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Hdr dr vi som gdra't !
Har ar gangei som skall se t I att
tidningen aven forts?ittningen
hel ler hog siandard och har ett
intressant nnehal l ,  Fr v Barbro
Larson (redaktdr), Thornas Dubo.
is (Tekn k och kartor,  Utbidning,

_

4 Del  b l i r  vArre. . .

Segdragna planprocesser och anga byggtider gdr
att nya bycgprojeft ferdigsi2, ls !ider lagkonjunk
turen och att prob emen pA iastighetsnrarknaden

nternat ione la fregor),  Svante Asternro ( lnternat ionela fragor),  Torbjbrn Cederholm (Tekn k
och kartor), Birg tta Nansson (ansvarig utg vare), Car Johan Hjalme (Fastighetsratt och ratt.
sekonorni) ,  IVlar ia U tuarsson Ost und ([ / ] i l jdr i , t t  och N4rloehonomi),  Ake Elwal l  (Finansier ing
och transakt joner,  Fast ighetsvarder ng, Fast ighetsforvaltning).  Saknas pa b den gOr Mar anne
Carlbr ng (Uibi dnlng, Fast ghetsratt och R;ttsekonomi), Ingegerd Hedmark (Fastighetsratt
och Rattsekonomi),  Helen Rost(Teknikoch kartor) samtJ6rgen Polstam (Fast ighetsvardering
och Fast ighetsforva tning).

Varambt on: ir  at t tacka fr i ren ngens he averksamhetoch bidra t  l l  en l : isv: i rdt idn ng. Dar.
fbr lnneha lerredakt onskornmit t6n personersom representeraral laslLtsekt lonerna iASPECT.
[/]en v kan lnte veta a t. Redakt onskomrnlti6n ser darf6r iram emot lasarkontakter ned t os
pa intressarta och/e eraktuel lafragore eronrraden som kan edat lar i ik lar.

samband med overgangen I ASPECT har nagra va t att dra s g til baka fran redaktions.
kornmitt6n. Kommitt6n vil passa pa att rikta ett stoft tack t dessa for gjorda insatser under
5ren. Ear arbete har var i tyt terst  vardefu i f i i rNya Lantmataren. Ettspec el l tstort tackvi l lv i r ik.
ta t I Lars Arell som vant med i kommitt6n sedan starien 2002 och som ocksa en period varit
ansvaf lg u€vare.

darmed spads pa yt ter lgare

[,1almd, Goteborg, BorlAnge och Stockho m del
tar i ett protekt som erbiuder en GPs-stodd
navger ngstlansi idr personer rned nedsatt syn

eler  kogn t  va iunki ionsnedsl i t tn  ngar

l le tadata b idrar  t i l  I  a l farsnyl tan

Nled metadata bl r det lAttare alt h iia daiakii .

3 D  i F a ' t o v e r s l e n
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Genomarbeiade fdrrAttn ngsldrberedelser ar en
rdrutsat t i i ig idr  at tvarna samhalsnyt tan v d

tredimens onel a iasiighetsb dn ng.

Var je last ighetskr is  ar  unik

Ait dei svenska lastighetsmarkiaden numera air
en del av ei nternafione I lastlshetsmarknad gdr
det svdd att dra paral e ler med 1990 ta ets ias

hetskr s. Varle last shetskr s ar un k och det
stand gt platslbr nya m sstag, kanske sa oita
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2009 kommer att bl i  ett sv:rare
:r for fastighetsbranschen ;n vad

Kommersie l la
fastighetsmarknaden

h r  b l i r  de t
, t

Efter  f lera ar  av st igande fast lghetspr iser s jonk pr iser-
na under fc j r ra i ret  och hyresniv6erna v isar tecken p2r
at t  bor ja fa l la,  Samtid igt  gor segdragna planprocesser
och langa byggtider att nya byggprojekt fardigstaills
under ldgkonjunkturen och at t  problemen pa fast jghet-
smarknaden ddrmed spdds pa yt ter l igare.

AV GUSIAF  BENNDOR FOIO  WI ]  TE  ARK IEK IER

2008 var.  Ufder foregaende ar slonk
fortJarande vakanserna och hyrorna ho
sig re at vt  stabi la.  Som en fo ld av den
forsarnrade konlunkturen farvzrntas
Joretagskonkurserna aka genere t an
det samt d gt som nybyggnat oren fort
satter at tbka isnabb takt.  Sammar agt
kommer detta att  leda t  st ieande
vakansgrader,  v ket foran eder att  fas.
tishets;earna agerar ytterlieare. Fl0C.
beanade aktdrer som dag fnfs p:
marknaden fdrvantas at hogre
utstrackn ng b tv ngade att  s; l la sina
fast gheter,  v i lket kommer att  eda t
yt ter gare st igande d rektavkastnings
krav och m nskade varden pa fast ghe

Sto .kho lm:  Okande vakansef

Detsom grlrnd och botten paverkarfas
t ighetsmarknaden mest ;r  BNP t i l lv;x
t€n. Nar BNP.t Lvaxten nu slunker a t
rner se okar arbetslasheien t sarn
mans rned kofkurserna i landet.  Detta
eder sin iur i i l l  at t  okalvakanserna
akar och att  fastghetsagarna ser sig

tv ngade att sanka s na hyresnivaer far
attf ;  moi ghetatt hit ta nya hyresgaster
(och att behb a bef ntllga).

Vled en vakansgrad itota a Stockholrn
p:9,3procentvd ! ig ingen av 2008, en
oforandrad n vi iamfort rned f0regdende
kvarta , har fast;ghetsagarna var t forut
seende och sankt s na hyror.  Specie i
p: tag g har nedgangen vant CBD
(Centra Bus ness D str  ct)  i  Stockho m
dar prme rent sjunkl t  f r ;n 4 400
krlkvm t 4 100 kr,/kvm pa ett kvartal.
Aven andra delrnarknader haf pavefkats
negat ivt ,  mer hbr ar nedgdngen an sa
ange nagot mindre. Omkring arsski f tet
2009,/2010 kornmer ocksi tva stora
kontorsprolekt CBD Lrt  pa rnarkfaden
Klngsbrohuset p, 19 500 kvm och
andm:rket Water Front pe 25 000
kvrn Bada dessa prolekt : r  of i ice t
annLr he t  utan kontorshyresgaster.  Tl
det ska aggas alla andra nybyggnads
och renov€ringsproj€ki  som ar pd gdng
staden, v ket nnebar att  vakansgraden

Gdteborg: Svad hitta kdpare

Goteborgsregionen ser v,  t  Ll  ski l lnad

fr. in Stockholr i  och Vla mo, redan nu en
bkad arbetslashet,  t rots att  a a varsel
annu inte fAtt etfekt Fast ghetsmarkna
den staden star dock emot re ai iv i  bra
och aven om vakansgraden i  tota a Gote
borg dkat t 7.6 procent v d Lrtg:rngen
av 200a, fran 6,9 procert fdregaende
kvartal .  har annu fga hyressarkn ngar
noter: ts.  Pr ime reni GoteborgCBDl g
ger dag pa 2 300 krlkvm, vl ket ar en
Lrppeang p: arsbasis rned 2 procenten.
heter.  Det kommer nte ut speciel l t
m:rnga nya kontorsprojekt p: markna
den under 2009, utan de festa ser
dagens lus farst  2010. Nbgra exempe
;rprojektet U ev Parkpatotal t33 000
kvm, som fardlgst; l ls i tva faser under
2009 resp 2010, och Projekt G;rda pa
ioia i  17 000 kvm, som sur f t rdgt
under 2010 De tva faserna i  U ev Park
ar idag fu t  uthyrda medan al la andra
starre projekt som b r f:ird gsu da
under 2009 mer e ler m ndre st ;r  utan
hyresg;ster.  Foretagen Goteborghar
gen€re t  mycketfokus mot industrseg
meniet.  Eftersom lndustr in har drab
bats hAd av f inanskr s€n r iskerarvakan
serna iregionenst iga kraft  gt .  Sanrt idigi
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har rnanga nvesterare arnnat rnirrkna
den v ket gor att  det kommer ai t  b
svari ati hitta kopare t I de objekt sorn
Komrnef ut pa marknaden.

NIalmd: Klarar sig bra
lvla ma ;r  ef  spannande marknad r.ed
goda fdrutsattningar och en an edning
i det stavas bra lnfrastrLkt!r .  Det som
sker Nla mo dae kommer p: s kt  at t
gbra staden t i  et i  intressant a ternat iv
fdr nt€rnat ione a fast ighets fvesterare
samtdrgi  som alt  fer faf€tag ser Ma
rnoreg onen sorn ett alternativ v d p a
cef lng av hLr!udkontor.  Det senare har
t  v ss del redan skeit  da danska fore
tag va t  at t f  yt ta over sina koftor t i l tden
svenska sidan b and annai som en fo id
av bi l l lgare arbetskraft .  Vak:nsgraden
staden artackvaredetta ag. endast6 1
proc€nt.  Det ska ocks:r  t i l tagsas art
vakansgraclen ar innu agre de centra.
a delarna av lv lalma.4.4 procent CBD
och 3,4 procent r  V;stra Narnnen. Pr me
rent har strgi t  rned 3 proceft  pa arsba
s s och ,r dag 2 100 krlkvrn

Ennackde med Vlalrndreg onen aratt
det byggs vald gt mycket Under 2009

Ar detta inte ett  prob em da de stora
prolekten Wor d Trad€ Center
(14 000 kvm) C tykajen (13 500 kvm)
och kv: i r teret Forskaren L!nd (10 000
kvm) ar mer e er m ndre fu l t  l thyfda.
Det ser n;rsot varre ut for 2010 da ytter
gafe ornkr ng 40 000 kvm komrier ut

pa r.arknaden. Reg onen ar beroende
av att  dansk:rra fortsatter: t t  f  yt ta over
t  den svenska s dan ochattdetva st ; i
derfa pa fespekt ive s da i lv s!ndet lod
s.t ter at i  v:xa ihop. T sammans med
Koperhamn och Lund skapas en reg on
mecl myckei bra utbud och en befolk
n r n s p a  o v e r  l 5  m  j o n e r .

Detal ;haodeln har der svbd
Aftalet konk!rser nom cleta lhandeln
lrar okat !ncler i r€1. Mobe hafd arna
har haft  dei  iuJfast medan det segment
som g:t t  bast : r  dag gvar!randen.
Trots att den arbetsfora befolkningeir
Jatt  mer pengar pinbokef gefonr
skatte attnader och sankta r ;ntor ar det
frarnst AgprsbLrt iker sorn Ldl,  Wil lys
med f  era som gyrnas av igkonl! fktu.

Under hogkonirnkturen fanns Inansa

r /.$o.ihorn gor seg./fagra p/arpro
ccsser oc, /ingi lyggirdef att rya
try gg.pralell f a di gsl; I I s u nder l) gka n
junktuten, med akahde vakanser sam
fo I l.l. Bi 1 dcn I tsa I Stockhot m Watetrant
Buil.linp. san ar under upprtjtande.

p aner pi ati bade bygea ui bef nt iga
kopc€ntftrrn ocr att bygga nya diton.
Bara Stockro m sklr  e drygt 200 000
kvrn ny kapcentrumyta byggas under
peroden 2008 2011. nvesterare sag
snabbt rsken i att forr,,:rva ett k0p.
centrurn och drrrned steg direktavkast.
n fgsn v:ir fdr detta t g:rnsss ag kraf
i ig i  pa kort  t  d.  f r in 4,6 procent i  6.4
pfocent pa ett  er.  Pa denna avkastn rgs.
nivi  pr isades ocksi  in ai t  hyrorna st gi t
kraft  Ct Lrnder n:gra ar och ai t  en natur.
greky ned:t  var al t  varnta. L:rgkonjunk

t!ren har dock glort  at t  v ss: planer har
skl l t  ts Lpp e ef agts n€r.  v ket Cdr att
nvesterarna bor f i  upp ntresset aven

Tordetta segrnent sa lort tillv;xten boriar
v sa tecken pi att bka igen.

Gusidl Eerr./or if |ijdslyare v/d lasttg
helsi(j|etdFei Jones Lrrg LdSir//e.
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Navigeri ngstj?inst fiir fu n ktionsh i nd rade

Trygg pa stan
trots svag syn
Ti l lgangl ighet  har stat t  hogt  upp pa dagordningen de senaste i i ren,  bdde hos lagst i f '

tarna och inom kommunerna.  lv la lmd, Goteborg,  Bor lange och Stockholm del tar  i

et t  projekt  som erbjuder en GPS'stodd naviger ingst janst  for  personer med nedsatt
syn el ler  kogni t iva fu n kt ionsnedsattn ingar.

AV BARBFO LARSON FOTO SUNE FR I ]ELL

:
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l igheten samhir et fOr aLdre och for per-
soner med funkt onsnedsai in ngar.
Med navigeringst jarsten i  mobi len ska

E-Adept kal las systemet sorn ska
skapa t lafsterfor at t  dka t  Llgang.

de k!nna planera s n f , rdvag och ta sLg
fram t lots o ka m ioer. vlob en
(e er handdatorn) har kontakt med
kommunens daiabas for uppdater ingav
ol ika hinder I  rn jon som vAgarbeien,

uteserveringar och trappor.
Tre projekt sarnverkar kring detta:

FRAIVI (kognit iva funkt ionshinder),
Regis ekonomisk laren ng och DLgta t

$nsvasnat (synskadade).

: :



GPS:en kan inte ersdtta.len vita

En av dem som testat systemet ar
. loakim Norde I  l \4a mb. Haf ar bt ind
och trorattdet kornmerattvara t i l  stor
hjalp i  nya, okAnda rn joer.

-  [ .4en cPs:en kan ib]afd sta t i te fel
eller frjrlora t;ckf fg, sa n:gon €rs,tt.
n fg Tor den v ta kappen b r  dei  tnte.

Han far nredha av perni  a Johnn
lran Traf ikkontoret i  Stockhotrns stad
som ar proiektaga re fd r Stock holrn sd e.
en av eAdept;  Digtat g:ngvagfat

samt ordJorande ie Adepts styrgrupp.
-Det har he eratdr jgvari t  meningen.

Daremot fer anvandarna storre frihet
och moj l ighet at i  ta sig ut s jatva. En
armfLnkt on bidrar tiit tryggheten

genom att man tatt kan fa kofiakt med
fardt l ;nst el ler pappa etter makef orn
man vi i l  b h;rntad t i t t  exernpel.

Digitalt nijt
Passrva arrnfunkt oner uppftcker om
anvandaren Jal ler,  avviker fraf  p ane.
rad rutt  el ler bir  st i lende onormat
lange. El ler orn tackningef air  t :g e|er
batter et  pA vag att  ta slut .

Ti l l  sk lnad fr : in andra navtger ngs
osnrngar anvander e-Adept ett  dig ia t

eang och cyke v.ignat for navigerinC.
Ti l lsamrnans med foggrann och t i  for
tlig positioner nC ger detta betydtigt

mer detal jerade CAneanv sningar an
nar bivagn;t  anvands c:ngvagnatet
gor det aven rnajt iAt far afvafdaren att
Ta g! ' idning l :ngs med irot toar€r,  park
vagar och aver avergangssut/en.

De C:ngvagnat sorn anv;nds for rut t
plaferingen :rgs och farva tas av kom
munerna som Iont in!ert igt  uppdaterar
s na data. Ol ka anvandarprof i ler
bestarnmer hur fardvagen r;knas frarn
och hur inJormai iofen presenteras.
Anvandaren kan b varnad for ef  v ss
typ av hinder el ler fa en lardvag som
unclviker dessa h fder.  Han e er hof
ska al l tse kunna ptafera sin resa fran
darr t  dorr v ia g:ng och ko ekt vka.

Finessen ar att  dei  nte ar en enda
hancl aggare som Lrppdaterar a t, utan
ol ika hand ;egare jgger in sin informa_
t on. lm t t fal l  handtar det t i  

 

exernpe
om ornbygg' la busshaltplatser och f tyf
tade avergafgssta len. s; iger perni l ta

Redan frAn projektets borjan har bru
karna deltag t  iprojekteiv a arbets och
referensgrupper. Anvandartester eors
koft inuer gt fdr ai t  *kerstat ia at i  pro.
lektet stravar: t  rat t  h: t  .

For att gdra tjansterfa sa efiektva
och lattanvanda sorn rnOjligt kan syste
met nralgrupps. och ndiv danpassas.
Pd sikt ;r  farhoppningen att  t janste/r
ska kunna erbjudas istora de aravSve.
r ge och eventLre t aven internatiofe t.

Den 21.25 septef iber kornmer en
basversion att presefteras, da Sverige
ar vbrd for v:rdskongressen I  ntel
genta trarsportsystern som iar g:r
under narnnet '  tTS in Dai ly Li fe ' , ,  lvtass.
deltagarna kommer ai t  kunna prova e
Adept " l ive" !nder en promenad pa
Soderrna m pe en s.k.  Techn ca Tour,
men aven utani6r Siockho msmassan
pa en demonstrat lonsyta. projektmed.
emrnar kornmer ai t  f  fnas p: plats pe
utstallningen och tro etv s komrner e
Adept presenteras bade pa spec atses
sions och p: technicat sess ons.

Finansler ingsfragan ar nte ost jnnu,
men "drsklteras pb varje mijte med
styrgruppen" s;ger Perni t ia Johnn .

- De sorn behover hja prned et ska
nte behova beta a for det Jdrutom for

slalva telefofef Ti l l  den kopptas en

Detta ar
e - a d e p t
(Electronic Assistance tor

j -:::::l.l

l
l

ll Disabled and Elder ly  pedestr ians

. Stitd fijr attgenomfitra heta resan
anpassad l j l lvars och ens f i t ru t .
setn ingar
.  Huvudsakl iga malgrupper ar  per-
soner med kognitiva funktionsned.
sattningar, ;ldre samt personer
med synnedsattningar
.  Mobi l te lefon, /handdalor  me. l
inbyggd telefon soln kommunic€.

i  , ' ,

H  u v u d -
f  ina ns iarer

l

. Systemet anvander cps och trijg-
hetsnavigering fdr positionering
.  Naviger ing inomhus och utomhus
.  Reseplaner ing och resevagted-
ning i  kombinat ion med ko ekt iva

. Larmmojligheter fdr hj:itp och

. Ivlojlighet att rapportera in infor-
mat ion t i l lsystemet
E-Adept af ett kedetat samveF
kansprojekt t i l tsammans med
FRAM, som framst r iktar s ig t i l l
personer lned kognitiva funktions_
hinder, och Digitatt GAngvagnat
och Regis iMatm0, inr iktat pA syn-
skadade.

GPS vra bletand - inga sladdar a t ts:  -
som mar fasterpe axetn. Den cpS som
finns i  de f lesta rnobi er i r  inte t i  rack.
ligt exakt.

Negor stor mobt e ter datorvana
kravs inte, det racker om man kan

Strukturen ar pedaCogiskt upplagd,
fdrsakrar Perni l  a Johnf och man kom
mer aven ait arbeta fram ett grafiskt
granssn t t  som Ar anvandbart  fdr dem

/ fbrlangf fgen kan man tainka s g
beta t l .nster fa,r  andra, kommersiet ia
grupper- lunstert  ex -  Jor att  f  nans e.
ra samhal lst jansterna.

' 'Du passerar nu Riddarholmskyrkan
- vr/r  du veta mer tryck 1, v  

 

du se en
lr lm tryck 2.. .  '

Kommunikationsmyndigbeten pTS

Tratikkontoret Stockhotms Stad

VINNOVAS program ft r tKT-
anvAndning

Ansvariea utfijfande-

Stiftelsen Teknikdalen
Regis €konomisk litrening

lL*



Metadata  b idrar  t i l l
aflersnytta
Dataproducenter fdr  et t  enhet l igt  sat t  at t  beskr iva producerad informat ion,  v i lket
ocksa gagnar anvandarna.  Det b l i r  hel t  enkel t  lat tare at t  h i t ta datakal lor  som mot,
sva ra r benoven.

AV PATR CK L  NDEN OCH L]LF SANDGFEI . ]

rat  ofe i f f rastr !ktur f0r geaeft l  ska
data. Strukturen behOvs for at t  k!nna
mota det vaxafde behovet av att  ater
anvanda och ntegrera geodata.

SIS (Swedish Standards l fst  tute)

En r,retadataprof ar en vikt g
pusselb t  i  uppbyggnaden av en

(www.geodata.se) arbetar t  lsarnmans
Tor att 1a fram en rnetadataprof sorn
beskrver metadatae ement,  dar v ssa
ar oblgator iska och andra ar rekorn.
mendera' le att  anV;ndas i  en nat one
rnfrastrukt!r  lor geodata.

Prof i len stal ler krav pa vi lka metada
ta sorn ska registreras onr datamang

der, datamangdsserier,  i janster och
appl ikat ioner inom den svenska nat o-
ne a nTrastr l rkturef fargeodata, samt
hur cle ska kodas v d data.jverforing.
Prof len syftart I att defir era ett urva
metadataelement som anses nodv;n.
d ga fbr at t  dokumertera geograf ska
resurseT som ska publ ceras t  I  den
Natrone la ceodaiaportalen. M:ret ar
att stadla utfo rskn ng efter g€ografis ka
resLrser oci t  iv iss man uivardering.
MalgrLrpp ar b.a. dataproducenter,
anvandare och system everantorer
s o m  v l l  p u b l c e r a  n f o r m a t  o n  o m
resurser t  den Nationela ceodata

En prof i i  bygger pa va da delarav en
standard. detta fa lstandarden ceo-
grai isk inforrnat ion IVtetadata ss so
19115. Genonr att  bara ta med en
beSransad m;ngd metadata, bl  r  det
attare for de o ka organ sat onerfa

att  anvanda standarden fdr utbyte av
geograf sk information.

F. i r  intern anvandf ng norl1 en organi
sation :ir dei inget sorn h ndrar att
yt ter igare de ar av standarden ir ip e
merteras. Prof i ler tyd ggdrkraven for
metadata nom den nai onel la nfra.
strukt!ren och Lrtgar fr:n Ec direkt vet
insprres genomfdrandebestaimmels€r
fdr metadata. Dessa best:mmelser,
sorn slalva verket ar en fdrordning,
tradde kraft  i  s lutet av december
2008. arbetet ska ocksa ett vaeled.
n ngsdokument tas frarn om vad
bestarfme serna innebar for svenska

Vad ei r  metadata?
Vem behiiver metadata?
I verksamheter dar man producerar,
lagrar, litradlar, fiirvaltar, katatogi.
serar ,  erb juder ,  kdper,  s0ker  e er
integrerar geodata behOvs informa-
t ion som beskr iver  de daramansder
man ska hanlera. Det b€hiivs meta-
data. flletadata kan innehetta infor
malion om niir, var, hur och av vem
som datamangden har uppstett och
behandlats.  Meladata kan ocksa
innehel la  uppgi t ter  om metnoggrann,
het och andra kvalitetsaspekter.

Nar behovs metadata?
Man kan anvAnda tretadala p; ftera
olika satt. Ett vanligt satt ar att inde-
la metadata runt fitljande tyra behov:

Synliggora
Metadata som skapas fttr att anvan"
dare skall kunna sitka efter geodata.
Dessa metadata ar mycket itvergri-
pandeoch enkla.  De svarar  pa f i :sor

om datamangden som v i lket  omrade
den tacker  och narden skapades.

Tydliggtira
Dessa metadata ar nAgot mer detat"
jerade och anvAnds fitr att bedijma
om data funna vid sijkning motsvarar

Ti l lgangl igg0ra
Nar val beslut fattats om att anv;nda
vissa data behitvs metadata som
sttjdjer atkomst och anvandning av

Dessa metadata anvands fitr att kun-
na underhdl la  datamangden.

Exempel pa metadata kan vara:
Vem t i l lhandahal ler  in lormat ionen
(l ex Vagverket eller Lantmateriet)?
Nar dr  in format ionen senast  uppda,

I



myndigheter arbetet afvinds aven
dokument sonr bygger b. a.  pa EG.
cl  rekt vet nsp re (  nsp
re. l rc.ec.europa.eu) och den av SIS
t d gare pLrb icerade rapporten S S/TR
14 Vletadata pa svenska.

Genom att  tyd gare def n era meta

dataelement och beskr va dess
anvafdn fg kan en hogre grad av nter
operab iei  Lrppn;s. Prof lef  ska inte
bara def n era kralen i  nspire d rekt l .
vet.  ! tan ocksa ytter gare faktorer
sori  anses nodv:nd ga far at t  uppnd
nter.operab tet en nat one /  nfra.

struktur.  Detta ! f  der att : r  Lrt f  orskn ng
av geograf sk nformat on genori  i  ex
porta er dar geogfafsk nformation
kan dterf  nnas. ! tv;rderas. utvax as

Enhetl ig beskr ivning
Dataproducef ier fAr ett  enhet gt satt
at t  beskr va producerad nformaton,
vi  ket ocksa gagnar anvandarna. Det
b r  at tare att  hi t ta dataka or son
moIsVarar Denoven.

'Genonr at i  anvand: metadata kan
loreiag och organ sai oner oka vardet
av data, v iket bidrar t i  af farsnytta
sager. lesper Paasch, ordforande i  S S
tekn ska kornnritt6 lvletadata for geo
graf sk f forrnat on, S S/TK 489.

Rapporten beraknas bl  kar apr
2009.

V dLr veta l r ! r  metadala oclr  geo

Jespef Paasch af of./lorrrde I S/S
tekni.ika kammitt' lrletadata fat geo
grarsk rrfof matlor, S/S,/IK 489.

datattansief na haf teras

Skicka epost t  I  f fo@geodata.se
for att  la nloggn ngs!ppg l ter

Patr.k Lnd6n at prcteLlledarc fol
s/s/IK.489.

Utf Sar.lgten atbctat tnom ceada

t.-



foreningsnyt t  >

l  Danskt  lantmatarmote
Den danske Landinspektorforen ng
hade stt  : r iga "Fagiga rrdde" pa
hotel l  Strand Nyborgder 30 3l janua.
r i  2004. Det var 61:a gangen p: sarn.
nra sta le och sarnma veckos ut. Det air
en v kt  g trad t  on och nar 550 av de
900 med emmarna korimer, behdvs
ingen marknadsfdr ingl l

EJiersonr jag vart  med 9 ganger
kanns rut nerna gen:Torsdagkva nor
diskt mdte, d:rr nternatione a och
nat onel la arenden nom prolesslonen
pen€treras. Fredag var det fu t pro
grarn och general fdrsarn ngar iDdL:s
underioren ngar Prvata Lantmaiares
Fdrening, Pr ivat Anstal lda Lantnatares
Foren ng och Ansta da Lantrnatares
farening. (PLF ar arbetsevarna, PALF
ar ansta da hos prvataf rrnoroch ALF
arr of fent gt  anstal  da lanlmaiare).

Genera fdrsarrr ingarna tog dei fars
ta bes Lrtet at t  al la tre sku e uppga
DdL 2010.

Under lordagen var det ocksa fu t
program, som van gt avs utat med

Varderar-
mote
Styrelsen Sekt onen Far Fast g
hetsvarderingtraffades lanuar pa Slo.
pav jongen Av kforett fdr angt mote.
Avs kten varattv iskul le ha t  d ai t  reso.
nera om storre pr nc ple a fragor, Som
exenpe Verderarsekt oners ro
ASPECT, som de v s ar er annan ;n
A ansfrtreningen. Vl diskuterade ocksa
hLrr v i  skal l  marknadsfora vara auktor i
serade fastighetsvarderare, ned
uigangspunkt en konsu irappori  f ran
Burson Marsteeller. Det arr ocksa dags

nagot kul ture l t ,  roande och insp reran-
de nsag. l  ar var det en Tv.kands
Thonras N4yglnd som underho under
t i teln "Genvel t i l  begeistr i rg".  Budska.
pet var ati man best:mrner sj:i v onl
m a n  a r e n d e  a v p r o b e r n e t e  e r a v l r i s .  5 0
nrngen.

Lordag kval var det stor galarn ddag
rned mus k och s:fg Al la nyLtexami
nerade antrnatare, I  ar 16 st ,  ar bjud.
na och ska bdra t  I  underha ning.
Dar ha ls inga ial  annat an att  de nor.
d ska systerfareningarna lramfor en
h; sn ngfr in ko legorna. Som tradit io
nen nurl lera bjuder,  pa r iml

Temat i  er var "P anlaggr ng'  och
n n e h o l  e n  a k t u e  o r e n t e r n g o m v  k a
konsekvenser kornrnun. och aratsre
formen rlledfart p an agstiftninger
och genomfdrandet av planer.  DessLr
tori aktue t om geo. nfrastru kiu r (det
digi ta a Danmark) och ,ven andra
nfrastruktursatsningar (l,4etro i

ait se dver kraven betratfande aukior
sat ion av lantbruksvarderare och sma
h!svarderare. N;r det gal ler sma
husvarderarna ar s tLat onen bekyrr
mersarll med eii sjunkande ntresse for
att  b av SFF auktor iserad smahusvar-

Per Larsson, NA Svefa
Ake Persson, Lartm;ter ikonsu t  AB

Anders Tingvar
B rger N sson

Ll l f  Orr l1d, Huddinge, 6 mars
Johan Bod6n, Rydeback, 13 mars
Hans Rudhe, Gavle, 19 mars
Torbjdrn HLgosson, N,4olndal,  31 mars

60
Roger Wannstrom, Upplands Vasby,
13 mars
G6ran Sdderstedt,  Alvsjb. 15 rnars
Herbert  Fa ck, Da by, 16 mars

80
Harald. lansson, A nhult ,  8 mars

40
Perni l la Sjogren, Krist  anstad,2 mars
Perni l la Car sson, Alvangen, 13 mars
Ann ka Dfotz,  Taby, 28 rnars
lvlor ca Joon. Fluddinge 28 mars

Jdrgen Polstarn, Swedbank, Stockho m
Daniel  Roos, Exploater ingskontoret,
Stockho m
Jimmie Nordensky, Exploater ings.
kontoret, Stockho m
Ph ppe Fldttges, Saltsjo Boo
Jargef Brannval l ,  Skogskonsu t ,  Lu ea
Thomas D!bo s, Kartotek AB
Petra Skoglund, NAlSvefa, Stockholnr
Hakan Steinbnchel,  Vasal len, Orebro
Therese . l0nsson, ARE l \1,  Stockholnr
Nlaj  Gul lmo, Hels ngborgs Stad
Rickard Persson, He singborgs Stad
Kr stoffer U tenius, DTZ, Stockho m
Chr sl  an Larsson, Newsec, Gdteborg
Peter Svanbere, Savi l ls,  Siockho m
Lars Berg und, Grontrni j ,  Stockholm
Cec ia Cederloo, NA Svefa, Stockholm
Andreas He s?dm, NA Svefa, Linkoping

Teknolog
da Klork, H6gskolan V;st

Rebecca Hansson KTH
.lenny Holnrberg, KTH
Gustav Genberg, LTH
Kr st ian lsberg, LTH



Frukostmote

La n tmdta  ren  s
r o i l  r  vanoen
Sekt ionen far nternat one la fr :gor
hade nbjud t  t i l  f rukostmote iStock.
ho m bdrlan pa febr lar i  med temat
B stand och t jansteexport ,  lantrnAta.

Anders Aberg och Ann . ]ennerv k
berattade om ett pageende StDA stott

i  sarnverkansprojekt mel an Lantmate.
rverket Sver ge och dess rfotsvar g
het BPN ndones en. Prolektet kom
mer att  presenteras i  en art ike n:sta
nummer av ASPECT.

Tomrny Osierberg gav utifran s n
breda och bnga erfarenhet nonr F G
(k0mmission 7) och Swedesurvey nag.
ra ntressanta exempe pa vad svenska
antm,rtare kan arbeta rred och astad
komma samverkansprojekt over he a

Vecka 10
ASPECTS utbi ldningsda8ar Wor d Tra
de Center
Sektionerna fdr Jast ghetsvArdering och
f astighetsraitt, www.aspect.se

2 april
Frukostmdte p: sex olika p atser i
landet. Sekt onen f0 r fa stighetsva rde.
r n g

29-30 apri l
The Boundary, sem nar um orn gr:n
ser, Bergef, Norge.
CLGE och N.lKF, www.clge org och
www.theboundary.no

3-8 maj
Ei lai ,  srael
invtai  on t0 th€ FIG WorkingWeek
2009 n Ei at, srae , 3.8 [,{ay 2009
The FlGWork fgWeek 2009 wi l lbe
organ sed by FlGandtheAssoclat ion of
L censed Surveyors n lsrae ,  ALS n
E at, srae fronr 3rd to 8th Nrlay 2009.
Theth€meoftheWork ngWeek s Sur.
veyors key ro e n acceleraled deveLop
nrei t ' .  The FlGGeiera Assembywil l
be he d n two sessions as norma y.
The daies lor the cenera Assemb yw
be l,'londay4 Nlay and Fr dayS [r]ay
2009. The memberassoc ai ions and

other members are k ndiy invi ied to
ai tend both to the GeneralAssernblyand
toiheWork ngWeek. Programme ofthe
WorkingWeek isava ab e on the confe.
refce web s te www.fig.neyfig2009.
Reg strat jof  has nowbeen opened at:  ht f
ps:,//www. o rlra. corn,4 g/d efa ! t regis.

7 m.aj

Sekt onen for fast ghetsforvaltning

5-7 augusti
Nord sk Lantmatarekofgress
Aalborg, Danmark
Se det udforlige program p::
httpr/,/pub c.ida.dk,/ddl,/n109,/ ndex.htm

17-18 september
Ba t  cVa !ai ion Conference
Visby, ASPECT varderarsekt ion
Program senare denna t idn ng

19-22 Octobel

7th F G Reg ona Conler€nce. Spat ia
Data Serv ng Peop e. S!rveying & l,4ap.
pingior Land Admln strai  on and Env.
ronrneni Vlanagement.  Organ sed by F G
and the V einam Assoc at iof  ofceodesy

Byeg. och fast ghetsekonomi, tog upp
vad som kravs av den som vi  arbeta
! ' tom ands FarLr iom djupa kunskaper
rnom arnnesomradet pekade haf pa
v kten av sprakkunskaper kopp at t i l
den del av vardef man vl l  arbeta
nom Oclr r te m nst nraste man ha

kunskap orn ku iLren idet ard manv I
arbeta i .  Detgarlnteatt  eda ett  projekt
r  et tanrat land pa samnra s; i tman kan
gora Sverige. Flan togocksa tacksamt
emot l6f tet  at t  upprepa de ar av sem .
naf iet  fdr studenterna inom KTFIs loka

Arrangoren hade hoppats att  ocka
studenter fran KTH far att ber;tta orn
vad en Lrtbi ldnine nom antrn;ter kan
eda t i  i  et t  r ternat one t  perspekt iv

(och kanske ocksa ocka nredlemrnar
t i I IASPECT). r te manga dbk upp, men
pa staende fot ovade laredragshe ar.
na att  hdl la rnotsvarande seminar !m
nom KTHs loka er

Birgitta Hanssan
Kan nande ftukastnaten undetvArcn:
Sekt onen for last iehetsvarder ng n

Cartography and Remote Sefslng.
Web site: www.fig.nei/v elnam

V€cka 43
V;rderings. och Lantmat€f idagar

2070

Apri l
FIG kongress i  Sydney, Austral ien

Missa inte v6r kursvecka!
Du kanner va tr  I  at t  ASPECT:S kurs.
vecka siartar mAndagen den 2 mars
med kursen Fran markkdp t i  husbyg-
gande. Tisdag den 3 mars bdrjar en
kurs om Svenska och Internat ionel la
Varderings- och Redov sn ngsstandar.
der.  Under t isdagen redovisas
Bosta ds r:ittsfrago r oc h pa onsdagoch
torsdag kommer kursen om Bygg.
nadsfragor frtr fast ghetsekonomer,
iastighetsfdrvaliare och fastghef
smaklare. Du hi t tar al  nformatlon pa
http:././www. lantmatarna.se,/htrr l/f i le
s,/Aspect kursvecka 20O9.pdf. Nar
du nte anma t  d g ;n -  gor dei nul

bjuaer i l  f rLrkostmote den 2 apri  pA
sex o ika platser i  ardet

Sekt onen lor last ghetsf.jrvalining
in.bluder t  l l  nrote den 7 maj

se mer under www.aspect.se

SamLre Azasu, siLrd erektor nom



3D

stdrre 3Djorrzlttningar som hilti s
genomfarts Sverige med rna et att bil.
da er separat bostadsfastighet.
Avstycknlngen ar ett exernpe pe ett
gott samarbete rnellan fastighetsaga.
ren Bou tbee, forratin ngs antm;taren
och rAdgivare sorn NAI Svefa och Aurea.

Boultbee hade redan t digare erfaren
het av tred mensione fastighetsbild
ning, b and annat iVasteres. Fi i l t  dvers.
ten,rdock detstdrsta projektet hi t l  l ls_

Faltdversten bester av kopcentrum
och bostader och byggdes pa 70.talet
av AB Fam jebostader. Fastigheten,
sorn sedan 2007 ags av Boultbee,
inrymmertota t 530 bostadslAgenheter
och ett sext otal but ker. undef 2008
har bostadsdelen styckats av fran Falt
oversten 7 och b ldatden nya 3D fastie.
heten Faltdversten 8. Redan vid forv.ir.
vet avfastigheten k:inde Eoulibeetill att
de boende hade agt ett  hembud pa

Hitta kopare foEt

Nagon potent iel l  kdpare bOr f innas
rnan rnaf szitter igdng en process av
denna omJattnjng Kdparen kan sedan
vara de boende el ler hel t  enkelt  en

annan forval tare som specia serat s ig
lust pa bostadsfastigheter.

Alt genomfbra en 3DJastighetsbildn rg
i en befint g byegnad kraver en hel del
eftertanke. En ;ldre byggnad ;r inte fOr.
beredd f i i rat tdelas upp ol ikafast ghe.
ier.  Detekniska systernen ar nteatski l j .
da och ritningar dver systemen ;r ofta
brlstfa iga.

Arbetet med att  ta fram under agt i l l
antm;teriforrattningen var natur gtv s
komp ext, sAger Ulf T;ng, fastighets.
ratts ig konsult fbr NA Svefa, som
ansvarade for det la ntmzlier fd rbe re.
dande arbetet.  Framfi i ral l i  hur last lg.
hetsgranser, serv tut och gemensam.
hetsanlAggningar kunde ut lormas.

Samrran agt skapades ett 30-tal ser.
vtut och ett  antal  gernensamhetsan
;egningar i forrattn ngen. .lusi att
avgorav ken n va pA dentekn ska sepa
rat ionen som ar lampl ig ar naiur l igtvrs
en stor utman ng. Ska vent i lat ion, var

me, vatten, trapphus med mera byggas
sAr eller ar det battre att ha gernen.
samhetsanlaggnirgar och undermAta.
re? Detta ar en tydlig och krtisk fraga
dar fastighetsagare, f6rfattningslant.
mzitare och radgivare rtraste ha en kon.
stnrkt iv och 6ppen dialog fdr at t  uppna
bZista mdj iga resu tat fdr alla parter. I
ena vAgskalen har vi  kostnaderfdr isaf.
byggnat ion och iandra vagska en harvl
3r l  FBL, dvs arnp igfast ighetsbi ldning.
Exakt pa vi ken niva denna tekniska
separat on ska ske ar natur l igtvis ol ika
fran fa I ti fa I, men med tanke pa den
irami da fdrva tningen ar det vlktigt att
det bes ut som fatias ar ordent gt
genomtankt.

Ef f ektivare fi,rvaltning
Det ar inteovan gt med byggnadersom
har affarslokaler pa bottenplanet och
bostader och/eller kontor pa vaningar
naovanfdr. cenonr aitde a upp byggna
den o ka fasi gheter blirfdrvaltn ngen
bade enklare och effektivare.

och samhal lsnyt tan
Genomarbetade f cirrdtt.
n ingsfdrberedelser ar en
forutsattn ing for at t  varna
sam ha l lsnyttan vid tre.
dimensionel I  fast ighets"
b i l dn ing .

AV ASS!R AADUR OCH R C(AFD HELLEI , IAR

Kvaderei Fzi tdversten pa Osier
malrn i  Stockho m Ar en av de

Melet nedfinreftningen vat atl bilda en separat bostadsfast/ghel



Vlanga fast ghets:igare ar specla ise
rade pa en typ av fast gheier. Det kan
vara hote fastigheter, kontor el er
bosuder. Agandet och ldrvaltn ngen av
dessa ol ika fast ighetstyper sk l jer s iCat

t i  exernpe ar fbrval tningen av
bostader mer styrd av tv ngande
lagst i f tning an farva tningen av okaler.

Boultbee har vat al t  fokLsera p:
deta jhandelsfast gheter. 3D fastighets-
bi ldningar,  som den i  kvarteret Faf
oversten, geryt ier l igare moj l  gheter for
att  iortsatta en sadan spec al iser ng.
Genom att stycka av bosiadsdelen en
byggnad och sal ja den i  en bostads.
ratisfdrenlng ges agenhets nnehavar.
na moj ghet aii aga sitt boefd€ sarnti
d gt som Boultbee kan agna s g at det

Ett  annat exempel dar en 3D fast ig.
het kan vara en bra osning pa ett fas.
t ghetsratisligt prob em ar en storre
parkeringsanlZggn ng be agen pa f era
fastigheter i stadsk:irnan i en stdrre
stad. stzr et fdr gemensamhetsanl:gg.
n ng, servi tut  el  er dy kt  b ldas ett  3D
tutrymrne. Agare till detta utryrnme blir
ett av de aktuella fasl gheisagarna
samagt bolag. Bo aget skdler sedan for
va tningen av parkeringsanhggn jngen.

Detvikliga samalbelet

Dei arbete som NAI Svefa utfdr, egen.
skap av radgvare i  lantmater proces-
sen, stdr och faller med ett gott samar
bete rned aktuell fdrrattr ngslantmAia.
re. Det nreb;rat i  radgvaren rnaste ha
en tyd g och konstruktiv d a og med
fdrrattn ngs antmataren. Fdrrattnings
antm;taref , fastighetsagar€n och rad
givaren arbetar t  lsammans fram ett
iors ag som sedan gger t grund for
antmater i fdrrattningen.

De farrattningsJorberede ser sorn
radgvaren utfdr i  sarnband med en
storre 3Dfastighetsb dning ar ofta
rnycket komplexa. Generel t  kan sagas
att rrdgivarens uppgilt ar att ta fram
underlag sa att iantmaterilorrattn ngen
kan underlat tas och t  d sparas. Under.
lagetsorn rardgvaren tarJram beskr ver
hur fast igheisgranser kan och bar ibr

andras, hLr tekniken (sorn exernpe v s
WS och vent iat  on) ser ut dagoch hur
clen bar se ut ef terfast gheisbi ldn ngen.
V dare lores as gemensarnhetsan :igg.
ningar och serv iut .  Brardkonsu ter
engageras, som vd behov upprattar
brandskyddsprotoko.

Vid bi ldandet av nya last ghetsgranser
zir huvudfragan olta ansvar. Orn redgi
varen anseratt  en fast ighetsgrafs lamp
gen bor dras p; et t  v sst stal le,  v i lka

ansvarskonsekvenser Lrppsur da fdr
iast ghets;garna? T ex kan det vara sa
att  den som har en ovanpa geande fas
t ghet rned innerg:lrd tycker att det ar
trev gt med god "dranering' dvs. orn
Lnnergardens sien aggn ng ( iak for
underl lggande deta Jhande sfast ighet)
acker,  medan det;r  en kataskof f i i r
underl iggarde fast lghet l

sadana lagen ar det extra v ktigt att
TOrrai tningsmater alet ar ut tommande

och genomarbetat,  bade vad g; l ler kart .
mater al  och verbalbeskrvn ng om
erakt var fastighetsgransen bper och
vi ka serv tut som ger r;tt t ll vad se att
problenet kan dsas effektivt.

Genorn ett gott sarnarbete mellan fdr.
r:ittningslaftmatare, last ghetsagare
och radg vare b r  en 3D fast ghet
manga gdnger bede enklare och effekti.
vare att  fdrva ta.  An edningen t i l l  detta,
v ket styrks av fertalet franrgangsrika
konkreta exempel, zir att forberedelsen
t i l  farr i , t inrngsmater ia et hdgst sanno

ki b r rner genomarbetat nred ett
sddant samarbete. Vled Jaci t  i  hand gar
det ati visa pA att detta fruktsamffa
samspel rrel an liirrattningslantmata
re, fastighets;gare och radg vare gene
rerar stdrsta rnoj iga nytta fdr sarnha .
et,

Assur Badur et balagsjutist pb Boultbe

Rickard Hellemat atbetar hos NAI
Svefa

Y;sterJs

iasirghetsa
Care Iol

ungefA iga



Fastighetskrisen
"Standigt  p lats f6r
nya misstag"

Att  den svenska fast ighetsmarknaden numera ar  en del  av en internat ionel l  fast ig.
hetsmarknad gor det  sv i r t  at t  dra paral le l ler  med 1990"ta lets fast ighetskr is  .  kanske
framfor a l l t  at t  dra s lutsatser om hur lengvar ig och djup kr isen kan bl i .  Var je fast ig.
hetskr is  ar  unik och det  f inns standigt  p lats fdr  nya misstag,  kanske s i i  of ta som vart

AV JAN ROSENGREN FOTO BARARO LARSON

Studerar man storre fast ghets
rnarknader med lang h stor a,

"Kapitalf l i idet str i immade f ram-
fi ir  al l t  t i l l  reala t i l lgengar, och
vardet pe biede aktier och fastig-
heter tredubblades mellan eren
1985 och 1990. l jamfi irelse
med andra investeringar vat
kommersiel la fastigheter det
klart besia investeringsalterna-
t ivet, raknat pa genomsnitt l ig
arl ig totalavkastning. "

svenska krediimarkiaden. En langvar g
hdgkonjLrnktur medfdrde ati  foretag
och insti tut oner hade stora placer ngs-
behov. lnf at onen och inf at ioirsfdrvant.
ninganra var haga och skattesysternei
hacle gynnsarnma avdragsregler, viiket
medfdrde att det genere lt sett var gynn
samt att l:na Deiia skapade en sior

efterfragan av krediter. Fram till rnitt€n
av 1980.talet farns dock stat ga kre
diiregler ngar med starka restriktioner
avseefde bankernas kreditgivn ng. ldet
ta lage, rned stora p aceringsbehov och i
bortan av hdgkonjunkturen, avskaffades
bankernas kred trestr  kt ioner ar 1985.
Ut an ngsvolymer steg rned aver 25 %
per Ar under de fdl iande fenr aren. och
kreditvolymen stegfran 80 % av BNP iil I
140 % underdenna perod. 

i
Delvis berodde derna kraft ga pris I

uppg:ng pa starkt stlgande rea a hyror, I
men frarnsi drevs priserna pa kommer. I
s el la Jast lgheter upp av sankta direkta I
vfastn ngskrav. Fr;n omLr nC ar l98O I
tr l l  arssL f tet  1989/90 sldnh direktav. l
hastn ngskraven p, homrnersiel la f .s.  I
t  sheter centrala Stocf,holm fran n v5n I
rO cr 'o tr  som lasst 3,5 4 70. unaer cen I

I
ry 4 sectan nosten zoos nar I

det bltvtt atlt sva'd!e att I
ne de hyrcsni, l iet  sam I
nan hunde te.hna avtal  a

, l?,!'!t!"\1':aa: I
. . .

\. :J 2aa8 hat vtdano! rett I
E;-:;lI en press nedet pe ./tath l
,,,.i+F[ nadshytan. vt /'an seb. ,
:. ,l ser",.- oe5 D,lanra oss 9/un. I

ffiffi ,",ii,iii," "iaiiai I
ffiS 2008 er dack ten* ifrehl
*Wffire de hyresnivAet sam ne.J.l
ffiI des undet toopAet I
Gffi 2oaa. vanot iatlhatden a
reS 

tuotgen nte a' s; hac. 
I

ff ^,","',"'t
r c l
- t
E I

somiexLondons, kan rnaf ai t  konsta
tera ati bade hyres. och fast ghets
marknaderna ar cykl iska, rned ioppar
stortsettvart t londear.  l  Sverigeharv
rnte nagon leng h storia rned fr a kap
tal .  och fast ghetsmarknader,  och vi
hardarrfdr inga langt idsserier som bely.
ser detta cyk ska fdr opp. N4an kanske
darfdr inte skall dra a tfrjr starka paral
lel ler mel lan 1990 talets fast ghetskr s
och den nuvarande nedgangen pe fas.
t  ghetsmarknaden, rren vissa erfaren
heter;r  nog re evarta.

Fast ighetskr sen i  bor jan av 1990.
ta et hade s n bakgrund dels en nter.
nat ionel l  h6gkonjunktur under senare
hal i ter av 1980-ialet ,  dels tdigare
regenngar och avregler ngar av den



farsta ha ften av l980.ta et berodde de
slunkande direktavkastningskraven p:
ett  alndratsynsat hosfrAmst nst tut io
ner.  Fbre 1980 speg ade direktavkast
n igskraven det norn ne a r ;nte aget,
medan det senare korn att  baseras pa
ett rea rantetankande. mitten av
1980 talet genornfordes mbnga affarer
rned direktavkastningskrar rffit 6 ya,
baserad pa en angs kt grealranta pa4
5 % samt eit rikstillagg. lvlot slutet av
1980 ta et sjofk d rektavkasti ngskra
ven langt under denna n va, de s bero.
ende pa att mrrga nvestera re va r over
tygade orn att det fortfarande Janns en
stark potent a for hyreshojnlngar och
dels pA grund av ett mycket tet utbud
pa fastighetsmarknaden, oblekten
' 'ho pa att  ta s Lt ' .  Uppgangen for.
starktes av att det fortfarande inte var
tillatet att fdra ui kap ta far placer ng
utom ands. Kapitalet  var saledes int :st ,
och maste placeras forn landet.

Den starka tron pa fortsatt st gande
lryror b:drog ocksa starkt t att omJat
tancle nyprodukt ion och stort i  gengt i t l
anat kap ta nred laga rnarg naler.

Under ar 1990 ;ndrades fdrutsat i
n ngarna dramat skt.  Infat onef sjafk,
men den norninel la aner: intan farblev
hag, r1 12%, v lket edde t i l l  st igande
rea rAntor och hdjda avkastn ngskrav.
Sarntidiet vek konlunkturen och efier
lregan pa okaler rninskade samtidigt
som en stor nyproduktion av kontor far.
digst: l ldes. Hyrorna och drf tnettona
sjdnk snabbt, och rnanga hogbe anade
fastighetsagare k arade inte av de hdga
anerantorna, och vi l le * l ja.  t l tbudet av

Tasiigheter okad e, menfa kopare fanns
Omsaitningen pa lastighetsmarknaden
minskade fran hdsten 1990, och ban.
kerna bdrlade gara stora kreditlar us.
ter.

De fdrsta positva tecknen pa en
v,ndning syntes und€r hosten 1993.
De prognosersom glordes:r 1993 ta a
deom fa ande hyror lrarn t i l l  1998 och
er svag hyresmarknad Anda fram t i t
seke skifiet. Hyresmarknaden ater
hamtade sig dock snabbare bn farv:n
tat,  med sjunkande vakanser och st i .
gancle hyror fraf  s l tet  av ar 1993. En
utveck ng med sjunkande r; intor f raf
ar 1993 ledde v dare t i  at t  d rektav
kastn ngskravet redan deita:r borlade

"Sammanfattningsvis kan man
konstatera att den bade histo-
riskt och internationell t  sett hi jga
belaningsgfaden i fastigheter i
kombination med fal lande hyror
och priser var dominerande fak-
torer bakom 1990-talets fastig-
hets- och bankkris."

Under d-A Ar som fol jde, 1994.1996,
var dock ornsattningen pa fast ghets
marknaden fortsatt  ag, v i  ket i  huvld
sak berodde p: at t  en stor de av det
kommersiel la fasi  ghetsbestef det hade
tag ts dver av baikerna. som Lrfder des.
sa:r  var f !  l t  upptagna med att  fa kon
tfo Over f :st  ghetsbestanden och
strukturera s fa iast ghetsbo ag.

Bakgrunden tr  den nLrvarande ned.
gangen pa iast ghetsmarknaden !ppv.
saref he de l ikhetermedvad sornfore
gck fast ighetskr isen pa 1990 talet.
bbda fallen fareg:rs nedg:ngef av en
hogkonjunktur som drlver upp hyresni.
vaerna och dr f tnet iona, samt en expan
derande ut:ning i i l l  last ghetsinveste
r fgar med b a hojda belaf ngsgrader
laga realr ;ntor och aga ranternargina
er pa fast igheiskrediter.

P; samma s;t t  sorn s Lrtet av i980
ta et har den sv€nska fastighetsmarkna
den aven nnan den fLvarande fast ig
helskr isef kannetecknats av siuf  kande
direktavkastrrgskrav. cenerel l t  sett
har det internat ione t  sett  okande t
g:ngen t  l l  kapital  pressat red d rektav
kastf  ngskraven. Aven nu har det ta ats
om br st pb fvester fgsrnojligheter, vil.
ket harutiryckts som ati det for nagra er
sedan var Tem dol lar at t  p acera fastg.
hetersom tagade varie do lar av ! tbudei
pa den internat ione a Jast ighetsmark.
naden. Likheien med att  lastgheterna
"hdl l  pa att  ta slut"  ar s laende. Avkast
n ngskraven;r nu p: v:g upp. och den
aga orns;t tningef pa rnarknaden tyder
pa att  sal jarna kommer att  tv ineas
acceptera slunkande pr snivaer.  Ti t l
sk nad fr ;n borjan av 1990.ta et ar de
hogbel;f ade fastighets nvesterarnas
och d. i rmed kreditgivarnas prob em
mrndre re aterat t  negat iva kassaf la.
den, Ltan mer t  al t for hog belan ng i
f . j rh:r  andet ldeslunkandemarknads
vardena. H!r kreditgrvarna kornmer att
agera isanrband med ref nansier ng av

en del hdgbelaf ade fast ighetsbestand
kommer dbrfdr att vara av avgarande

Fram t i l l  rn t ien av :r  2008 har kon
torsiryresrnarknaden statt sig stark,
med st gafde marknadshyroroch mins
k:nde vakanser I  vart  fal  det fdrsta
halvaret.  Sedan hosten 2008 kan man
dock notera en ganska raarkant fdrafd
r i n g ,  d a r v  n u  s e r a t t d e t b  r a l t s v e r a r e
att  na de hyresniveer som rnan kunde
tecknaavta pa barjanavAr2008.Aven
foreiag sorn gdr bra ar nu mycket rner
forsiktiga med att expandera s na kon
torsytor, sarntid gt som vlser att manga
fdretag vi l  minska sina ytor.  Under
senare de en av :r  2008 har vi  darfdr
sett  en press ned;t  pa marknadshyran,
som sedan hasten 2008 ar pa vag ned.
Vi kan s: ledes f6rv;nta oss sjunkande
dr f tnetton, om inte ar 2009 sa vart  fal l
rorn nagot dr.  Topphyrorna under ar
2008 4r dock angt ifran de hyresnlveer
sorn n:ddes under topp:ret 2000, var
for ia hojden tro igen intearsa hog.

Ati den svenska fast ghetsmarknaden
numera zir  en integrerad de av a tmer
rnternatonel l  fasi ighetsmarknad gor
att  paral  e er rned l990.ta ets fast g
hetskr ls ;r  svara att  dra, och kanske
framfor a t  at t  dra s utsatser orn hur
angvarig0ch djup kr sen kan bl i  och nar
marknaden kornmer ai t  aterh;mta s g

"Ti l l  ski l lnad fran kr isen ibi j r jan
av 1990-talel  Ar den nuvarande
fast ighetskr isen mer internat io-
nel l ,  medan fast ighetskr isen i
bi t r jan av 1990-talet i  huvudsak
var en inhemsk fast ighetskr is.  De
svenska bankerna har var i t
mindre aggressiva i  s in kreditgiv-
ning an i  s lutet av 1980-talet och
aven jamfi i r t  med mdnga ut lands-
ka f inansierer,  v i lket gt j r  at t  de
ster betydl igt  starkare nu Ar i  bi i r -
jan av 1990-talet."

V harkanske lzrr tavm sstagen is lutet
av l9a0 talet  och kommer at i  lara av
den nuvarande nedgangen, rnen varje
fastighetskris ar unik och h storien ;r
oss att  det standigt f inns plats for nya,
opravade rn sstag, kanske sa oJia som

lan Rasengren ardiectarvtd DTZ



Kongresspris 2009 Effektiva
ASPECT inbjuder harmed vAra yngre hog kvalltet. Pristagare respektivp:r.
m e d | e m m a r a t t | . r n n a i r b i d r a g t i | | l a n d u t s e s a V v a r ] e t a n d s t d r e n i n g i : : l . | - - _ - - - | - � � � � �
2009 irs kongresspris. B drJgen denordn ngsom anaetslatvr:esruiar
skall ha inkomnr t til kans iet senast och anmrl s till arrangdrefna senast ' Standardfdrslaget Geograflsk infl
1 rnaj 2009. De statuter som fast t re mAnaderfdre kongressen. Prsta. maton - fysisk planering Del
stal l ts av Nordiska ombudsmannarA garen och dennes arbete b6r presen-
detArfol jande: teras l rd [ongressen genom att  pr is se r  -  Appl ikat ionsschema har var] t  ut ;

"Vid var je nordisk Lantmatarekon tagaren sjalv ar narvarande. Prset pe remlss. Al la inkomna synpunktei
gress utdelas ett kongresspris mot liksorn kongressresan och log f nan- bearbetas nu nom SIS tekniska kom-
svarande 10O0 Euroi i l  en teknoog serasav respektveland. Pristagare m t t6 Fysisk planer ng, SIS/TK501.
e e r  yngre lantmata re (no rma l t  hr jgst : i r  bef i iadefr in Iongressavgft .  homrn t t6n Fys sk planering arbetar
tre er efter examen) lrar varje de la. Inforrnatton on korgressen i Aal. med standardisering av informatio.
Sande land. Syftet  med pr lset ar b .a borg fLnns pa DdL:s (Den danske nen i  planprocessen, v lket omfattar
att  uppmuntra t  l l  konkret nordiskt Land inspektarforening) hems da b and annat detal jp aneinformation
samarbete och starkt kongresstradi.  www.ddl.ore och pa annan p ats i  och overs kt  ig planering. Resul iaien
t ion. Pr lset bor erhalas fbr et t  aktu. dennatdnng. Jra n a rbetet beddms fa sto r  nl , , t ia inte
e l i  arbete (examensarbete t  ex) av rn nstfdrbygg.ochan;ggn ngsbran.

scher och f6r programvaru.och t jan

qt""

A,, G,

Lek for lantmiitare
En riktigt pedagog sk hemsida rned
nagot sa traditionel t som b indkartor
maste Lppmarksammas. l j tan att
Lantm;ter et ens harsk ckat ut negot
pressmeddelande har vi  pa redakt io.
nen uppi: ickt  ai t  s dan
www.lantmateriet.se har bytt utseen.
de. Langstuppf innsen ruta, avteck.
nirgarna att  doma r iktad t i l l  barn,
men later inte luras. Det. i r l lka rol igt

ati som vuxen fdrsrika rn nnasvarVef
landa gger ett  Sma and helt  utan
vagar och larnvagar. Valj svarighetsg.
rad, uimanad na arbetskamrateroch
s; j t t  igang.0m barnenvi vara med ar
dett i  ) tet ,  detf  nns maj l ighetattval
ja svar ghetsgrad.

http:,/,/www. lantmater et.se,/ ekoc
hlar l index.hirn

planprocer;e

A laforetag, rnynd gheteroch orga.
nisat ioner sorn vl l  paverka framt.
dens nformationshanter ing i  plan.
processen ar vakomna att  deta,
Arbetet ar intressentstyrt.

Dessa ar rned: Banverket,
Boverket,  ESRI S GROUP Sverige
AB, Gdteborgs Stad, Lantmateriet,

. , ,

Deta jplan och

N4er nformat on finns
www.sis.se/stan i, Du kan ocksa
kontaIta SIS projeLt ledare, Ann
Hagdahl,  pA 08.555 52098 el ler
annel .hagdah @sis.se.

Planer ngsportalen, Region SkAne,
Riks antikvarie?imbetet, Stockholrns
Stad, Sveriges Komrnuner och
Landsting, Vianova Systems AB
,/Tekis AB och Vagverket.

De flesta exp oater ngsfdretag be.
haver information om detaljplaner
och omradesbestarnmelsers av.
gransn ngoch innehel l .  Det gAl era l t .
ifran stora infrastrukturprojekt till
den ensk des garagebygge. En
nrodell d;r den gernensarnma infor.
rnat ionens begrepp och fdrh; l landen
;r def n erade behavs for att uib'4a
data me an olika ntressenter sakert

Standarden lagger grunden f6r en
utveckl ng av planprocessen s),fte
att uppna det resultat som beskrivs i
regeringens'Handl ingsplan f t j r  eFdr.
val tning Sa enkelt  som mdj l lgtJdr sa
marga som mdj igt".



ocksi

Inst i tut ioner narn gen; Arki tektur,
Byggvetenskap, lvlark. och Vatteniek
nik, Fastigheier och Byggande, Sanr
hal lsp anering och lVI i i j0,  Transporter

och samhal ls ekonomi samt Fi losof l
och teknikhlstor ia.  norr var je inst tu.
t ion f inns vidare ett  anta avdelningar.
norl1 Inst i iut ionen fdr Fast gheter och

Byggande finns avdeln ngen fOr Fastig.
hetsveterskap resp. Bygg och fastig
heisekonomi. Harutdver f  nns inom
Sko an ett  antal  rnera forsknings nr ik
tade s.k.  Centra. Ett  av dessa ar
CenirLrm for Bank och Finans Cef in
ett  av Ste lans skape ser.

Stel lan larnnar i  och rned sin nya
t j ;nst prefektskapet for lnst tut lonen
Fast gheteroch Byggande samt befaii
nineen som fdrest:ndare fdr Cef in.
N4en det ryktas om han b ir kvar pA en

kvartstlAnst norn sitt favor tomrade
Fast ghetsekonomi. Sa helt  mister inte
avdelnlngen 16r Bygg. och Fastighetse.
koromi s n pr mus rnotor.

Erik percson

Cykelviigar ar
vagar

Anvandnlngen av datorbaserade p a
ner rgssystem med anknytning t
vag, jarnvag och transporter har leti
t ll okad elterfragan pa standard se
rad information och gemensamma
granssnit t  fdr d gi tal  sanrverkan. Nu
reviderar SlS, Swed sh Standards
Inst i tuie standarden VaC och larn
vagsnat SS 63 70 04 1r2006.

Det sorn ligger t I grund for rev de.
r ngen irrTramst behovetai t  nkudera
iler detaljer ngsr vaer och mandvrer
standarden. En aktuel l  f raga i i r  t i t l
exenrpe hLr ett  enskl t  cyke fAlt  ska

Det finns ett stort intresse fran
komrnLnerna att  digta t  lagra data
om cyke vzigar eftersonr det ar v ktigt
urtraf  iksakerhetssynpunkt sagerTho
mas Nor n, Vagverketoch ordforande
iSlS iekniska kornm tt6 SIS,/TK 320
Vag och jarn%gsinformation. Samti
d gt behdver hanteringen av de ol ka
v;gnaten fdrnyas, exempe v s behavs
nya funkt oner fdr kornp icerade
svanear(mandvrer).

Standarden som publ iceras i  bor jan
av 2009 behdvs for ati efiektivt och

Stel lan Lundstrom soker  nya utmaningar
Efter 33 franrgangsrika er dverger

Stellan Lundstrdm fastighetsekonorn .
Vid arsskiftet t lltr;dde han tjansten
sonr skoichef/dekan, for Skolan for
Arki tektur och samhal lsbyggnad enl iCt
ett 4.eriet forord na nde.

Sko an, sorn har si t t  ursprLng de
t id gare sekt ionerna fdr Ark tektur.
Lantmateri sa rnt Vag och Vatten, utgdr
en av 11 skolor inorn KTH (Kemiveten
skap osv.)  inorn Sko an fdr Arki tektur
och Samhal isbyggande inryms sju

sakert  utbyta data. Den hjalperverksam
heter strukturera vag och j;rnvags nlor.
mation l ikartat i  granssn t iei  mot omvarl .
den. Den ar anpassad t  var dsstandar.
den fdr g€ogral isk information, SO
19100 och t i l lgodoser V;gverkets, Lant-
mater iets,  Banverket.  skogsnarngens
och kornmunernas behov pa omrAdet.

-  Fdrr k|r fde man enbart  beskr iva ef
vag e ler en motorvag pa ett s:itt i data
systernen, nu gar det att beskriva den i
f lera nlvaer.  Den rev derade standarden
;r farenklad och har f ler funkt ioner an
t ldigare. Standardef ar ef  t ryge och lat i
motiverad invester ngsonr va kornnas av
bade narrgs voch offent gforvatning,
s,ger H:kan Blomgren, Tr ona AB.

Para e l t  med rev deringen arbetar
kommitt6n m€d en Oblekttypskata og
vag, som aravsedd attanvandas iappl i .

kat ioner nom ornradet.  Den def inie.
rar oblekttyper sorn representerar
nformation orn vagar Samt redovisar
objekt iypernas benamningar,  at tr-
but iyper med def inl t ion och dom;ner,
samt andra relevanta uppgiJter. Aven
Oblekttypskata ogen vag publiceras i
bar jan av 2009.

Fdr mer informat on:
Thornas Nor in,  Vagverket och ord.

fbrande i  SIS tekniska konmitt6
S S/TK 320

Iln:O243 756 48, e.post: tho.
mas.nor n@w.se

Hikmet Hussain S S och projektte.
dare for SIS tekn ska kommitt6
S S/TK32O

Ifr :  OlO.748 56 65, 08.555 521
94, e post:  hiknret.hussain@sls.se


