behov har 
ändrats. Genom att förädla befintliga byggnader och 
lokaler utvecklas fastigheternas potential och skapar 
nya värden. Framtida hyresintäkter ökar och högre 
snitthyror uppnås och genom ett aktivt planarbete 
kan nya användningsområden för lokalerna tillska-
pas. Under året har Stendörren löpande nytecknat 
hyresavtal som innebär projekt, där lokaler anpassas 
till hyresgästernas specifika önskemål och verksam-
het i olika stor omfattning.

STENDÖRRENS POINT-HUS

Som ett led i det proaktiva arbetet med bolagets 
fastighetsförädling har Stendörren lanserat sina 
förädlingssatsningar under namnet ”Point”. Dessa 
fastigheter har historiskt använts till traditionell 
lätt industri och lager med ett inslag av kontor. Allt 
eftersom hyresgästernas verksamhet förädlats och 

utvecklats har även hyresgästernas sätt att arbeta 
och deras behov av lokaler förändrats. Bland annat 
har mycket av verksamheterna digitaliserats och 
komplexiteten ökat vilket medfört krav på välutbil-
dad arbetskraft som är i större behov av kontor än 
tidigare. Högre medvetenhet kring hållbarhetsfrågor 
som miljö- och medarbetarfrågor har varit en annan 
effekt. Behovet för företag att kunna verka i lokaler 
som kan inrymma praktiska verksamhetsfunktioner 
och därmed fungerar för lätt industri är stort och ett 
centralt krav när dessa verksamheter ska etablera sig 
eller omlokalisera. Stendörren ser en stor efterfrågan 
på lokaler som kan möjliggöra för bolag att behålla 
sin kärnverksamhet och funktionalitet inom den lätta 
industrin, erbjuda sina medarbetare attraktiva och 
moderna arbetsplatser med kringservice som under-
lättar vardagen, och hjälpa till att lyfta och utveckla 
området i stort. 

Stendörrens Point-hus syftar till att kunna erbjuda 
den moderna lätta industrin lokaler som kan samla 
det praktiska behovet av lager och lätt industri och 
samtidigt erbjuda möjlighet till showroom, kontor i 
större omfattning än tidigare och på så sätt kunna 
vara en fortsatt leverantör av lokaler till hyresgäster 
inom lätt industri.

Det första Point-huset lanserades av Stendörren 
under våren 2017 under namnet Point Nacka. Den 
andra konceptfastigheten lanserades under hösten 
2017. Den heter Point Slagsta och ligger på Fågelviks-
vägen i Botkyrka. Den tredje konceptfastigheten heter 
Point Farsta och lanserades under 2018.

PROJEKT 
FÖRÄDLING

Utvecklingen i samhället förändrar de områden vi verkar i, men våra kunders verksamhet 
påverkas, förändras och utvecklas också. För att kunna möta dessa förändringar och ta till 
vara på potentialen i fastigheterna i områden där utvecklingen och tillväxten finns bedriver 
Stendörren fastighetsförädling inom ramen för sin projektverksamhet. I vissa fall är föräd-
lingsbehovet drivet av ändrade behov hos hyresgästerna som föranleder större hyresgästan-
passningar, medan det i andra fall är förändringar i området och/eller efterfrågan som gör 
att en proaktiv förändringsprocess initieras.

POINTHUSEN
SYFTAR TILL ATT ERBJUDA VERK-

SAMHETER INOM LÄTT INDUSTRI 

LOKALER SOM KAN SAMLA DEN 

PRAKTISKA KAPACITETEN AV LAGER 

OCH LÄTT INDUSTRI OCH SAMTIDIGT 

ERBJUDA MODERNA SHOWROOMS 

OCH KONTORSLOKALER.

POINT 
NACKA

POINT 
FARSTA

POINT 
SLAGSTA
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STÖRRE  
PÅGÅENDE 

FÖRÄDLINGS- 
PROJEKT

BILHALL I BÄSTA SKYLTLÄGE
I Skälby industriområde, mellan E4:an och gamla Stockholmsvägen, ligger en 

Stendörrenfastighet med ett helt UNIKT SKYLTLÄGE MOT E4:AN, som till alldeles 

nyligen inrymde anrika Solna Pressgjuteri. Här har Stendörren tecknat hyres-

avtal med LeasePlan Sverige AB avseende en ny bilanläggning i enlighet med 

bolagets nya strategi att bygga upp en egen retail business med fokus på att 

sälja f.d. leasing- och begagnade bilar till slutkonsument (B2C). Förhyrningen är 

på 10 år, omfattar ca 5 500 m2 -

läggning för bilförsäljning. Avtalet innefattar en ombyggnation av Stendörrens 

skyltläge mot E4:an. 

NACKA

SKÄLBY

BROMMA

BILHALL I BROMMA
Under 2018 tecknade Stendörren två 

12-åriga hyresavtal med Hedin Mölndal 

Bil AB och Hedin Stockholm Bil AB avse-

ende två nya bilanläggningar i fastighe-

ten Båglampan 25 i Ulvsunda, Bromma. 

Stendörren förvärvade Båglampan 25 

under försommaren 2017, byggnadsytan 
2. Syftet med förvärvet  

var att genom fastighetsutveckling, 

tillskapa nya, MODERNA LOKALER MED 

HÖG KVALITÉT. Härigenom kan långa 

kundrelationer och långsiktiga kassa-

Hedin Bil koncernen är en av Sveri-

ges största återförsäljare av nya och 

begagnade bilar. Den nya anläggningen 
2 kommer inrymma 

försäljnings- och verkstadslokaler för 

Ford och Opel.
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POINT NACKA – en plats att växa på
Nio minuter från Stockholms Central, alldeles intill Värmdöleden och mitt i ett av 

huvudstadens mest expansiva områden, ligger STENDÖRRENS FÖRSTA KONCEPT-

FASTIGHET POINT NACKA . Här förädlas gamla lagerytor successivt till moderna 

lokaler i industrimiljö, med fantastiskt ljusinsläpp och mervärden som får företag och 

anställda att växa. Fastigheten på Ryssviksvägen 2 om ca 15 000 m2 allt eftersom 

lediga ytor uppstår och passar bra för olika typer av blandverksamheter i behov av 

hybridlokaler som kombinerar kontor, showroom, och i vissa fall även produktion. Bä-

righeten i byggnaden är också väldigt god och fastigheten erbjuder både lastkaj och 

hissar. En unik möjlighet för företag som vill skapa en ny mittpunkt för sin verksam-

het, sina kunder och anställda, helt nära Stockholm City. Intresset för Point Nacka har 

varit stort, under 2018 välkomnade Stendörren Nacka Energi som ny hyresgäst och 

bolaget tecknade även ett nytt 10–årigt hyresavtal med Nacka Vatten och Avfall AB.



Stendörren har under 2018 fortsatt arbetet med befintliga byggrätter och med planfrågor 
för att tillskapa nya byggrätter för lager och logistik. Avsikten att löpande under de  
närmaste åren bebygga och utveckla dessa fastigheter för att skapa attraktiva, hållbara  
och moderna lager eller lokaler för lätt industri.

I TAKT MED EN ÖKAD TILLVÄXT i Stockholm och 
Mälardalsregionen och förändrade krav på leveranser 
drivna av bland annat e-handel ökar efterfrågan av 
moderna lager- och logistiklokaler. Stendörren för 
kontinuerlig dialog med kommuner för att utveckla 
områdena där bolaget är verksamma i till moderna 
och hållbara lager- och logistikarbetsplatser.

Samtidigt bedriver bolaget ett aktivt marknadsfö-
rings- och uthyrningsarbete som syftar till att iden-
tifiera befintliga och nya hyresgäster som är i behov 
av mer moderna och nya lokaler till Stendörrens 
nyproduktionsprojekt. Hyresgästerna har ofta ett be-
hov av långsiktighet på grund av egna investeringar i 

lokalerna till följd av till exempel högre automations-
grad, men kräver även flexibilitet i form av möjlighe-
ter till expansion, och därför tecknas vanligen långa 
hyresavtal.

Per 31 december 2018 hade Stendörren 24 fast-
igheter som helt eller delvis bestod av byggrätter. 
Vid full exploatering av dessa byggrätter är bedöm-
ningen att ca 620 000 m2 byggnadsarea kan skapas, 
huvudsakligen för lätt industri, logistik, handel och 
bostäder. Potentialen i byggrätterna bedöms vara god 
då de är koncentrerade till flera av Storstockholms 
mest attraktiva områden såsom Botkyrka, Södertälje 
(Stockholm-Syd), Upplands-Bro och Enköping.

KOMMUN FASTIGHETSBETECKNING
BEDÖMD BYGGRÄTT,  

CA M2 BTA

Upplands-Bro GreenHub Bro*

Botkyrka Tegelbruket 1 80 000

Sollentuna Traversen 14 & 15

Upplands-Bro Viby 19:66

Enköping Stenvreten 6:17

Eskilstuna Grönsta 2:55

Övriga byggrätter 80 100

TOTALT 620 000

STÖRRE BYGGRÄTTER FÖR LAGER OCH LÄTT INDUSTRI

* GreenHub Bro utgörs av fastigheterna Nygård 2:14, 2:17 och 2:19.

FASTIGHETSUTVECKLING
– NYPRODUKTION
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Nyproduktionsvolymerna för lager-, logistik- och verksamhetslokaler var förhållandevis 
låga under året och totalt sett färdigställdes ca 80 000 m2 i Stockholm, vilket kan jämföras 
med den genomsnittliga årsvolymen sedan 2010 som uppgår till ca 120 000 m2. I hela 
Stockholm är ca 75 % av den totala projektvolymen spekulativt byggande vilket visar  

 
82 000 m2 för färdigställande kommunicerats till marknaden, men det är  
mycket troligt att volymen blir högre då produktionstiden  
för segmentet är förhållandevis kort.
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Nyproduktionen i regionen var hög under året och totalt färdigställdes ca 105 000 m2 lager-,  
logistik- och verksamhetslokaler, vilket är mycket högre än genomsnittsvärdet på 75 000 m2  

 
2018 hade ca 165 000 m2

Södra Stockholm

Norra Stockholm

NYPRODUKTION  
LAGER-, LOGISTIK- OCH  
INDUSTRIFASTIGHETER,  

MÄLARDALEN

NYPRODUKTION  
LAGER-, LOGISTIK- OCH  
INDUSTRIFASTIGHETER,  

STOCKHOLM

MARKNADS- 
UTBLICK: 

NYPRODUK-
TION

POTENTIALEN I STENDÖRRENS 

BYGGRÄTTER BEDÖMS VARA GOD 

DÅ DE ÄR KONCENTRERADE TILL 

FLERA AV STORSTOCKHOLMS 

MEST ATTRAKTIVA OMRÅDEN.
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SNABBARE SAMHÄLLSUTVECKLING och ökad digita-
lisering ställer nya krav på miljövänliga, effektiva och 
säkra leveranser. Det här gör att logistikbranschens 
behov av hållbara transporter ökar. Det gör också att 
strategisk placering av lager- och logistiklokaler nära 
stadskärnor, gärna med anslutning till både järnväg 
och väg, blir allt viktigare. 

GreenHub Bro utgörs av 1,4 miljoner m2 mark 

intill Enköpingsvägen i Upplands-Bro, ca 25 minuter 
från Stockholm City. Området har egen järnvägsan-
slutning till stambanan, och nya trafikplatsen Kock-
backa ger omedelbar närhet till E18. Kombinationen 
med järnväg och väg är unik, och fördelarna blir bara 
fler när Stockholms norra och södra länsdelar binds 
samman av Förbifart Stockholm. 

GreenHub Bro ska erbjuda allt som en modern 

GreenHub Bro representerar ett nytt, spännande steg i Stendörrens strävan 
att skapa långsiktig tillväxt och värdeökning. En möjlighet för bolaget att, 
tillsammans med sina hyresgäster, utveckla framtidens hållbara produktion, 
distribution och logistik i Sveriges grönaste logistikcenter. 

FRAMTIDENS GRÖNA 
LOGISTIKCENTER

GREENHUB BRO

Fastighet:  

Nygård 2:6, 2:14

och 2:17

Kommun:  

Upplands-Bro 

Bedömd byggrätt  

upp till 400 000 m2

Strategiskt placerat med  
egen järnvägsanslutning  

till stambanan.

Hög omlastningskapacitet,  
hög säkerhet, samt service- 

En modern, miljövänlig och  
mänsklig logistikstad, attraktiv för  

alla som arbetar och vistas här.

Ca 25 minuter till Stockholm City  
och 28 minuter till Enköping via 
nya E18-påfarten Kockbacka.

 
och möjlighet att teckna  

gröna hyresavtal.

Goda allmänna kommunikationer 
med buss som ansluter till  

pendeltågsstationer.

Verksamhetsanpassade lokaler med  
möjlighet till högteknologiska och  

automatiserade system.

PÅ VÄG MOT  
FRAMTIDENS  
HÅLLBARA
LOGISTIK

logistikhubb gör i form av hållbarhet, flexibilitet, sä-
kerhet och kringservice. Här har blivande hyresgäster 
ett vitt – eller snarare grönt – ark att skapa moderna 
lager-, logistik- och produktionslokaler på, anpassa-
de efter varje verksamhets behov. Det här möjliggör 
högteknologiska, automatiserade system för effektiv 
hantering av tusentals varor i och utanför byggnaden 
och i området runtomkring. Allt byggs med moderna 
material, god energieffektivitet och med hänsyn till 
god arbetsmiljö. 

Att göra området bekvämt och attraktivt för de 
många tusen som ska arbeta här, och att integrera det 
med samhället runt omkring, är en minst lika viktig 

aspekt av Stendörrens satsning i Bro. De allmänna 
kommunikationerna till området är redan mycket 
goda och arbetet med att utveckla serviceutbudet 
med sådant som underlättar vardagen för de som ska 
arbeta här är i full gång. 

Områdets största hyresgäst Coop har redan sitt 
centrallager för kolonialvaror här. Arbetet pågår för 
fullt för att även Dahl, Sveriges ledande handelsbolag 
för proffs inom VVS- samt mark&VA, ska flytta in i 
nybyggda lokaler. Ambitionen är att GreenHub Bro 
ska kunna växa organiskt, skapa nya arbetstillfällen 
och bli en ny, grön logistikstad där både människor 
och företag kan utvecklas. 

PROJEKT
NYPRODUK-

TION
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MÖT 
VÅRA

MEDAR-
BETARE

Vad har du för bakgrund och vilken är  
din roll på Stendörren?
Jag är utbildad byggnadsingenjör och har arbetat 
som konsult i byggbranschen i 12 år. På Stendörren 
har jag en roll som innebär ansvar både som projekt-
ledare och projekteringsledare. Som projektledare 
har jag det övergripande ansvaret att driva projekten 
inom de ekonomiska och tekniska ramarna som vi 
sätter upp – från idé eller påskrivet hyresavtal till 
förverkligande och överlämnande till hyresgäst och 
förvaltning. Som projekteringsledare är jag med och 
utformar projektet, ansvarar för ledning och fördel-
ning av arbetet, ser till att rätt handlingar projekteras 
och att de möter myndighetskrav. Jag kontrakterar 
även byggare och är med i hela processen till dess att 
vi lämnar över fastigheten till förvaltning. Att jobba 
med en tvådelad roll passar mig bra, eftersom det gör 
det enklare att ha kontroll över projekten. Dessutom 
gör det att vi behåller kunskapen inom bolaget.

Varför valde du Stendörren?
Jag blev uppringd av en före detta kollega som 
arbetar på Stendörren, som frågade om jag ville byta 
jobb. Jag föreslog att Stendörren skulle ta in mig 
som konsult först för att se om vi skulle fungera bra 
ihop, och de gav mig uppdraget som projekteringsle-
dare i ett projekt. Det fantastiska mottagandet från 
medarbetarna i kombination med bolagets vision var 
lockande, och jag kände mig trygg i att tacka ja till 
erbjudandet att börja på projektavdelningen. 

Hur ser en dag på jobbet ut?
När jag inte har möten eller besöker byggprojekt job-
bar jag främst med administration. Det handlar om 
allt från protokollskrivning, ekonomi, kontakt med 
hyresgäster och myndigheter till besiktningar och 
överlämningar. Och så blir det en hel del samtal med 
konsulter. Jag är spindeln i nätet för mina projekt. 
Därför innebär min roll inte bara jobb på kontors-
tid. Jag sitter inte vid datorn dygnet runt, men jag är 
nåbar 24/7 och svarar på mail och telefon. Det här 
jobbet är en livsstil. Det passar inte alla, men jag trivs 
utmärkt med det. 

Vad är viktigt för att göra ett bra  
jobb i din roll?
Tydliga ramar är A och O – tekniska, ekonomiska 
och tidsmässiga. Det är helt avgörande att alla är 

överens om vad som förväntas. Sedan har det varit 
ett önskemål från mig på alla mina uppdrag att jag 
har med mig en medarbetare, oftast en byggledare 
från Stendörren, främst för att säkra att ingen 
information går förlorad och att det finns någon 
att bolla med. Ingen är fullärd i byggbranschen och 
förutsättningarna ändras hela tiden, så det här är 
helt avgörande. Sist men inte minst måste man vara 
lösningsorienterad och tydlig med besked till alla 
deltagare i projekten.

Bäst med ditt arbete?
När man verkligen har möjlighet att få vara med från 
idé, från det första strecket på pappret, till överläm-
nande av en fastighet till förvaltning. Den känslan 
går inte att beskriva. Jag är kontrollmänniska och 
har svårt att släppa taget om projekt, men när jag ser 
hyresgästen när de flyttar in och är nöjda med pro-
dukten, då känns det fantastiskt att kunna göra det.

Vilken är din favoritfastighet?
Det måste vara en av våra konceptfastigheter Point 
Nacka. Jag sitter där och arbetar när jag är i Stock-
holm. Jag tycker om den dels för att byggnaden har 
en så fin känsla, och dels för att jag är så otroligt nöjd 
med förvaltaren, som är så där rak och tydlig som jag 
uppskattar.

”Det bästa i mitt arbete är  
möjligheten att få vara med från 
idé, det första strecket på ett 
papper, till överlämnande av  
en fastighet till förvaltning.”

AVIN FAILY, PROJEKTLEDARE  

PÅ STENDÖRREN

AVINS 
FAVORITFASTIGHET:

KONCEPTFASTIGHETEN 
POINT NACKA
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Den pågående utvecklingen, tillväxten och den ökande befolkningen i Stockholmsregionen 
skapar en ökad efterfrågan på bostäder. För att klara bostadsförsörjningen behöver  
Stockholms kranskommuner förtäta bebyggelsen och i allt högre utsträckning planlägga  
till exempel industrimark för bostadsändamål. Inom vårt befintliga fastighetsbestånd  
arbetar vi även långsiktigt med att ta fram nya detaljplaner för bostäder i sådana lägen.

UNDER ÅRET HAR STENDÖRREN fortsatt arbetet 
med de detaljplaneprocesser som pågår eller initie-
rats. För närvarande pågår planarbete i Botkyrka, 
Stockholm, Sollentuna, Järfälla och Täby. Planpro-
cesserna befinner sig i olika skeden, vilket framgår av 
tabellen nedan. Under året har Stockholms kommun 
arbetat fram ett förslag till ny översiktsplan vilken är 
under antagande. 

Den nya översiktsplanen skapar goda förutsätt-
ningar för att vår planprocess i fastigheten Skrubba 
1:2 ska bli möjlig. Tillsammans med våra arkitekter 
och de kommuner vi verkar i försöker vi ständigt föra 
en konstruktiv dialog i syfte att tillvarata potenti-

alen i våra fastigheter samtidigt som vi är lyhörda 
för de behov som kommunerna har. Byggrätter för 
bostäder kan vi antingen skapa på obebyggd mark, i 
anslutning till en befintlig byggnad eller genom att vi 
river äldre byggnader. Då planprocesser ofta tar lång 
tid, antingen på grund av att planprocessen kräver 
mycket utredning eller att det finns politiska eller 
sakägares intressen som måste beaktas, är det en stor 
fördel att våra fastigheter har befintliga kassaflöden. 
Det gör att vi kan vara uthålliga under planläggning 
och att en försenad planprocess eller en bostadsmark-
nad med tillfällig prisnedgång endast påverkar oss 
marginellt. 

FÖRVÄRV OCH IDÉFAS PLANARBETE BYGGLOV BYGGNATION

KOMMUN
FASTIGHETS-
BECKNING

MÖJLIGHET ATT  
BEBYGGA UPP TILL STATUS

Botkyrka Tegelbruket 1 Ca 800 st lägenheter Detaljplan beräknas vinna laga kraft 2019.

Sollentuna Traversen 14
Traversen 15

Ca 120 st  
lägenheter

Detaljplan beräknas vinna laga kraft 2019.

Enköping Romberga 23:17 Ca 40 st  
lägenheter

Kommunens Utvecklingsprogram möjliggör nybyggnad 
för verksamheter och viss förtätning med bostäder. 
Utredning pågår i attraktivt stationsnära läge.

STÖRRE POTENTIELLA BOSTADSBYGGRÄTTER

FASTIGHETSUTVECKLINGENS STEG

Planprocessen, vilken utgörs av idéfasen och planarbetet tar i normalfallet 2 till 4 år. Efter det att en ny detaljplan  

antagits kan byggprocessen inledas. Byggnation behöver dock inte påbörjas när en plan är antagen utan kan ske senare.

FASTIGHETSUTVECKLING
– BOSTADSBYGGRÄTTER

Fastighetsbeteckning:  

TEGELBRUKET 1
Kommun: Botkyrka
Antal bostäder: 800 st
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Vad har ni för bakgrund och vilken är  
era roller på Stendörren?
Vi är båda två utbildade arkitekter och arbetar på 
Stendörrens affärsutvecklingsavdelning med pro-
jektutveckling. Det betyder att vi tar hand om och 
utvecklar potentialen i bolagets fastigheter. Det 
handlar dels om att lyssna på hyresgäster och deras 
behov, dels att föra dialog med kommuner och andra 
intressenter vars strategiska planering påverkar och 
hjälper till att utveckla Stendörrens fastighetsbestånd. 
Vi upphandlar även konsulter för teknik och arkitek-
tur och sköter exploateringsfrågor.

Varför valde ni Stendörren?
För de varierande projektens skull. Stockholmsre-
gionen expanderar ju hela tiden och Stendörrens 
fastigheter som tidigare låg i lite perifera lägen, 
hamnar mera centralt när regioner växer. Det skapar 
nya förutsättningar för att utveckla och förändra 
fastigheternas innehåll och funktion, att till exempel 
göra om tidigare handelsfastigheter till nya hållbara 
bostadsområden. 

Hur ser en dag på jobbet ut?
Vi spenderar en hel del tid på kontoret med att bolla 
dagliga och projektrelaterade frågor mellan oss. Sedan 
blir det en del möten. Det kan vara allt från uppfölj-
ning med konsulter och kommuner, till interna möten 
med till exempel vår styrgrupp. Naturligtvis försöker 
vi komma ut i fastigheterna så mycket som möjligt, 
men har vi också nära kontakt med och god hjälp av 
våra fastighetsförvaltare som besöker dem regelbun-
det, och sist men inte minst med våra hyresgäster. Och 
ingen känner ju fastigheterna bättre än de.

Vad är viktigt för att göra ett bra jobb  
i era roller?
Allt bygger på gott samarbete. Dels internt, dels med 
alla intressenter som vi kommer i kontakt med, från 
kommunrepresentanter till leverantörer och självklart 
hyresgäster. Som arkitekt behöver vi vara lite peda-
goger och försöka förklara när önskemålen inte är 
optimala, visa på hur mycket som finns att ta hänsyn 

till, och kunna hitta bra alternativ. Sedan måste vi 
hänga med i utvecklingen för att kunna fånga nya 
möjligheter när förutsättningar förändras, och ha ett 
öppet sinne när ett projekt ändrar riktning.

Bäst med ert arbete?
Det är väldigt tillfredställande att veta att vi är med 
och bygger den ”goda staden”. Här är alla fastig-
hetsägare, inte bara Stendörren, med och bidrar med 
goda kommunikationer, trafik, miljö, kultur och 
natur. Sedan är det väldigt givande med ett så krea-
tivt och aktiverande arbete. Det sätter igång hjärncel-
lerna, och de stannar inte för att vi lämnar kontoret, 
utan vi klurar vidare även utanför arbetet. Att kolla 
referensprojekt är bra, för att se hur andra har löst 
samma utmaningar som vi själva står inför. 

Vilken är er favoritfastighet?
Som arkitekter kan vi gilla lite ”krångliga” fastighe-
ter med mycket installationer för exempelvis teknik. 
Det är en spännande utmaning att få allt att fungera 
på ett sätt som gynnar både hyresgästen och oss som 
fastighetsägare. Sedan lockar så klart alla utveck-
lingsfastigheter, där vi är med och bidrar till stadsut-
vecklingen. Ett sådant exempel är ett område i södra 
Stockholm där vi har samarbetat med kommunen för 
att förvandla ett dåligt handelsläge till ett bostadsom-
råde med 800 nya lägenheter, med nytt torg, hållbara 
lösningar med gröna tak och dagvattenbäddar med 
planteringar på trottoarerna. Vi var även med och tog 
fram skisser för hur man kunde knyta ihop det här 
nya området med närliggande centrum och tunnelba-
na. Ett projekt som gav oss möjlighet att bygga den 
sociala, trygga och täta staden!

MÖT 
VÅRA

MEDAR-
BETARE

”Som arkitekter kan vi gilla lite 
’krångliga’ fastigheter. Det är 
en spännande utmaning att få 
allt att fungera på ett sätt som 
gynnar både hyresgästen och 
oss som fastighetsägare.”

ANDERS BURMAN OCH DANIEL ERIKSSON 

PROJEKTUTVECKLING/ARKITEKTER  

PÅ STENDÖRREN

ANDERS OCH DANIELS 
FAVORITFASTIGHET:

UTVECKLINGSFASTIGHET 
 I SÖDRA STOCKHOLM
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FASTIGHETSFÖRVÄRV OCH FÖRSÄLJNINGAR

Under 2018 förvärvade Stendörren i 10 separata 
transaktioner 24 fastigheter med en total uthyrnings-
bar area om ca 142 700 m2. Sammanlagt överens-
kommet fastighetsvärde i dessa förvärv uppgick till 
1 715 miljoner kronor. Den största volymen utgjordes 
av ett stort förvärv i Bromma och Spånga, samt av en 
större fastighetsportfölj i Västerås. Under 2018 såldes 
även tre fastigheter i två separata transaktioner till 
överenskomna fastighetsvärden som sammantaget 
uppgick till 362 miljoner kronor. 

Som en del i Stendörrens tillväxtmål ska bolaget 
förvärva fastigheter i Storstockholm och Mälardalen. 
Primära fokusområden är befintliga industriområden 
i centrala lägen runt Stockholm. Det finns stora för-
delar att växa i de kluster där vi redan är starka  
för att kunna dra nytta av existerande förvaltnings-
struktur samt för att uthyrningsavdelningen ska 

kunna bidra maximalt med sin kunskap om efter- 
frågan i området. 

Om Stendörren kan växa med sina hyresgäster och 
erbjuda flexibla lokaler när de vill utöka sin verksam-
het ger vi våra kunder det lilla extra och kunderna 
kan därmed fokusera på sin kärnverksamhet. Om-
råden där stora infrastrukturförbättringar i vägnät 
och kollektivtrafik pågår, eller kommer startas, är 
särskilt prioriterade. Likaså områden för logistik där 
till exempel järnväg och motorleder möts, allt för att 
möta hyresgästernas krav på långsiktig, effektiv och 
hållbar logistik. Fastigheterna som Stendörren äger 
och investerar i har därmed individuella förutsätt-
ningar och affärsplaner. Allt från logistikfastigheter 
med stabila och långsiktiga kassaflöden, till fastighe-
ter som är flexibla i sina användningsområden. Även 
fastigheter med tillväxt- eller förändringspotential  
hör till denna grupp.

FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR

   >

TRANSAKTIONSVOLYM FÖRVÄRV

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

Mkr

2016 2017 2018

Lager & lätt industri, 48 %

Kontor, 42 %

Sällanköpshandel, 9 %

Övrigt, 1 %

TRANSAKTIONS- 
VOLYM FÖRVÄRV  

UNDER 2018,  
FÖRDELAT PÅ  

SEGMENT

GEOGRAFISKT OMRÅDE 2016 2017 2018

Storstockholm 227 467

Uppsala 214 33 110

Eskilstuna 0 0 41

Enköping 0 9 65

Västerås 0 0 381

441 508

TRANSAKTIONSVOLYM FÖRVÄRV, MKR

KOMMUN FASTIGHET

UTHYR-
NINGSBAR 

AREA, M2

BYGG-
RÄTT,  

BTA, M2 FASTIGHETSTYP

Upplands-Bro Jursta 3:8 Industri

Eskilstuna Vakten 15 0 Industri, Kontor, Lager

Upplands-Bro Viby 19:1 0 0 Mark

Stockholm Elementet 1 0 Kontor, Lager, Industri, Handel

Stockholm Magneten 12 0 Industri, Lager, Kontor, Förråd

Stockholm Magneten 18 0 Lager, Kontor, Utbildning, Restaurang

Stockholm Magneten 30 0 Lager, Kontor, Förråd, Restaurang

Stockholm Magneten 33 0 Lager

Spånga Vitgröet 12 0 Kontor, Lager, Restaurang, Förråd

Enköping Stenvreten 7:60 0 Kontor, Lager, Handel

Upplands Väsby Glädjen 1:56 0 Kontor, Lager

Täby Åkerby 8 0 Lager, Kontor, Butik

Västerås Ateljén 1 0 Kontor, Butik, Lager

Västerås Blästerugnen 2 0 Handel

Västerås Degeln 1 0 Kontor, Lager, Handel

Västerås Fallhammaren 1 0 Kontor, Lager

Västerås Gjutjärnet 7 0 Industri, Handel

Västerås Hjulsmeden 1 0 Industri, Lager, Handel

Västerås Kokillen 1 0 Industri, Kontor, Lager, Handel

Västerås Lufthammaren 1 0 Industri, Kontor, Lager

Västerås Ånghammaren 2 0 Industri, Kontor, Lager

Uppsala Husbyborg 15:1 0 Lager, Kontor

Uppsala Librobäck 21:3 Lager, Kontor, Verkstad

Enköping Stenvreten 7:74 Kontor

FÖRVÄRV UNDER ÅRET

KOMMUN FASTIGHET

UTHYR-
NINGSBAR 

AREA, M2

BYGG-
RÄTT,  

BTA, M2 FASTIGHETSTYP

Stockholm Hofors 1 0 Kontor, Lager

Huddinge Opalen 40 770 0 Kontor

Järfälla Veddesta 2:43 Industri, Kontor, Lager

AVYTTRINGAR UNDER ÅRET
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VÅRT STÖRSTA PORTFÖLJFÖRVÄRV 

UNDER 2018

I juli 2018 förvärvade Stendörren fastigheter AB 
en portfölj av Profi som bestod av 6 fastigheter 
om 57 635 m2 i Västerort. Portföljen bestående 
av huvudsakligen verksamhetslokaler hade några 
unika kvaliteter då den dels var väl positionerad 
geografiskt, där 5 av fastigheterna låg i Bromma och 
en i Spånga, men därutöver var fastighetsvärdena 
förhållandena väl fördelade med lägre objektsrisk 
samt ett stort antal hyresavtal med förhållandevis 

låga hyresnivåer där Stendörren uthyrningsavdelning 
ser potential. Förvärvet stärker Stendörrens position i 
västra Stockholm och kompletterar väl den existeran-
de portföljen. Till följd av urbaniseringstrenden och 
omfattande bostadsutveckling utvecklas dessutom 
värdet fördelaktigt när markens värde ökar och alter-
nativanvändning uppstår, därutöver gagnas området 
av infrastrukturprojekt som tvärbanan, förbifarten 
och Bromma flygplats.

PORTFÖLJ
MED

POTENTIAL

Intresset för lager-, logistik- och verksamhetslo-

kaler har fortsatt varit stort under 2018  

i Stockholm. Som ett resultat har avkastnings-

kraven på logistikfastigheter i förstklassiga lägen 

sjunkit under året till historiskt låga nivåer. Totalt 

omsattes fastigheter inom segmentet till  

ett värde om 5 miljarder kronor, vilket är  

ca 9 % högre än genomsnittet för de  

senaste fem åren.

Transaktionsvolymen i regionen för lager-, logistik- 

och verksamhetslokaler uppgick till 2,3 miljarder kro-

nor under 2018, vilket är högre än den genomsnittliga 

transaktionsvolymen de senaste fem åren. Regionen 

utgör ca 15 % av den totala svenska transaktionsvo-

lymen i landet inom segmentet (jämför graf på sidan 

20) och historiskt sett är volymen att betrakta som 

hög. Direktavkastningskraven inom segmentet har 

fortsatt nedåt under året jämfört med föregående års 

nivåer. För de bästa objekten bedöms avkastnings-

kraven ligga på en rekordnivå omkring 4,75 – 6,0 % 

medan avkastningskraven kan vara väsentligt högre 

för fastigheter med olika former av brister eller lokali-

serade i mindre attraktiva lägen.
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TRANSAKTIONS- 
VOLYM  

STOCKHOLM 

TRANSAKTIONS- 
VOLYM  

MÄLARDALEN

MARKNADS- 
UTBLICK: 

TRANSAK- 
TION

AREA  
PER  

LOKALSLAG

Lager & lätt industri, 40 %

Kontor, 43 %

Sällanköpshandel, 4 %

Övrigt, 13 % 

HYRES- 
INTÄKT  

PER  
FASTIGHET

Elementet 1, 17 %

Magneten 18, 21 %

Magneten 33, 10 %

Magneten 12, 13 %

Magneten 30, 16 %

Vitgröet 1, 23 %

E20

E4

E18

E18

BROMMA  
FLYGPLATS

ARLANDA 
20 MIN

STHLM 
CITY

MAGNETEN  
12, 18, 30, 33ELEMENTET 1

VITGRÖET 12

Vitgrö
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MAGNETEN 18
JOHANNES-

FREDSVÄGEN 17
12 057 M2

MAGNETEN 30
EKBACKS- 

VÄGEN 18-24
8 261 M2

MAGNETEN 33
VOLTA- 

VÄGEN 9-11
7 072 M2

ELEMENTET 1 
ULVSUNDA- 
VÄGEN 106

9 312 M2

VITGRÖET 12
STORMBY- 
VÄGEN 2-4
14 301 M2

MAGNETEN 12
EKBACKS- 
VÄGEN 26
6 892 M2

TMG STHLM ÄR DET ENDA TRYCKERIET med sin stor-
lek och kapacitet centralt beläget i Stockholmsom-
rådet. De största konkurrenterna är belägna i andra 
delar av landet.

– Vi säljer mycket på vår geografiska närhet, för-
klarar VD Tomas Eklund. Våra kunder ställer höga 
krav och vill vara delaktiga i hela produktionsproces-
sen. Hos oss kan de vara det utan att behöva resa så 
långt, förklarar han. 

Men närheten till Stockholm är inte bara positiv 
för kunderna.

– Vi är en tillverkande industri, även om vi inte är 
en jättefabrik, berättar Tomas. Våra medarbetare 
jobbar i två- och treskift. De goda kommunikationer-
na, med både bil och kollektivtrafik, gör att de kan ta 
sig hit och hem enkelt alla tider på dygnet. 

Och området bjuder på mer än bara goda kom-
munikationer. Några minuter bort med bil ligger 
köpcentret Bromma Blocks med en uppsjö av lunchal-
ternativ och butiker, och vill man hellre sträcka på 
benen på lunchen kan man ta en lugn promenad vid 
den närliggande sjön. För mer långväga besökare är 
det dessutom nära till både Bromma Flygplats samt 
övernattning på ett flertal närliggande hotell. 

STORFORMAT STÄLLER KRAV

TMG Stockholm bildades 2010 som ett resultat av 
fyra förvärv. Bolaget ägs av Taberg Media Group 
och har suttit i sina nuvarande lokaler sedan 1996. 
I samband med nybildandet 2010 gjordes en rejäl 
uppfräschning av ytskikt och inredning, och sedan 

Stendörren förvärvade fastigheten somma-
ren 2018 har man diskuterat hur de båda 
företagen ska kunna växa tillsammans.

– Stendörren har hela tiden varit väldigt lyhörda 
och håller en jättehög servicegrad, säger Tomas, både 
vad gäller önskemål på våra nuvarande lokaler och 
frågor kring utmaningar som kommer framöver.

Och utmaningar finns det gott om. Fastigheten ska 
fungera bekvämt för företagets fyrtio anställda. En 
vanlig dag har man även 2–4 kund- och leverantörs-
besök. För att inte tala om att man ska 
ha full produktion i alla maskiner, med 
allt vad det kräver i form av yta, säkerhet, 
miljö och transporter.

– Vi skulle till exempel aldrig kunna 
sitta i lokaler några våningar upp, menar 
Tomas. En del av det vi trycker är så stort 
och skrymmande att de måste lastas di-
rekt på en lastbil för att fraktas. Då är det 
avgörande att ha lokaler i markplan. 

SAMSYN OM KUNDERNAS BETYDELSE 

När det gäller framtiden i lokalerna i Ulvsunda, eller 
någon av Stendörrens övriga fastigheter för den delen, 
är Tomas optimistisk. 

– Vi vill själva ha kunder som ställer tuffa krav på 
oss, det gör att vi håller oss på tå. Då gäller det att ha 
koll på marknaden och vara lyhörd för vad kunderna 
vill. Det är det som styr vår produktion och vilka in-
vesteringar vi gör i framtiden, inte tvärtom. Min bild 
av Stendörren är att de tänker likadant, avslutar han.

TMG Sthlm är ett premiumtryckeri med offset-, digital- och storformatstryck,  
allt under samma tak och på bekvämt avstånd för kunderna i Stockholmsområdet. 
Bland dessa märks flera starka varumärken inom bland annat mode, samt reklam-
byråer, fotografer med flera. Man trycker även exklusiva konst- och fotoböcker 
– och så allt däremellan så klart. Och trycker gör man på allt mellan himmel och 
jord, eller i alla fall från trä till asfalt!

MÖT 
VÅRA

HYRES- 
GÄSTER

TOMAS  
EKLUND,  

VD PÅ 
TMG STHLM

IDEALISKT LÄGE FÖR  
TMG STHLM I ULVSUNDA

STENDÖRREN  
HAR HELA TIDEN  
VARIT VÄLDIGT  
LYHÖRDA OCH  

HÅLLER EN JÄTTEHÖG  
SERVICEGRAD.

FÖRVÄRVAD  
PORTFÖLJ MED  

6 ST FASTIGHETER  
I VÄSTERORT  

MED EN YTA OM  
CA 57 600 M2
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