
Stendörrens fastigheter är väl belägna i en av Europas starkaste tillväxtregioner,  
Storstockholm och Mälardalen. Bolaget ser en fortsatt god tillväxtmöjlighet i  
området och det är därför Stendörren vill äga, utveckla och förvärva fastigheter  
här med fokus på lager, lätt industri och logistik. Det här är fastighetsslag som ger  
en stabil, långsiktig avkastning, samtidigt som områdenas geografiska positionering  
och höga tillväxttakt möjliggör förädling och vidareutveckling av fastigheter till  
bland annat kontor, butiker och bostäder. På så sätt skapas ett långsiktigt värde för  
bolagets kunder, deras verksamheter och områdena som Stendörren är verksamma i.
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VÅRT FASTIGHETSBESTÅND  

– EN STABIL PORTFÖLJ MED LAGER,  

LOGISTIK OCH LÄTT INDUSTRILOKALER

Vid årets slut ägde Stendörren 121 fastigheter, 
en uthyrningsbar yta om ca 718 000 m2 och ett 
totalt marknadsvärde om 8 476 miljoner kronor 
(6 494). Hyresintäkterna ökade med 19 % till 
537 miljoner kronor (453) och driftnettot ökade 
med 12 % till 355 miljoner kronor (316). 

Bolaget har en relativt hög uthyrningsgrad 
och låga vakanser. Uthyrningsgraden i Stock-
holmsområdet för lager- och lätt industrilokaler 
har den senaste 10-årsperioden varit stabil och 
uppgått till ca 90 %. Den ytmässiga uthyrnings-
graden i Stendörrens bestånd uppgick per 31 
december 2018 till 90 % (92) och den ekonomis-
ka uthyrningsgraden uppgick till 89 % (91).

MARKNADSVÄRDE: Fastighetsbeståndet redovisas 

kvartalsvis till verkligt värde. Alla fastigheter extern-

värderas minst en gång under varje 12-månadersperiod 

(dock inte alla samtidigt). Vid mellanliggande kvartal 

internvärderas fastigheterna baserat på bland annat 

uppdaterade analyser av hyresmarknaden, förväntade 

kostnader och bedömning av marknadens avkast-

ningskrav. Externvärderingarna, likväl som en tät 

dialog med värderingsinstituten, är alltid vägledande 

vid internvärderingarna.

rens bestånd uuppppgick per 31 
dececember 2018 till 90% (92) och ddenen eekok nomis-
kaa uthyrningsgraden uppgick till 89% (91)).
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FÖRVALTNING I EGEN REGI

Aktiv förvaltning i egen regi skapar förutsättning-
ar för långsiktiga kundrelationer. Stendörren har 
som utgångspunkt att förvalta fastighetsbeståndet, 
avseende både ekonomisk och teknisk förvaltning, 
med egen personal. I takt med den pågående expan-
sionen av bolagets fastighetsbestånd har Stendörren 
fortsatt att stärka upp organisationen. Genom en 
egen förvaltnings- och driftsorganisation skapas för-
utsättningar för långsiktiga kundrelationer och god 
kundvård. Syftet är att kunna fånga upp kundernas 
förändrade behov tidigt, samt att kunna erbjuda 
god och personlig service och support. Med en egen 
organisation skapas en närvaro och tillgänglighet för 
hyresgästerna och området. Det ger även en snabbare 
förståelse för kunders behov och dess förutsättningar, 
samt grundlig marknadskännedom. Den aktiva, egna 
närvaron i fastigheterna ger även en god kunskap om 
fastigheterna. Detta skapar möjligheteter för såväl 
driftoptimering som förutsättningar för kostnadsef-
fektiva underhållsplaner och förebyggande åtgärder 

som minskar behovet av felavhjälpande support till 
våra hyresgäster, något som i sin tur leder till högre 
trivsel och bättre driftekonomi. 

TYDLIG OCH TRYGG AVTALSSTRATEGI

Stendörren strävar efter att, med beaktande av 
marknadsläget och aktuella hyresnivåer, teckna långa 
hyresavtal och verka för en avtalsstock med jämn 
förfallostruktur, god kreditvärdighet och starka 
varumärken bland hyresgästerna. Stockholms starka 
expansion medför att hyrestillväxten i regionens 
centrala delar är betydligt starkare än inflationen. 
Detta innebär att vi gärna tecknar kortare avtal i 
dessa delmarknader, givet att investeringarna är små. 
Härigenom erhålls en snabbare anpassning till stigan-
de marknadshyror. 

Bolaget tecknar normalt kallhyresavtal eller s.k. 
triplenetavtal för att bidra till en kostnadseffektiv 
förvaltning och låg operativ risk. Detta sker genom 
att risken för större kostnadsförändringar, framförallt 
energikostnader, i stor utsträckning åläggs hyres-
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Stendörren är en långsiktig fastighetsägare med fokus på att proaktivt förvalta befintliga 
fastigheter. Syftet är att skapa långa och starka relationer till våra kunder genom att till-
fredsställa deras behov av lokaler som hjälper dem att utveckla sina verksamheter. Det  
i sin tur ger långa och starka kassaflöden. Under året uppgick förvaltningsresultatet till  
174 miljoner kronor (161)* 

*Rensat för engångsposter hänförliga till uppköpserbjudandet på Stendörren (läs mer på sid 104–106) ökade
  förvaltningsresultatet med 18 % till 190 miljoner kronor.
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gästerna. Stendörren utvecklar kontinuerligt våra 
arbetsprocesser, interna kontroller och rutiner.  
Målet är att arbeta smartare, effektivare och mer 
ekonomiskt, samt att säkerställa en hög kontroll av 
bolagets hyresflöden och god affärsetik för att skapa 
möjligheter för långsiktiga kundrelationer och ett 
ansvarsfullt företagande.

OMFÖRHANDLINGAR – FORTSÄTTNINGEN  

PÅ EN NÄRA KUNDRELATION

Förvaltningens arbete med omförhandling och förti-
da översyn av hyresavtal pågår kontinuerligt. 

Vid omförhandlingar görs en bedömning av mark-
nadsläget i området och vilka behov och önskemål 
kunden har. Genom en fortlöpande dialog med hyres-
gästen skapas goda förutsättningar för samsyn kring 
förväntningar och en fortsatt god relation. Hyresavtal 
motsvarande ett årshyresvärde om 28 miljoner kronor 

har omförhandlats under året. Dessa omförhandling-
ar resulterade i en hyreshöjning om i genomsnitt 14 %. 
Dessutom har Stendörren vid ett flertal omförhand-
lingar överfört kostnadsansvar för driftkostnader, 
delar av underhåll samt skötsel av fastigheterna och 
lokalerna på hyresgästerna, vilket på sikt kommer få 
en positiv effekt på det löpande driftsöverskottet. Un-
der året har hyresvärdet ökat med 30 miljoner kronor 
till följd av nytillträdda och villkorsändrade hyresav-
tal och minskat med 17 miljoner kronor till följd av 
avflyttningar och konkurser, vilket ger ett netto om 
ca 34 miljoner kronor. Under året har uthyrnings- och 
omförhandlingsarbetet resulterat i 90 ny- och omför-
handlade hyresavtal med ett samlat årshyresvärde om 
ca 69 miljoner kronor. Utöver ovan kan noteras att 
bolaget förlängt hyresavtalet med Coop Logiskt AB 
på i allt väsentligt oförändrade villkor till 31 decem-
ber 2022.

STARK NYUTHYRNING 

Uthyrning är en central del av Stendörrens affärs-
strategi. Bolaget driver sedan 2015 uthyrningsarbetet 
genom egen organisation, i nära samarbete med 
Stendörrens förvaltningsorganisation. På så sätt kan 
Stendörren på ett tidigt stadium verka för en proaktiv 
hantering av bolagets kommande och nuvarande 
vakanser och skapa kontinuitet i uthyrningsarbetet. 
Genom att arbeta strategiskt med uthyrning, skapas 
goda förutsättningar för höjd uthyrningsgrad, föräd-
ling och projektutveckling av beståndet.

Stendörrens proaktiva arbete och uttalade sats-
ning på uthyrning har gett resultat 2018 i form av en 
nyuthyrning. Under året har 90 stycken hyresavtal 
tecknats till ett värde om 69 miljoner kronor. Av 
dessa utgörs 57 % av uthyrningar till nya hyresgäster 
eller befintliga hyresgäster som önskat utökad yta. Ca 
2 % av den nytecknade ytan om drygt 61 000 m2 

utgörs av yta som tilläggsförhyrts av befintliga hyres-
gäster som ett led i verksamheternas utveckling och 
behov av expansion. 
     
HYRESFÖRLUSTER

Hyresförlusterna i Stendörrens fastighetsbestånd har 
varit marginella de senaste åren. Under 2018 uppgick 
de konstaterade hyresförlusterna till ca 0,5 miljoner 
kronor. Vid årets utgång har dock reserveringar för 
ett fåtal osäkra hyresfordringar bokförts, totalt upp-
gående till 10 miljoner kronor. 

Stendörren för en kontinuerlig dialog med hyres-
gästerna med avsikt att identifiera eventuella finan-
siella svagheter hos kunderna i ett tidigt skede och 
därigenom kunna minimera kundförlusterna. Genom 
ett proaktivt uthyrningsarbete kan de flesta risker 
för bolaget kopplade till hyresförluster och vakanser, 
hanteras innan dessa uppstår. 

OMFÖRHANDLADE HYRESAVTAL
– FÖRE OCH EFTER OMFÖRHANDLING
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NYTECKNADE AVTAL

HYRESGÄST FASTIGHET KOMMUN ANVÄNDNING HYRESTID
OBJEKTS- 

AREA,M2

Hedin Stockholm Bil AB* Båglampan 25 Bromma Bilförsäljning och verkstad 12 år

Hedin Mölndal Bil AB* Båglampan 25 Bromma Bilförsäljning och verkstad 12 år

Eskilstuna Kommunfastigheter 
Aktiebolag

Grönsta 2:55 Eskilstuna Lager 15 år

Åtta.45 Tryckeri AB Veddesta 2:53 Järfälla Lätt industri 12 år

Nacka vatten och avfall AB Sicklaön 107:3 Nacka Lätt industri och kontor 10 år

OMFÖRHANDLADE AVTAL

HYRESGÄST FASTIGHET KOMMUN ANVÄNDNING HYRESTID
OBJEKTS- 
AREA, M2

Aremo Sanering AB Kalvsvik 16:17 Haninge Driftslokaler 9 år

Skivspecialisten i Stockholm AB Filmremsan 9 Bandhagen Distributionslager 3 år

Stenvreten 7:87 Enköping Lager 5 år

PostNord Sverige AB Magneten 30 Bromma Distributionslager 3 år

Landstingsservice Centrum 26:7 Enköping Tandläkarmottagning 10 år

 2017 2018

* Stendörren ska uppföra byggnad om ca 9 000 m2 som ska inrymma två bilanläggningar om ca 4 425 m2 vardera. 
  Båda anläggningarna hyrs ut till bolag inom Hedin-koncernen.

NYTECKNADE
HYRESAVTAL,

ÅRSHYRA

NYTECKNADE
HYRESAVTAL,

AREA

NETTOUTHYRNING 2018:

34 MKR
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MÖT 
VÅRA

MEDAR-
BETARE

Vad har du för bakgrund och vilken är din roll 
på Stendörren?
Jag har jobbat i fastighetsbranschen sedan 1985, både 
som konsult och som anställd på andra fastighets-
bolag. På Stendörren har jag varit i tre år nu, som 
fastighetsförvaltare med helhetsansvar för ca 25 av 
bolagets fastigheter i Enköping och Uppsala.

Varför valde du Stendörren?
Jag tycker att det är väldigt roligt att arbeta på ett 
fastighetsbolag som först och främst äger sina fast-
igheter, och som dessutom har egen driftspersonal 
och projektorganisation under ett och samma tak. 
Sedan är det väldigt spännande att jobba inom ett så 
expansivt företag. När jag började hade Stendörren 
ca sju anställda, nu är vi femtio!

Hur ser en dag på jobbet ut?
Jag brukar beskriva en dag på jobbet som att jag 
kommer in med en ganska klar bild av vad jag ska 
göra. Sedan ringer telefonen, och då måste jag helt 
plötsligt börja prioritera om hela min dag. För vissa 
kan det här låta hemskt, men för mig är det en av 
många saker som jag gillar med mitt jobb. Man 
måste vara öppen och kunna byta fokus snabbt. Jag 
har kontor både i Enköping och Stockholm. Två 
dagar i veckan pendlar jag till Enköping och Uppsala 
för att besöka fastigheter och träffa hyresgäster och 
fastighetstekniker på plats.

Vad är viktigt för att 
göra ett bra jobb i 

din roll?
Mycket hand-

lar om att 
delegera och 
omprioritera 
och se var 
man kan 
vara mest 
effektiv. Se-

dan måste man vara lyhörd och 
inkännande i mötet med både 
hyresgäster och leverantö- rer. 
Jag brukar försöka läsa på 
om hyresgästernas verk-
samheter för att få en bättre 
förståelse för vad som är 
viktigt för dem.

Bäst med ditt arbete?
Jag gillar att träffa nya 
människor, tycker att det är 
spännande och är nyfiken. 
Sedan gillar jag som sagt att 
jobbet är så varierat, att det 
inte finns några 9–5-dagar och 
att man aldrig riktig vet vad 
som komma skall. Det är nog 
det som har fått mig att stanna 
i branschen så länge som jag har 
gjort. Att Stendörren är så flexibla 
och förstående som arbetsgivare, 
och att teamet som arbetar här är så 
sammansvetsat bidrar också. Det gör 
att man blir väldigt lojal.

Vilken är din favoritfastighet?
Det finns en, för Stendörren, udda fastighet i centrala 
Enköping som heter Centrum 26:7 som ligger mig 
varmt om hjärtat. Dels är det en väldigt vacker fastig-
het med mycket tegel och inslag av koppar och teak. 
Men här finns också mycket blandade verksamheter, 
från folktandvård till dagverksamhet för barn och 
ungdom, och även bostäder. Det är en tidskrävande 
fastighet som sådan, men den är också väldigt givan-
de. Inte minst efter det att vi hjälpte till att fräscha 
upp både ytskikt och klimat i en av lokalerna hos en 
av de större hyresgästerna i samband med en kon-
traktsförnyelse. Hyresgästerna blev jättenöjda och vi 
fick förlänga samarbetet i ytterligare 10 år. Det blir 
en bra affär för båda parter.

d ccooooooooocccccooccoooooooccccooooocoooooooccooooooocccchhhhhhhhhhh 
bbååååååååbbbbååbbbbbbbbåbbbååbbbbbååbbbbåååååbbbbåååååååbbbåååååååbbbbådeddededdededdddddeed  

rrrrerererrreerrreeeeerrr.r.rrr.rrrr  

re

är 

tt 
et 
och 

ad 
nog 
anna 
ag har 
flexibla 

givare, 
r här är så 
så. Det gör

tighet?
dd f i h i l

ANNAS  
FAVORITFASTIGHET:

CENTRUM 26:7  
I ENKÖPING

”Ett sammansvetsat team 
och en förstående arbets-
givare är bland de bästa 
sakerna med mitt arbete”
ANNA FORSBERG, FÖRVALTARE 

PÅ STENDÖRREN

Susanne Granlund arbetar till vardags som antikvarie på Eskilstuna Stadsmuseum 
och är ansvarig för museets databas. För tillfället är hon även projektledare för, och 
befinner sig mitt uppe i flytten av föremålssamlingen från muséets tidigare lagerlo-
kaler till Stendörrens fastighet i Svista strax utanför stadskärnan. 

– VÅR UPPGIFT ÄR ATT ÖVERSE samling-
arna och se till att museiföremålen bevaras 
så länge som möjligt, berättar hon.

Det var just det här ansvaret som gjorde 
att man började leta efter nya, större loka-
ler som lämpade sig som museimagasin.

– Vi har haft föremål förvarade på minst fem olika 
ställen runt om i kommunen. Förutom att alla lokaler 
inte var helt lämpliga ur klimat- och säkerhetssyn-
punkt, så gjorde det här att vi behövde åka runt för 
att hålla koll på dem, och det rimmar inte med kom-
munens miljömål, förklarar Susanne. 

LOKALER FÖR ÖKAD SYNLIGHET

Totalt uppgår museets samlingar till ca 70 000 före-
mål – allt från keramikskärvor från stenåldern och 
vardagsföremål som porslin och glas, till ett trösk-
verk. Det finns till och med en ångbåt! Och allt måste 
nu packas – nåja, inte ångbåten – och flyttas till de 
nya lokalerna. Det här är en uppgift som måste få ta 
sin tid, samtidigt som vissa av föremålen är så känsli-
ga att just tiden inte direkt är på projektets sida. 

– När man har saker i magasin och vill bevara dem 
länge, är klimatet en avgörande faktor, förklarar 
Susanne. Det ska vara stabilt, utan några stora sväng-
ningar i temperatur eller luftfuktighet. Ställer man ut 
ett äkta föremål, eller vapen som vi har en del av, finns 
regler för larm, montrar och inbrottssäkerhet och så 
vidare. Lokalen ska även vara lätt att hålla ren och 
skyddad från föroreningar, smuts och skadedjur utifrån.

PLATS FÖR HISTORIEBERÄTTANDE

Samlingarnas nya hem är en fastighet där man – pre-

cis som på många andra ställen i Eskilstuna – histo-
riskt har sysslat med vapentillverkning. Här finns sto-
ra ytor med högt i tak och ståljalusier för att skydda 
föremålen i magasinet, samt ett stort mittskepp med 
mer än fem meter i tak, där samlingarna ska förva-
ras. Här finns även två mindre moduler, ett som ska 
fungera som kontor och ett som ska bli magasin för 
förvaring av textila föremål.

– Museiverksamhet sliter inte nämnvärt på lokaler-
na och muséer vill gärna vara långvariga hyresgäster, 
eftersom en flytt är förknippad med så många risker. 
Samtidigt har de oftast en lång lista på krav på saker 
som måste fungera i fastigheten. Här har Stendörren 
visat en enorm förståelse för våra behov, konstaterar 
Susanne. 

Inför flytten har man fått hjälp att rusta upp loka-
lerna, byta ut ventilationen och fått befuktnings- och 
avfuktningsanläggningar installerade. 

DET RIKTIGA ARBETET BÖRJAR 

När de nya hyllsystemen och pallställagen som ska 
underlätta sortering och exponering av samlingarna 
är på plats i de nya lokalerna ska hela samlingen pack-
as upp, rengöras, ställas i ordning och dokumenteras. 
Dels så att man vet var saker och ting finns, men fram-
förallt för att fastställa var de olika föremålen kommer 
ifrån och vad de har använts till – något som det inte 
finns alltid finns fullständig information om.

– Det är när vi väl har fått upp allt på hyllor som 
arbetet börjar på riktigt. Då måste vi först och främst 
gallra, och sedan måste vi fylla på med berättelser om 
alla föremålen. Jag räknar med att jag i alla fall har 
att göra tills jag går i pension, avslutar Susanne.

HISTORISK FLYTT FÖR  
ESKILSTUNA STADSMUSEUM

MÖT 
VÅRA

HYRES- 
GÄSTER

SUSANNE 
GRANLUND, 

ANTIKVARIE PÅ  
ESKILSTUNA 

STADSMUSEUM
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SEDAN 2000-TALETS BÖRJAN har lager-, logis-
tik- och verksamhetslokaler vuxit fram som ett eget 
segment på fastighetsmarknaden, med ett antal aktö-
rer som specialiserat sig inom segmentet. Segmentet 
sticker även ut något jämfört med övriga fastighets-
segment genom att likviditeten inte gick ner under 
de svaga åren efter finanskrisen 2008. Den rådande 
högkonjunkturen i svensk ekonomi har lett till att fö-
retagandet går på högvarv och efterfrågan på lokaler 
i Stockholm är fortsatt hög. Generellt är marknaden 
för lager-, logistik- och verksamhetslokaler mycket 
stark i Stockholm men kan skilja sig avsevärt beroen-
de på det geografiska läget i regionen. 

I stadsnära lägen är utbudet på exploaterbar mark 
i stort sett obefintligt vilket bidrar till ett generellt 
positivt tryck på hyresnivåerna samt mycket låga 
vakansgrader. I takt med e-handelns mognande har 
konsumenternas krav på snabbare leveranser ökat 
vilket ställer allt högre krav på tredjepartslogistik och 
fastighetsägare genom etableringar i stadsnära lägen. 
Även efterfrågan från operatörer inom lätt industri 
samt övriga servicefunktioner förväntas öka i takt 
med den kraftiga befolkningstillväxten. Mot bak-
grund av ovanstående ser marknadsförutsättningarna 
för stadsnära lägen mycket goda ut, med stigande 
hyresnivåer och fortsatt låga vakanser.

Fastigheter i närförorter har ofta bättre tillgäng-
lighet till större vägar och/eller järnvägsnätet än 
fastigheter i stadsnära lägen. Likt stadsnära lägen 
råder det en generell brist på mark i närförorter samt 
att en del befintliga områden konverteras till mer 

levande stadsområden med en blandning av bostäder, 
kontor och handel. Hyresgäster i närförorter har ofta 
lägre krav på snabb tillgänglighet till kunder, vilket 
bland annat återspeglar sig i en något lägre hyresnivå. 
Framtidsutsikterna för närförorter ser mycket goda 
ut med ett generellt positivt tryck på hyresnivåer och 
fortsatt mycket låga vakansgrader.

Fastigheter i ytterstadslägen, skiljer sig mot de 
övriga lägeskategorierna genom att tillgängligheten 
på exploaterbar mark är mycket bättre samt att 
tillgängligheten till dessa områden inte begränsas 
av trafik och flaskhalsar i samma utsträckning som 
mer centrala områden. Majoriteten av nyproduktion 
i Stockholm har och kommer ligga i ytterstadslägen. 
Möjligheten till nyproduktion öppnar upp för ända-
målsenliga fastigheter med modernitet, flexibilitet 
samt pressade driftkostnaderna. 

Stendörrens lokaler för lager, logistik och lätt in-
dustri svarade tillsammans för ca 66 % av den totala 
uthyrningsbara ytan. Bolagets utbud av kontorsytor 
utgörs av 22 % av uthyrningsbar yta. Då de flesta av 
Stendörrens hus innehåller en blandning av ytslag har 
bolaget valt att klassificera sina hus utifrån det ytslag 
som uppgår till minst 65 %. Fastigheter där det inte 
finns ett dominerande ytslag, benämns som verk-
samhetslokaler. Utifrån denna klassificering utgörs 
ca 44 % av beståndet av fastigheter med huvudsakli-
gen lokaler för lager, logistik och lätt industri, 15 % 
utgörs av fastigheter med huvudsakligen handels- eller 
kontorslokaler medan 44 % utgörs av fastigheter med 
verksamhetslokaler.

STENDÖRRENS LOKALTYPER

TYPER AV  
HUS, %  

AV TOTAL  
YTA 

Industri, 15 %

Kontor, 8 %

Lager och logistik, 29 %

Verksamhetslokaler, 41 %

Handel, 7 %

DETALJFIXAS I STEG 2
BILDER SKA VÄLJAS OCH LITE 
PRATBUBBLOR SKA IN

Sällanköpshandel, 10 %

Lätt industri, 23 %

Kontor, 22 %

Lager och logistik, 43 %

Övrigt, 2 %

FÖRDELNING  
UTHYRNINGS- 

BAR YTA,  
% AV TOTAL  

YTA 
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Rollen som hyresvärd ger oss många spännande utmaningar och innebär mycket ansvar. 
Den låter oss stifta bekantskap med företag från en mängd olika branscher och ger oss 
chansen att vara en del av deras utveckling. Det här gör Stendörrens kundrelationer  
speciella och mycket värdefulla för oss. 

STENDÖRRENS  
HYRESGÄSTER

HYRESGÄSTER/FASTIGHET

1 st, 18 % 

2–5 st, 27% 

6–10 st, 21 % 

11– st, 34 %

BASERAT  
PÅ 

HYRA

HYRESGÄSTER/FASTIGHET

1 st, 18 % 

2–5 st, 33 % 

6–10 st, 20 % 

11– st, 29 %

BASERAT 
 PÅ 

AREA

HYRESGÄSTERNA I VÅRA FASTIGHETER

Hyresgästerna i fastighetsportföljen utgörs av såväl 
väletablerade, små- och medelstora företag, som stora 
multinationella företag. Inom fastighetsbeståndet 
finns det även en stor spridning mellan branscher. 
Stendörren är glada och stolta över att ha fått för-
troendet av nästan 740 bolag att upplåta lokaler till 
deras verksamheter.

Antalet hyresgäster, i kombination med att 82 % 
av fastigheterna (räknat till hyresvärde) utgörs av 

fastigheter som har minst två hyresgäster, skapar 
en god riskspridning och minskar sannolikheten 
för stora vakanser eller hyresförluster på grund av 
konkurser.

Per 31 december 2018 svarade de tio största hyres-
avtalen för drygt en femtedel av den samlade, årliga 
grundhyran från bolagets hyresgäster. Stendörrens 
största hyresavtal, där Coop Sverige Logistik AB är 
hyresgäst, representerar knappt 9 % av den samlade 
årshyran.

STOLTA LEVERANTÖRER  

AV LOKALER TILL NÄSTAN 

740 
HYRESGÄSTER

ANTAL HYRESGÄSTER  
PER FASTIGHET
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COOP LOGISTIK AB

Coop Logistik AB stödjer Coop-koncernen 

i lokal- och fastighetsfrågor till dagligverk-

samheten inom Coop samt den övriga ko-

operativa handeln i Sverige. I fastigheten 

Nygård 2:14 i Upplands-Bro hyr Coop to-

talt 128 632 m2, omfattande huvudsakligen 

lagerlokaler samt kontor. Fastigheten har 

sedan den byggdes på 1970-talet utgjort 

Coops svenska huvudlager för kolonialva-

ror och fungerar som ett nav i företagets 

logistiknät. Hyresavtalet för innevarande 

hyresperiod löper ut 2022-12-31.

UNILEVER EUROPE B.V.  

Unilever är ett handels- och livsmedels-

företag som tillverkar och säljer produkter 

under 400 olika varumärken runt om i 

världen. Ett urval av de främsta varumärk-

ena inkluderar Lipton, GB Glace, Via, Axe, 

kontors- och lagerfastighet i Flen om 
2. I fastigheten ryms frys- 

och varmlager samt kontor. Hyresavtalet i 
2 

omförhandlades under 2016 och förläng-

des till 2027-12-31.

ALFA LAVAL TUMBA AB

Alfa Laval är en ledande global leverantör 

av produkter och lösningar inom värme-

ledning och vätskehantering via nyckel-

produkter inom värmeväxling, separatorer 

och pumpar/ventiler. Bolaget är noterat 

på Nasdaq Stockholm med ett börsvärde 

om ca 55 miljarder kronor. Alfa Laval hyr 
2 i fastigheten Kälby 1:55 i  

Eskilstuna och hyresavtalet för innevaran-

de hyresperiod löper till 2022-12-31.

FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB

FUCHS Lubricant Sweden AB, är en del 

av den globala koncernen FUCHS som är 

världens största oberoende leverantör av 

smörjmedel. Bolaget utvecklar, tillverkar 

och säljer smörjmedel och relaterade spe-

-

ningsområden och branscher, däribland 

företag inom fordonsindustrin, OEM, 

brytning och prospektering, metallbe-

arbetning, jord- och skogsbruk, luftfart, 

kraftproduktion, maskinindustri, bygg och 

transport samt stål-, metall- och cemen-

tindustrin, livsmedelsindustrin, glastill-

verkning och gjut- och smidesindustrin. 

Hyresavtalet i fastigheten  

Kalvö 1:24 löper till och med 2020-09-30.

BACTIGUARD AB

Bactiguard AB är ett svenskt medicintek-

nikföretag listat på Nasdaq Stockholm. 

Fastigheten, som byggdes 2014, inrymmer 

Bactiguards huvudkontor och huvudsakli-

ga forskningsanläggning.  

Hyresavtalet för innevarande hyresperiod 

löper till 2029-06-30.

ENKÖPINGS KOMMUN

Totalt hyr kommunen 5 854 m2 i våra fast-

igheter, Centrum 26:7, Stenvreten 6:1, S:t 

Ilian och Stenvreten 7:74.

Var av största hyreskontraktet är på  

1 764 m2 och löper till 2022. I dessa lokaler 

bedriver Enköpings kommun dagverk-

samhet, jobbcentrum och kontors-

administration.

POSTNORD SVERIGE AB

PostNord erbjuder kommunikations-och 

logistiklösningar till, från och inom Norden.

Fastigheterna som PostNord hyr ligger i 

Enköping, Flen, Stockholm och Södertälje 
2.

Största förhyrningen ligger i Bromma  
2.

SÄTRA MOTORCENTER AB 

Sätra Motorcenter AB är Nordens största 

Peugeotanläggning.  
2  

försäljnings-, kontors- och verkstadsyta 

och innevarande hyresperiod löper till 

2022-12-31.

VÅRA 
 10 STÖRSTA  

HYRES- 
GÄSTER

EXPLORIA AB 

Exploria är Nordens ledande leverantör  

av event och nöjescenter för barn.  

Den fastighet som Exploria hyr inrymmer 

ett av Europas största nöjes- och upplev-

elsecenter. Hyresavtalet för innevarande 

hyresperiod löper till och med 2027-12-31.  

ÅTTA.45 TRYCKERI AB

Åtta.45 tryckeri AB är ett tryckeri som 

vuxit till att bli ett av landets största. 

Åtta.45 hyr kontors- och produktionsloka-

ler i fastigheten Veddesta 2:53 i Järfälla om 

totalt 8 963 m2. Fastigheten huserar en del av 

maskinparken för tryckeriet samt kontorsyta 

för administrativt arbete. Hyresavtalet för inne-

varande hyresperiod löper ut 2030-09-30.

STÖRSTA  
HYRESGÄSTERNA, 

INTÄKTER

COOP Logistics AB, 9 %

Exploria AB, 3 %

Åtta.45 Tryckeri AB, 2 %

Unilever Europe BV, 2 %

Alfa Laval Tumba AB, 1 %

Fuchs Lubricants Sweden AB, 1 %

Bactiguard AB, 1 %

Enköpings kommun, 1 %

PostNord Sverige AB, 1 %

Sätra Motorcenter AB, 1 %

Övrigt, 78 %
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UPPSALA

VÄSTERÅS

ESKILSTUNA

SÖDERTÄLJE

SÖDERTÄLJE

ESKILSTUNA

FLEN

VÄSTERÅS

ENKÖPING

UPPSALA

STOCKHOLM

STORSTOCKHOLM

MÄLARDALEN

E18

E18

E4

267
265

73

E4/E20

Lidingö

Ekerö

Vallentuna

Jakobsberg

Brunna

Kungsängen

Bro

Kallhäll

Solna

Vårsta

Rotebro

Älta

Haninge

Jordbro

Tullinge
Salem

Salem

Huddinge

Södertörn

Färingsö

Lovön

Täby

Upplands
Väsby

Kista
Sollentuna
Häggvik

Östlig förbindelse

Tvärförbindelse
Södertörn

Förbifart
Stockholm

Södra länken

Norra länken

Norrortsleden

Essingelänken
CENTRALA

STOCKHOLM

Södertälje

INFRASTRUKTUR
I takt med att Stockholmsregionen växer krävs en ständig utveckling av infrastrukturen. För att kunna 

tillgodose de krav en växande befolkning medför pågår en rad stora infrastruktursatsningar. Med syfte 

att binda samman de norra och södra delarna av länet och samtidigt avlasta infarterna till Stockholms 

innerstad och Essingeleden, byggs Förbifart Stockholm med beräknat färdigställande 2026. Prognoserna 

-

talt ca 145 000 fordon per dygn. Samtidigt pågår förlängning av tunnelbanenätet i både nordlig och sydlig 

riktning, med syfte att förtäta staden och skapa bättre tillgänglighet för stadens invånare. Även järnvägs-

nätet genomgår förbättringar för att kunna öka kapaciteten och möjliggöra för godstågen att ta en större 

andel av den växande transportvolymen. Infrastrukturprojekten Förbifart Stockholm och Tvärförbindelsen 

Södertörn förväntas rita om kartan för lager- och logistiksegmentet och bidra med positiva effekter för 

norra och södra Stockholm. 

VÅRA OMRÅDEN

TILLVÄXTREGIONER – NAVET I DEN  

GEOGRAFISKA POSITIONERINGEN

Tillväxtkurvan i Stockholm och Mälardalen där 
Stendörren är verksamma har pekat starkt uppåt i 
många år och visar inga tecken på att avta. Snarare 
tvärtom. Därför lägger Stendörren stor vikt på att 
identifiera intressanta industriområden med potential 
i Storstockholm och övriga Mälardalen. Fokus ligger 
sedan på att utveckla och förstärka närvaron i dessa 
områden. Det medför synergier både vad gäller för-
valtning och uthyrning och möjliggör en rationell  
och kostnadseffektiv skötsel av fastigheterna. 

STOCKHOLM

MÄLARDALEN

ESKS ILSTU

VÄS

1 st        2 st         3 st          4–7 st            8< stFASTIGHETER ÄGDA AV STENDÖRREN:
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MÄLARDALEN INKLUSIVE SÖDERTÄLJE ligger 
geografiskt nära Storstockholm men erbjuder även 
ur ett demografiskt perspektiv mycket bra förutsätt-
ningar för distribution till Storstockholm. Regionen 
har världsledande företag, framstående universi-
tet och ett befolkningsunderlag på ca 3 miljoner 
människor. Regionens strategiska läge och utmärkta 
kommunikationer gör att regionen ses som ett av 
landets bästa lager- och logistiklägen. Den mycket 
goda infrastrukturen runt Mälardalen i kombination 
med containerhamn och kombiterminal i Södertäl-
je skapar ett komplett utbud av transportslag. Det 
kompletta transportutbudet i regionen skapar närhet 
till Stockholm och Göteborg, men även till Norge 
och Danmark.

Till skillnad från Sveriges tre storstadsregioner 

sker nästan inget spekulativt byggande av lager- och 
logistiklokaler, och på grund av relativt likartade 
markpriser i regionen är nyproduktionshyrorna 
relativt homogena. För befintliga lokaler är dock 
hyresmarknaden mer splittrad, med högre vakans-
grader och lägre hyror på orter som drabbats av 
nedläggningar och omstruktureringar av industrier. 
Som andra delmarknader drabbar vakanser och lägre 
hyror främst äldre och icke-ändamålsenliga lokaler.

Transaktionsvolymen i regionen för lager-, 
logistik- och verksamhetslokaler uppgick till 2,3 
miljarder kronor under 2018, vilket är högre än den 
genomsnittliga transaktionsvolymen de senaste fem 
åren. Regionen utgör därmed ca 15 % av den totala 
transaktionsvolymen inom segmentet och historiskt 
sett är volymen att betrakta som hög.STOCKHOLM NORR STOCKHOLM SYD STOCKHOLM TOTAL

Bebyggda fastigheter 34 28 62

Obebyggda fastigheter 3 1 4

Uthyrningsbaryta 

Uthyrningsgrad, yta 90,6 % 89,1 % 90,1 %

Uthyrningsgrad,ekonomisk 88,1 % 90,0 % 88,9 %

Snitthyra, m2 780 897

Marknadsvärde

Marknadsvärde obebyggda 319,4 – 319,4

Hyresduration snitt, år 3,5 5,6 4,3

MÄLARDALEN NORR MÄLARDALEN SYD MÄLARDALEN TOTAL

Bebyggda fastigheter 36 11 47

Obebyggda fastigheter 2 6 8

Uthyrningsbaryta 

Uthyrningsgrad, yta 90,0 % 88,4 % 89,2 %

Uthyrningsgrad,ekonomisk 89,8 % 88,3 % 89,2 %

Snitthyra, m2 915 587 751

Marknadsvärde 695,4

Marknadsvärde obebyggda 31,0 – 31,0

Hyresduration snitt, år 3,4 4,4 3,7

SÖDERTÄLJE

ESKILSTUNA

FLEN

VÄSTERÅS

ENKÖPING

UPPSALA

STOCKHOLM

STOCKHOLM ÄR EN AV DE REGIONERNA som växer 
snabbast i hela Europa och utgör tillsammans med 
Mälardalen Sveriges demografiska mittpunkt. Regi-
onen präglas av en stark urbanisering och är navet i 
svensk ekonomi, vilket gör att huvudstadens ekono-
miska tillväxt påverkar hela landets utveckling. Bara 
Stockholms län svarar för ca en tredjedel av landets 
BNP, en andel som har ökat stabilt under lång tid 
och förväntas fortsätta öka framöver.

Regionens konjunktur har varit fortsatt stark un-
der året även om den mattats av något jämfört med 
2017. I linje med landet som helhet har näringslivet 

och befolkningsutvecklingen utvecklats väl medan 
byggandet följt en svagare utveckling. I Stockholms 
län bor 23 % av Sveriges befolkning och länet sva-
rade för 32 % av landets befolkningsökning under 
2018. En avgörande förklaring till regionens goda 
utveckling är att både företag och hushåll attrahe-
ras av en stor marknad med omfattande mångfald 
i tillgången på resurser, utbildning och tjänster. 
Regionens strategiska läge och utmärkta kommu-
nikationer har medfört att Stockholm ses som ett 
av landets absolut bästa lägen utifrån ett lager- och 
logistikperspektiv. 

STOCKHOLM MÄLARDALEN
 VÄSTERÅS, UPPSALA, ENKÖPING, ESKILSTUNA OCH SÖDERTÄLJE

STOCKHOLM NORR

MÄLARDALEN NORR

MÄLARDALEN SYD
STOCKHOLM SYD

STENDÖRRENS FASTIGHETER I STOCKHOLM

STENDÖRRENS FASTIGHETER I MÄLARDALEN
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NACKA ENERGI ÄR ETT ANRIKT FÖRETAG som har 
levererat el till boende och företag i Nacka sedan 1918. 

– Det är vårt ansvar att förvalta och bygga ut elnä-
tet i området, förklarar Henrik Svensson, elnätschef 
på Nacka Energi.

Och just utbyggnad är något som har sysselsatt 
bolaget i väldigt stor utsträckning den senaste tiden. 
Nacka som område genomgår en enorm tillväxt, med 
13 500 nya bostäder under utveckling, 10 000 nya 
arbetstillfällen i vardande, ny tunnelbanesträckning, 
gator och vägar som ska dras om, med mera. Det här 
återspeglas naturligtvis i Nacka Energis verksamhet, 
för allt det här är ju saker som kräver en fungerande 
elförsörjning. 

– Vi är en viktig partner i samhället, konstaterar 
Henrik, en som många kanske tar för givet ibland. 

FRÅN CELLKONTOR TILL LANDSKAP

På Nacka Energi arbetar tekniker, elektriker, pro-

jektledare och administrativ personal. En vanlig dag 
på jobbet bygger man, installerar och projekterar 
nya elanläggningar och genomför underhåll på de 
existerande anläggningarna. Man samlar även in 
mätvärden och rapporterar till elproducenter runt om 
i landet, träffar olika intressenter i form av exploa-
törer och kommuner, med mera. Självklart hanterar 
man även drifts- och fakturafrågor från kunderna.

I dagsläget har bolaget 47 anställda, med siktet 
inställt på expansion. 2018 flyttade man från Elverks-
huset, ett klassiskt kontorshus med cellkontor, som 
byggdes för verksamheten på 1970-talet. Ny adress 
blev Stendörrens konceptfastighet Point Nacka. En 
byggnad med öppna, ljusa och moderna ytor och 
många mötes- och samtalsrum. 

– Det är ju en gammal produktionshall med rejäla 
betongväggar, som känns rustik och gedigen samti-
digt som den är öppen, med ett ordentligt ljusinsläpp, 
säger Henrik.

MÖT 
VÅRA

HYRES- 
GÄSTER

HENRIK  
SVENSSON,  

ELNÄTSCHEF  
OCH JONAS  
KELLBERG,  

VD PÅ 
NACKA ENERGI

I samband med Nacka kommuns storsatsning på allt från bostäder och kontor till lokaltra-
fik, passade elleverantören Nacka Energi på att flytta till mer ändamålsenliga lokaler. För 
att få mer plats att fortsätta utveckla verksamheten och för att kunna locka fler anställda.

PERSONAL OCH SÄKERHET I FOKUS

När man letade nya lokaler var ett av kraven att 
dessa skulle ligga inom bolagets verksamhetsområde, 
det vill säga Nacka med omnejd. 

– Vi ville även ha nära till kommunikationer, 
fortsätter Henrik. Många av våra medarbetare bor 
och jobbar i Nacka, men det finns 
några och kommer säkert att vara 
fler på sikt, som bor längre bort. Då 
är goda kommunikationer ett sätt att 
attrahera personal, liksom bekvämt 
avstånd till matställen, shopping och 
grönområden.

Den största utmaningen med 
Nacka Energis verksamhet är att 
man sysslar med både ren kontors-
verksamhet och byggproduktion, och att få allt att 
hänga ihop. Därför var ett annat krav att det i de  
nya lokalerna, utöver kontors- och mötesytor, skulle 
finnas plats för tekniska lokaler, en driftcentral 
för att styra elnätet, ett eget serverrum, omkläd-
ningsrum, lager, verkstad och garage för verktyg, 
reservkraftaggregat och större fordon som lastbilar. 
Dessutom kräver verksamheten ett förhöjt säkerhets-

krav med avseende på skalskydd.
– Här har Stendörren varit väldigt lyhörda, proak-

tiva och förstått våra behov, berättar Henrik. Inled-
ningsvis blev vi erbjudna lokaler på ett annat plan 
i fastigheten, men som tur var kunde vi byta till ett 
utrymme längre ned, så att vi fick närmare till lager, 

verkstad och garage. Det gav en bättre 
helhetslösning för verksamheten. 

Nästa utmaning blir att växa i loka-
lerna, och utveckla sitt partnerskap med 
Stendörren när det kommer till 
hållbarhetsarbete. Till exempel 
genom att utveckla laddinfra-
strukturen i fastigheten.

– Förutsättningarna på 
elmarknaden förändras, det 

kommer hela tiden ny teknik och samhäl-
let och vårt arbetssätt påverkar varandra 
mer, vilket gör att vi behöver arbeta på 
ett helt annat sätt idag, säger Henrik. Och 
här känns Stendörren som en positiv och 
proaktiv partner.

– De har aviserat vissa ombyggnationer 
och de ser lockande ut, avslutar han.

NÄSTA UTMANING  
BLIR ATT VÄXA I  

LOKALERNA OCH  
UTVECKLA SITT  

PARTNERSKAP MED  
STENDÖRREN INOM  

HÅLLBARHET.

NACKA ENERGI 
MODERNA VERKSAMHETSLOKALER  
LADDADE MED MÖJLIGHETER

NACKA ENERGIS VERKSAMHET 

BEHÖVER LOKALER FÖR  

KONTOR, MÖTESYTOR, TEKNIK, 

DRIFTCENTRAL OCH LAGER.
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