En ansvarsfull
fastighetsägare
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Ett bra år
trots pandemin
Under 2021 har vi fortsatt vår lönsamma expansion. Vi har förvärvat
fastigheter och haft en positiv utveckling av resultatet i förvaltningsbeståndet. Samtidigt har pandemin alltjämt påverkat samhället, den
svenska ekonomin och vårt eget sätt att arbeta. Vi har inte kunnat
få ut allt det vi önskat i vår verksamhet när vi arbetat största delen
av året på distans. Nu vi ser fram emot att återigen kunna arbeta
tillsammans på kontoret.
På hyresmarknaden gick många företag bra under 2021. Man
vågade återigen fatta beslut om nya satsningar och hyresavtal.
Uthyrningstakten var därför ganska hög under senare delen av
året och vi hyrde ut kontor för 61 mkr. Uthyrningsgraden är nu
96%. Det finns ibland önskemål hos kunderna om mer flexibla
lösningar, både i tid och rum, men de absolut flesta avtalen vi
tecknar är fortsatt långa. Under hösten fick vi också ett kvitto på
att arbetet med våra kundrelationer fungerar. För andra året i rad
ökade kundnöjdheten bland våra kontorskunder. Nu efter Rysslands
invasion av Ukraina har osäkerheten och oron dock ökat igen. Hur
och hur mycket den kommer att påverka vår verksamhet och hyresoch fastighetsmarknaderna är ännu inte riktigt tydligt för oss.
Hållbarhetsfrågorna växer i betydelse och vi arbetar medvetet
med dem i fastighetsbeståndet. Energiförbrukningen sänks löpande
och därmed också vårt koldioxidavtryck. Alla våra kontorsfastigheter
är idag miljöcertifierade enligt BREEAM, Miljöbyggnad eller LEED.
Ungefär hälften av våra bostadsfastigheter är certifierade och
andelen stiger. Under året har vi fattat beslut om flera energisparande investeringar, bl a i två geolager i Stockholm som sänker
energiförbrukningen med upp till 70%. Det är hög aktivitet inom ett
område som kommer att bli än viktigare för oss framöver.
Det är också prioriterat för oss att öka vår exponering mot fastigheter. Vi har nu drygt 9% av vårt totala kapital placerat i bra fastigheter och vi vill växa. Under året förvärvade vi fyra kontorsfastigheter
i Stockholm och tillträdde ett nybyggt flerbostadshus i Malmö.
Vi siktar på att ha en fortsatt hög aktivitet inom transaktionsverksamheten och under det gångna året var vi den största enskilda
investeraren i kontorsfastigheter i Sverige.
Verksamheten fungerar nu stabilt och bra. Vi har utvecklat det
strategiska partnerskapet med vår förvaltningsleverantör Newsec
och jag ser fram emot ett fortsatt bra samarbete som möjliggör för
oss att fokusera på värdetillväxt och nya förvärv.

Lars Johnsson
Fastighetsdirektör
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Helsingborg
Malmö

53 000 000 000

53 miljarder kronor i fastighetsvärde

		131 fastigheter
			843 000 kvadratmeter

				490 000
				490 tusen kvadratmeter lokaler

					5 100 bostadslägenheter
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Ansvarsfull fastighetsägare
Folksamgruppen är en av Sveriges största investerare och förvaltar
556 miljarder i försäkringspremier, pensioner och sparande åt över
fyra miljoner svenskar. Vårt mål är att erbjuda en konkurrenskraftig
avkastning samtidigt som vi är en ledande aktör inom ansvarsfull
kapitalförvaltning. Fastigheter är ett viktigt tillgångsslag och utgör
drygt nio procent av Folksamgruppens förvaltade kapital.
Inom Folksams fastighetsverksamhet är vi åtta medarbetare.
Vi investerar i attraktiva fastigheter för både boende och företag,
huvudsakligen i Stockholm, Skåne och Göteborg. För oss går fastighetsägande helt i linje med Folksams vision att våra kunder ska
känna sig trygga i en hållbar värld. Därför präglas vår fastighetsverksamhet av ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande.
Med det menar vi att ett miljömedvetet och socialt hållbart förhållningssätt genomsyrar hela fastighetsorganisationen. Vår strävan
är att äga hus som är välbelägna och som möter dagens krav på
effektivitet och hållbarhet. I våra bostäder ska hyresgästen trivas
och känna stolthet över sitt boende.
Vi arbetar ständigt med att försöka förbättra våra fastigheter och
att utveckla deras fulla potential i användning och effektivitet. Under
året har vi fortsatt vår expansion och förvärvat kontorsfastigheter
i Stockholm för sammanlagt 4,5 miljarder kronor. Målet är att portföljen ska växa ytterligare med 15–20 miljarder under kommande år.
Newsec är vår strategiska partner som med ett nittiotal medarbetare
hanterar den dagliga förvaltningen av våra fastigheter. Vårt partnerskap fortsätter att utvecklas och vi samverkar för ständiga förbättringar i organisation och fastighetsportfölj.
Nyckeltal
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Fastighetsvärde
(Mdkr)

53

46

45

36

33

Direktavkastning (%)

3,2

3,1

3,1

3,2

3,5

Värdeförändring (%)

8,6

1,4

7,6

7,9

8,4

Totalavkastning (%)

12,0

4,6

10,9

11,3

12,1

Överskottsgrad (%)

72

72

70

69

71

Ekonomisk
uthyrningsgrad (%)

96

95

95

96

96

Omsättning (Mkr)

2 145

2 043

1 732

1 578

1 370

Driftnetto (Mkr)

1 539

1 466

1 208

1 090

967
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Fortsatt bra uthyrningstakt och
ökad nöjdhet hos våra kunder
Folksams vision är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar
värld. För oss som långsiktig fastighetsägare betyder det att vi ska
leverera hållbara, trygga bostäder och verksamhetsanpassade
miljöer i våra lokaler. Vår övertygelse är att det görs bäst genom
ett lyhört och kundnära arbetssätt. Kunderna finns i många olika
branscher och det är vår förvaltningspartner Newsec som ser till
att både våra hus och hyresgäster mår bra.

Antal bostadskontrakt

ca 5 100

Under året har vi hyrt ut 13 000 kvadratmeter motsvarande en årshyra på 61 mkr (62). Den största uthyrningen gjordes i slutet av året,
1 100 kvadratmeter i fastigheten Duvan 6 i centrala Stockholm. Vår
nettouthyrning uppgick till 21 mkr (28). Hyrorna har hållit sig stabila
under pandemin och de omförhandlade hyreskontrakten visar på en
hyresökning med 16 procent. Pandemins långsiktiga påverkan på
kontorsmarknaden diskuteras nu livligt i branschen. Vår bedömning
är dock att efterfrågan på kontorslokaler fortsatt kommer att vara
stark, mest beroende på en fortsatt stark tillväxt i antalet kontorssysselsatta på våra marknader. Våra fastigheter ligger i bra lägen,
är attraktiva och uthyrningsgraden uppgick i slutet av året till 96%.
Vi genomför årliga kundundersökningar och arbetar aktivt med att
följa upp och förbättra vår leverans mot kund. Nöjda kunder som
gillar vad vi gör fortsätter att hyra av oss, vilket stärker vår affär.
Under 2021 steg nöjdheten hos våra lokalhyresgäster för andra året
i rad och betyget i NKI-mätningarna har höjts med hela nio enheter
under två år.

Antal kommersiella kontrakt

ca 750

Kontraktsvärde

ca 2 251 Mkr
Årsvärde nya kontrakt

61 Mkr
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Gröna hyresavtal
Andel av antal ny- och omförhandlade kommersiella
hyresavtal

Gröna hyresavtal
Klimatfrågan är viktig för Folksam liksom för allt fler av våra kunder.
Många väljer också att teckna gröna hyresavtal med oss. 2021 var
54% av nya och omförhandlade hyresavtal gröna. Genom det gröna
hyresavtalet åtar sig hyresvärd och hyresgäst att minska miljöpåverkan från fastighetens lokaler när det gäller frågor som till
exempel energi, inomhusmiljö, materialval och avfallshantering.
Vi är övertygande att vi genom samverkan med våra kunder kan
nå längre i vår ambition att minska miljöbelastningen.
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Fotograf: Felix Sundbäck

Hållbar nyproduktion i Malmö
Under året färdigställdes ett flerbostadshus i Västra
Hamnen i Malmö. 65 hyreslägenheter – från ettor till
fyror – stod inflyttningsklara under våren. Sjösättningen
2 är ett pilotprojekt inom social hållbarhet och barn och
ungas uppväxtvillkor har särskilt varit i fokus vid utformningen av kvarteret.

Boende uppmuntras till grön mobilitet genom att det
i fastigheten finns elektrisk fordonspool, smarta lösningar
för cykeltransporter samt att alla gatuentréer har digitala
skärmar som visar kollektivtrafikavgångar från närliggande hållplats.
Projektet var nominerat till Årets bygge 2022 i kategorin
Bostäder.

Ekologisk hållbarhet har också varit en viktig del i projektet.
Det finns mycket grönska i form av sedumtak och grön
innergård.

Geolager i Stockholm
Under 2021 färdigställdes installation av ett geolager
i fastigheten Tullgården 2 på Södermalm i Stockholm.
10 000 meter fördelat på 40 energibrunnar har borrats
för att förse den 68 000 kvadratmeter stora fastigheten
med förnybar geoenergi.

Den färdiga installationen kommer innebära både sänkta
driftkostnader och ett minskat klimatavtryck. Mängden
förnybar energi som man får ur berget motsvarar ca 100
ton koldioxidutsläpp per år.
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Utveckling för en certifierad och
energieffektiv fastighetsportfölj
Miljöcertifiering
Vi miljöcertifierar våra fastigheter enligt BREEAM In-Use och Miljöbyggnad. Det gör vi dels för att få ordning och reda med en tydlig
kvalitetsstämpel, dels för att höja organisationens medvetenhet
och kompetens när det gäller vilka krav som är viktiga att ställa
på en byggnad. Under 2021 uppnådde vi målet att 100 procent av
våra lokalfastigheter ska vara miljöcertifierade. Vi har också börjat
certifiera bostadsfastigheter enligt det nya certifieringssystemet
Miljöbyggnad iDrift. Totalt sett är 76 procent av den uthyrningsbara
arean certifierad.

100 %

av kontorsfastigheterna
certifierade

Energi och Klimat
Energianvändningen, som omfattar uppvärmning, fastighetsel
och kyla, följs upp och analyseras systematiskt för att optimera
användningen i varje enskild fastighet i portföljen. För att reducera
energianvändningen och därmed koldioxidutsläppen mot våra
högt satta mål krävs investeringar. Under 2021 har vi satt igång
energibesparande projekt för 50 mkr, projekt som vi framöver
kommer att sänka hela portföljens förbrukning och koldioxidutsläpp
med. Framåt vill vi öka takten på lönsamma energiinvesteringar
ytterligare. Energianvändningen 2021 uppgick till 102 kWh/kvm.
Folksamgruppen är en av initiativtagarna till UN-convened Net
Zero Asset Owner Alliance, lanserad under klimatmötet i New York
i september 2019. Nettonollalliansen innebär att Folksam – tillsammans med några av världens största pensions- och försäkringsbolag – har åtagit sig att våra placeringsportföljer ska visa
nettonollutsläpp av växthusgaser till år 2050.
En av de viktigaste händelserna under 2021 var att vi som ett steg
på vägen till nettonollutsläpp antog ett ambitiöst delmål. Målet
innebär att fastighetsportföljens klimatavtryck (scope 1 och 2) ska
minska med 29 procent från 2019 till 2025. Vi är redan på god väg
då vi minskat koldioxidutsläppen med 22%.
Folksam klimatkompenserar för fastigheternas koldioxidutsläpp².
All inköpt el är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval
och vi köper klimatneutral fjärrvärme i Stockholm. Resterande del
av utsläppen klimatkompenseras genom Vi-skogens trädplantering.
Inköpt fastighetsel, fjärrvärme, kyla och vatten.
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Energianvändning
(fastighetsel, normalårskorrigerad värme och kyla):
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Om Folksam
Folksam erbjuder produkter som ger kunderna skydd vid olika händelser och
bidrar till trygghet genom livets olika skeden. Det gör vi genom lösningar inom
pensionssparande och försäkringar till drygt fyra miljoner kunder.
Folksam är ett ömsesidigt – det vill säga kundägt – företag. Det innebär att
kund och ägare är samma. Istället för att dela ut vinsten till aktieägare går
den tillbaka till kunderna.
Därför jagar vi inte kortsiktiga vinster, utan kan engagera oss långsiktigt i det
som är viktigt för kunderna, som att ta ansvar och verka för en hållbar
utveckling. Vi är ett av Sveriges trettio största företag och har därmed
möjlighet att påverka. Vi gör affärer som ökar tryggheten för kunderna
och värnar samtidigt om människa och miljö, helt i enlighet med Folksamgruppens vision.
För kontakt och mer information om Folksams fastighetsverksamhet, besök
vår hemsida: folksam.se/fastigheter

