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Kan man pusha utvecklingen 
inom hållbarhet, nanovetenskap 

och astronomi genom att ha  
koll på ventilationen?   

Det uppdrag som Chalmersfastigheter har, är att skapa 

mötesplatser och rum för kreativ utveckling. Den fysiska 

miljön kan stimulera och utmana människors förmåga 

och på så vis maximera förutsättningarna att kunna 

 skapa det ännu oskapade i forskning och studier. Det  

gör vi  genom att tillhandahålla mötes- och innovations-

miljöer på ett sätt som underbygger Chalmers tekniska 

hög skolas internationella konkurrenskraft.  

Akademin står inför ständiga utmaningar som hela  

tiden förändras. Och de förändras hela tiden. Att hjälpa 

akademin att möta sina utmaningar, genom att utveck la 

och för valta fastigheter – tillsammans med ett säker-

ställande av värden och driftsekonomi – det är den ut-

maning som Chalmersfastigheter dagligen arbetar med.
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Chalmersfastigheter har många uppgifter att fylla men 
en är viktigare än alla andra: att hjälpa Chalmers att upp
nå sina mål. Chalmers tekniska högskola har skyhöga 
internationella ambitioner. För att komma dit är de bero
ende av att kunna verka i rätt utformade miljöer. Det är 
vårt jobb att skapa dessa mötesplatser och miljöer. Ju bätt
re vi lyckas, desto bättre förutsättningar ger vi Chalmers 
alla lärare, forskare, studenter och anställda att kunna  
nå toppen. För att Chalmers ska kunna nå sina mål behö
ver också Chalmers ha många av sina samarbetspartners 
i campusmiljön. Och där kommer helheten in, att skapa  
mötesplatser och förutsättningar till just det där lilla 
 spon tana mötet som kan mynna ut i en sensationell idé 
 eller innovation. Att just där och nu, kunna mötas, lära 
och skapa, fråga och förstå. Så ser vi på vårt jobb. 

Ambitionen med våra två campus är att leverera spän
nan de, utmanande och inspirerande miljöer och mötes
platser. Inte bara till Chalmers tekniska högskola, utan 
också till alla företag och organisationer som driver sin 
verksam het i det möjlighetsskapande gränsland mellan 
akademi, näringsliv och samhälle som bara går att hitta 
på Campus Johanneberg och Campus Lindholmen. 
 Omkring tre fjärde delar av vår uthyrningsvolym kopplas 
till Chalmers. Sista fjärdedelen hyrs av ca hundra olika 
före tag och organisationer som på olika sätt har kopp
lingar till Chalmers. 

Vid en tillbakablick är 2014 ett år som präglats av 
 utveckling och expansion. Chalmersfastigheters bygg
projekt på södra Johanneberg har passerat sina största 
utmaningar och står klart våren 2015. De två nya hus som 
växer fram har spännande arkitektur och utmanande 
innehåll. Nästa utmaning är att fylla husen med rätt inne
håll, få husen att leva och fungera som planerat, samt 
posi tionera dem bland landets vassaste miljöbyggnader. 
Vi är övertygade om att de kommer att bli bland de mer 
kända landmärkena i vår stad. Både ur arkitektonisk  
synvinkel och utifrån sitt spännande innehåll. 

En av årets största inre förändringar, är att vi bildade 
en ny organisation för drift och underhåll. Nu är det vi 
själva och ingen annan som påverkar det Chalmersfastig
heter levererar till Chalmers och alla andra kunder. Vårt 
hållbarhetsarbete blir långt tydligare när vi själva agerar 
i våra miljöer. Vi ser omedelbara resultat när vi gör för
bättringsarbeten inom kvalitet och miljö. För mig är en 
egen kundnära verksamhet en viktig del, för att vårt bolag 
ska vara just – kundnära. 

Chalmersfastigheter är inte som alla andra. Det kom
mer vi nog aldrig att bli. Däremot ska vi vara rätt mycket 

bättre än alla andra. Så mycket bättre att andra vill bli 
som oss. Under 2014 arbetade vi med vår egen kompetens
utveckling, samtidigt som vi definierade vad som förväntas 
av oss. ”Vad är en mötesplats och hur kan en mötesplats 
värderas?”. Den frågan ställde jag till min omgivning när 
jag började på Chalmersfastigheter för ett par år sedan. 
Där konstaterade vi att begreppet ”mötesplatser” tål att 
arbetas med och att utvecklas.  

Det har vi också gjort. Efter workshops, möten, diskus
sioner, rika inspel från våra konsulter på Inobi och stora 
portioner funderande, har vi kommit en god bit på väg i 
arbetet med att definiera mötesplatsen och dess värde 
som en central byggsten i vårt sociala hållbarhetsarbete. 
Vi har skaffat oss bättre möjligheter än någonsin för att 
hjälpa Chalmers att uppnå sina mål, på sina olika arenor. 
Det ska bli riktigt kul.  

Jag gläds också över att se på våra siffror. Under året 
genomförde Chalmersfastigheter en total omläggning  
av bolagets upplåning. Inte utan stor tillfredställelse kan 
vi konstatera att vårt bolag också fortsättningsvis har en 
 sta bil finansieringsportfölj. Resultatet präglas annars 
framförallt av att våra kostnader för energi och finansie
ring är lägre än förväntat. 

Vårt arbete handlar inte bara om byggnader av tegel 
och cement. Främst handlar det om att lyssna, förstå  
och skapa förutsättningar för att våra kunder – med  
Chalmers tekniska högskola i spetsen – ska kunna uppnå 
sina visioner och mål. 

Det är enkelt att säga att man ska bli bäst. Men att rea
lisera det, att verkligen bli bäst, kräver en hel del. Vi på 
Chalmersfastigheter drar oss inte för att tänka nytt och 
annorlunda för att stödja Chalmers tekniska högskola  
i arbetet med att bli bättre än alla andra. Det kräver ett 
speci ellt synsätt. Så när vi rekryterar en drifttekniker,  
är det inte bara för att minimera kostnader för värme och 
kyla, utan också för att hjälpa till att lösa klimatfrågan, 
 utrota virus och utveckla framtidens nya material.  
Så tänker vi. 

Till sist vill jag passa på att tacka våra medarbetare. 
De är verkligen värda en stor applåd för sina insatser 
 under ett år som präglats av massiva förändringar och 
stor utveckling. Tack ska ni ha allihop. 

 
 

SvenErik Adolfsson 
VD

VD HAR OR DE T

VD har ordet
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Välkommen med på 
en promenad bland studenter, 

forskare och verksamheter 
i våra hållbara campus. 



 Vid Gibraltar gatan 
finns ett hälsocentrum, 
som genomgått en större 
ombyggnad under 2014. 
Hälso centrumet inne-
håller vård- och mödra-
vårdscentral, tandläkar-
mottagning och Friskis 
och Svettis. 

 Under 2014 påbör ja-
de Chalmersfastigheter 
en ombyggnad av det 
gamla centralköket till  
en ny restaurang och  
fakultetsvåning.

 Naturvetargården 
fick under 2013 och 
2014 ett ansiktslyft som 
bidrog till förbättrade 
kommunikationer mellan 
och inom byggnaderna.

 Vid Chalmers-
platsen har Trafik-
kontoret genomfört  
en större ombygg-
nad av hållplatsen 
och gatumiljöer vil-
ket kommer att myn-
na ut i en förnyad  
entré till Campus  
Johanneberg.

 Gibraltarvallen 
är ett av Chalmers 
framtida ex pansions-
område och här har 
ett detalj planarbete 
för framtida bygg-
nationer påbörjats.

 På campus områdets  
södra del, vid Sven Hultins 
plats, byggs ca 400 nya 
arbetsplatser.

 Här byggs ett parke-
ringshus som ersätter 
parkeringarna som för-
svinner när södra cam-
pusområdet byggs ut.

 I samhällsbygg-
nadskvarteren längs 
Sven Hultins gata  
pågår en projekte-
ring av en komman- 
de större ombygg- 
nad av kvarteret.
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Chalmersfastigheters fastighetsbestånd består framför
allt av om rådena i södra respektive norra campusområ
det. Fastig heterna i de centrala delarna hyr Chalmers
fastigheter in från Akademiska Hus. Dessa fastigheter 
ingår i Chalmers fastigheters uthyrningsverksamhet där 
Chalmers är främs ta hyresgäst och kund. De inhyrda 
ytorna uppgår till knappt 40 % av den totala yta som 
Chalmersfastig heter hyr ut.
 Övriga fastighetsägare på Campus Johanneberg är 
Chalmers Studentkår, som äger Kårhuset samt Statens 
Fastighetsverk, som äger marken runt och under SSPA 
Sweden AB. Delar av marken längs Gibraltargatan ägs  
av Göteborgs Stad. 

 Campusområdets södra del är under stark utveckling. 
Här uppför Chalmersfastigheter nya byggnader för den 
samverkansmiljö som finns inom Johanneberg Science 
Park. Tillsammans med Chalmers kommer både stora och 
mindre hyresgäster under 2015 att flytta in i de nya miljöer
na, som är utformade för att stimulera just samverkan och 
samarbeten mellan Chalmers, näringsliv och samhälle 
inom ramen för Chalmers styrkeområden. Byggnaderna 
kommer att tillföra området cirka 400 nya arbetsplatser 
från och med 2015. Intill byggs ett nytt parkeringshus, som 
ersätter de markparkeringar som försvinner för att ge plats 
för de nya byggnaderna. Par keringshuset byggs av Akade
miska Hus och hyrs av Chalmersfastigheter för att ingå  
i parkeringsverksamheten inom Campus Johanneberg. 

 Strax norr om byggplatsen, längs Sven Hultins gata, 
ligger kvarteret ”Arkitektur & Väg och Vatten”. Kvarteret  
hyrs in från Akademiska Hus och innehåller student och 
utbildningsmiljöer samt institutionerna Bygg och Miljö 
samt Arkitektur. Ett omfattande förarbete inför kom
mande förnyelseprojekt har genomförts. Under 2014 har 
detta övergått till projektering av en kommande större 
ombyggnad av kvarteret. Målet med projektet är att 
 skapa förutsättningar för ett bredare samarbete mellan 

Campus Johanneberg

Spännande detaljer börjar ta form vid nybygget på Sven Hultins plats. 

Pågående byggnadsarbeten vid Sven Hultins plats.

Chalmers tekniska högskolas första etablering på Gibraltarområdet skedde 1926. Då flyttade kemi  
och fysik ifrån ”Gamla Chalmers” på Storgatan till ”Nya Chalmers” på Johanneberg. Detta var startskottet 
för det som idag är Campus Johanneberg med cirka 280 000 kvadratmeter lokaler för utbildning och 
forskning samt två om rå den med student- och forskarbostäder. På campusområdet finns dessutom ett 
80-tal företag och organisationer från näringsliv och samhälle, vars verksamheter har någon form av 
samarbete med Chalmers eller är serviceorganisationer till Chalmers och de aktörer som finns på om-
rådet. Chalmers studenter är den en skilt största gruppen brukare av området och är en viktig mål grupp 
för Chalmersfastigheter. 
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 institutioner, utbildning och verksamheter inom Chalmers 
samhällsbyggnadsområde. De stora utmaningarna ligger 
i att skapa evakuerings och ersättningslokaler för dessa  
verksamheter under projektets gång, utan att de verksam
heter som behöver flyttas ut under ombyggnadstiden 
 förlorar vare sig attraktivitet eller funktion. 

 Chalmersplatsen har under stor del av 2014 varit 
 avstängd för trafik i samband med att Trafikkontoret  
 genomfört en större ombyggnad av hållplatsen och gatu
miljöer mellan Guldheden och Landala. Avslutningen på 
det projektet kommer att mynna ut i en förnyad Chalmers 
plats och entré till Campus Johanneberg och med förbätt
rade trafiklösningar. Chalmersplatsen och Vasaområdet 
har under året fått en fin sammankoppling med den nya 
cykel banan längs Aschebergsgatan från Kapellplatsen, 

förbi  Vasaområdet till Chalmersplatsen.

 En fortsatt vandring från Chalmersplatsen, in under 
Chalmersportalen, över Teknologgården och uppför Olgas 
trappor, för oss till området omkring Gibraltarvallen.  
Idag innehåller Gibraltarvallen stora asfalterade ytor  
för parkering och är ett framtida expansionsområde.  
Ett  detaljplanarbete har påbörjats med syfte att skapa 
förutsättningar för framtida byggnationer av utbildnings 
och forskningslokaler i kombination med campusnära 
bostäder, främst för studenter och forskare. 

 Norr om Gibraltarvallen ligger kvarteren Naturvetar
gården (som innehåller institutionerna för kemi och bio
logi, fysik, matematik) och huset ”MC2”, som bland annat 
innehåller ett nanotekniklabb och ett av universitetsvärl
dens mest avancerade renrum. Bägge är integrerade med 
omfattande utbildningsmiljöer. Naturvetargården fick 
under 2013 och 2014 ett ansiktslyft som bidrog till för bätt
rade kommunikationer mellan och inom byggnaderna. 
Ett förbättringsprojekt som är uppskattat och som har 
skapat nya förutsättningar för samarbete över gränserna. 

 Går man vidare nerför backen når man campus  
om rådets norra del och Vasaområdet som förvärvades  
av Göteborgs Stad i slutet av 1990talet för att ge plats för 
Chalmers expansion. Vasaområdets gamla ljusa stenhus 
är byggda i slutet av 1800talet och har efter ombyggnad 
kvar stor del av sitt ursprungliga uttryck. I två hus längs  
Gibraltargatan finns ett hälsocentrum som  innehåller 
allt ifrån vård och mödravårdscentral och tandläkar
mottagning till ett hus där Friskis och Svettis har sin 
verk sam het. Under 2014 har mödravårdcentralen flyttat 
in i nya och ombyggda lokaler. 

 I de stora byggnaderna längs Lärargatan ligger institu
tionen ”Teknikens ekonomi och organisation” med till
hörande utbildningslokaler. Under 2014 flyttade en spän
nande hyresgäst, Mistra Urban Future, in i den tidigare 
konsthallen vid Lärargatan. Mistra Urban Future är ett 
internationellt centrum för hållbar stadsutveckling med 
finansiering från forskningsstiftelse samt ett konsortium, 
där bland andra Chalmers tekniska högskola ingår. Nya 
miljöer och umgängesmiljöer skapas i en gammal beva
randemärkt byggnad, dels för att främja samverkan i det 
norra campusområdet, dels för att knyta samman Campus

EN PRO M ENAD GENO M VÅR VER KSA M H E T 



Johanneberg till en samlad enhet som kan utgöra en viktig 
del av staden. Vasaområdet är en del av Campus Johanne
berg där Chalmers verksamheter i större grad ligger sida 
vid sida med företag och organisationer och där alla har 
gemensam nytta av närheten till varandra. 

Grön resplan

Tillsammans med Göteborgs Stad verkar Chalmers och 
Chalmersfastigheter för ett samhälle som ska växa sam
tidigt som vi ska utveckla möjligheter till andra transport
medel än bil. Samarbetet kallas Grön Resplan och har 
som övergripande mål att minska energianvändning  
för transporter och därmed minskad klimatpåverkan.  
Utmaningen är att utveckla och förbättra förutsättningar 
att använda kollektivtrafik och cykel till och från campus 
och att bidra till samhällsutveckling med idéer och initia
tiv. Allt för ett mer hållbart samhälle.

ElectriCity

Bussar som glider fram ljudlöst och utan utsläpp, som 
häm tar upp passagerare inomhus och drivs av förnyelse
bar el – det blir verklighet i en ultramodern busslinje  

i Göteborg med start i juni 2015. Busslinjen kommer att  
gå mellan Chalmers båda campus, Campus Lindholmen 
och Campus Johanneberg. Bakom initiativet står Volvo
koncernen, i samarbete med Chalmers, Energimyndig
heten, Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Göte
borg Energi, Västtrafik, Lindholmen Science Park och 
Johanneberg Science Park. Chalmersfastigheter bygger 
på Lindholmen en ny inomhushållplats med laddstation, 
en miljö som samtidigt utgör en testbädd för forskning 
och utbildning. 
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Interiör Mistra Urban Future



12 C H A L M E R S FA S T I G H E T E R Å R S R E D O V I S N I N G 2 014

 Chalmersfastigheter har  
tre ej ännu utnyttjade bygg- 
rätter runt Kuggen och längs  
kajkanten.

 Kuggen står som  
ett tydligt riktmärke 
i området.

 Under 2014 färdig-
ställde och  anpassade 
Chalmersfastigheter 
moderna och fräscha 
lokaler för Chalmers 
IT-service i Hus Svea.

 Ny inomhushållplats för ut-
vecklingsprojektet ElectriCity 
byggs till på Patricia. En intres-
sant testmiljö för bland  annat 
 interaktionen mellan ny fordons-
teknik och människan. 
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Campus Lindholmen

Under slutet av 1990-talet tog omvandlingen av Norra Älvstranden fart. I samband med Ericssons  
etablering på Lindholmen följde etableringen av Chalmers Lindholmen – ett campus som idag sjuder  
av liv och aktivitet i den integrerade miljön kring Lindholmen Science Park. Lindholmen och Norra  
Älvstranden är fortsatt ett av de starkaste utvecklingsområdena i Göteborg. 

 På Campus Lindholmen finns många verksamheter 
samlade i den sjudande miljö som växer fram på Lindhol
men och Norra Älvstranden. I centrum står en av områ
dets och Chalmersfastigheters profilbyggnader, Kuggen, 
som är skapad för att koppla samman Chalmers verksam
heter med de aktörer inom näringsliv och samhälle som 
verkar på Lindholmen. Inom Chalmersfastigheters 
fastig hetsbestånd finns ytterligare tre outnyttjade bygg
rätter, som samtliga ligger runt Kuggen. Dessa möjliga 
nya byggnader kommer att ha stor nytta av Kuggen, där 
den står i mitten som ett tydligt riktmärke och centrum.

Under 2014 verifierades att Kuggen ligger inom miljö
klass ”Guld”, den högsta möjliga miljöklassningen för 
byggnader. Verifieringen är kvittot på att byggnaden 
 ligger inom planerad energianvändning efter minst två 

års drift. Kunskaperna från Kuggen och arbetet att 
skaffa högsta möjliga miljöklassificering är till stor 
 nytta i  bo lagets övriga verksamhet.

 I kvarteret Patricia hittar vi ITuniversitetet, som  
är Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma 
organisation för att främja forskning, utbildning och 
samverkan inom IT och kommunikation (IKT). Verk
samheten fokuserar på gränsöverskridande uppgifter 
och projekt som spänner över flera institutioner och 
fakulteter för att uppnå dynamik, nya tvärvetenskapliga 
landvinningar och synergieffekter. En nära samverkan 
med näringsliv och samhälle är en grundförutsättning 
för ITuniversitetets verksamhet. Under 2014 färdig
ställde och anpassade Chalmersfastigheter moderna  
och fräscha lokaler för Chalmers ITservice i Hus Svea. 
Flytten gick från bland annat Johanneberg och nu har 
verksamheten samlats i den inspirerande miljö som 
Lindholmen utgör.

 Två nyckelaktörer i Lindholmens maritima miljö är 
Chalmers Institution för Sjöfart och marin teknik till
sammans med Sjöfartsverket. Under 2013 och 2014 har 
Chalmersfastigheter tillsammans med Lindholmen  
 Science Park och Älvstranden Utveckling tagit  initativ 
till att bland annat samla fler aktörer inom marina 
 näringar som exempelvis skeppsbyggnad, marin design 
och sjöfartsnäring till området.
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Mitt i centrum, längs med hamnkanalen på Södra Hamn
gatan, ligger Chalmersska huset. Huset uppfördes  under 
1800talets första år av William Chalmers, som också  
bodde i huset fram till sin död 1811. Idag är huset en  mötes 
och umgängesplats med goda förutsättningar för kon fe
ren ser, luncher och middagar i en unik och vacker miljö 
från förra sekelskiftet. 
 Under 2014 omorganiserades verksamheten i huset 
och Chalmersfastigheters dotterbolag, AB Chalmersska 
Huset, övertog konferensverksamheten. Från somma
ren 2014 drivs konferensverksamheten i egen regi, med 
en husansvarig intendent och konferensansvarig i egen 
 organisation. Bolaget är nu rustat för att utveckla både 
hus och verksamhet till en ännu starkare och duktigare 
konferensaktör. 
 Chalmers Studentkårs restaurangbolag Lindholmen 
ansvarar för köket och levererar högklassig mathållning 
och servering – en kombination som ger en upplevelse 
 utöver det vanliga. Längst upp i huset finns två vackra 
 bostadslägenheter som erbjuder ett centralt och lugnt 
 boende i en historisk miljö. 

1949 grundades Onsala rymdobservatorium. Denna an
läg  g ning byggdes på utmarker i Råö, ett område med gynn
 sam   ma förhållanden för ett rymdobservatorium. Under 
60talet kom markområdet i Chalmers ägo efter en testa
men te rad donation. Vid den tiden var Chalmers ett statligt 
universitet, med begränsad rätt att äga fastigheter vilket 

gjorde att fas tig heterna landade i dåvarande Byggnads
styrelsen för att under 1990talet övergå att ägas av Statens 
Fastighetsverk. Idag hyr Chalmersfastigheter anläggning
en av Statens Fastighetsverk och driver tillsammans med 
Chalmers institution Rymd och geovetenskap utveck
lingen av anläggningen på Råö.

Chalmersska huset

Råö

EN PRO M ENAD GENO M VÅR VER KSA M H E T 
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Med olika fastighetsägare inom Campus Johanneberg 
återfinns lika många förvaltningsorganisationer. Fram 
till sommaren 2014 köpte Chalmersfastigheter fastighets
förvaltningen av de egna fastigheterna i entreprenad från 
Akademiska Hus. I samband med att ett 10årigt förvalt
ningsavtal under 2014 löpte ut, kunde Chalmersfastig
heter börja bygga upp en tydligare och mer utvecklande 
fastighetsförvaltning inom Chalmers. En integrerad och 
effektiv fastighetsförvaltning är en viktig pusselbit för ett 
kundinriktat serviceföretag som levererar goda  miljöer 
och lokaler till en så komplex miljö som Chalmers och  
andra hyresgäster utgör. Fastighetsförvaltning i en campus 
miljö innebär att förvaltning av ett fastighets bestånd är  
i ständig förändring. 

Chalmersfastigheters organisation är en integrerad 
och projektstyrd organisation som arbetar nära Chalmers 
och dess verksamheter. Detta skapar möjlighet att tidigt 
definiera och planera behov och som sedan kan omsättas  
i ny och ombyggnationer, antingen i egna eller inhyrda 
fastigheter. Detta förhållningssätt maximerar kundnyttan 
samtidigt som de ekonomiska villkoren säkerställs. En 
stor del av utvecklingsarbetet sker i inhyrda fastigheter.

Hållbar fastighetsförvaltning och utveckling

Att bygga mötesplatser

Chalmersfastigheter har som uppgift att 
skapa mötesplatser för innovation och krea
tivitet och på så sätt bidra till att stärka 
Chalmers konkurrenskraft och utveckling. 
Under de två senaste åren har bolagets med 
arbetare fått arbeta med att studera, analy
sera och utveckla mötesplatsbegreppet för 
att etablera en gemensam syn och värdering 
på kvalitets och andra framgångs faktorer. 
Syftet är att skapa en starkare och tydligare 
riktning för utvecklingen av befintliga och 
nya mötesplatser. De analys verktyg som har 
utarbetats tillsammans med den teoretiska  
beskrivningen är nu utmärkta verktyg i 
 bolagets arbete med bench markanalyser 
och analyser av framgångs rika mötesplatser  
i bolagets omvärld. Pro jektet ”Att bygga 
mötes platser” bidrar till att utveckla och 
fördjupa medarbetarnas kunskap om 
 bolagets sociala hållbar hetsåtagande.

EN PRO M ENAD GENO M VÅR VER KSA M H E T
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Hållbarhetsåret 2014

Chalmersfastigheter lever i Chalmers gemensamma vision ”För en hållbar 
framtid”. Hållbarhetsengagemanget är en naturlig del av bolagets själ och  
hjärta. Med trygghet i att tänka och besluta ekologiskt hållbart, socialt håll-
bart och ekonomiskt hållbart kan vi hitta nya tekniker och idéer kring hur våra 
 campus byggs, drivs och underhålls på ett progressivt och smart sätt.
  Hållbarhetsarbetet inom Chalmersfastigheter består i att vi själva har modet 
att fullt ut tänka hållbart samt kunna påverka och entusiasmera oss själva och  
våra samarbetspartners till att arbeta i arbets- och beslutsprocesser utifrån 
 hållbara värderingar. Den hållbara verksamheten utgår ifrån en samsyn på 
 värderingar utifrån de sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiven.

Temat 2014 var social hållbarhet  

De gånga åren har hållbarhetsarbetet inom Chalmersfastigheter varit koncent re
rat på ekologisk hållbarhet. Vi åstadkom mycket goda resultat på några få år. Under 
2014 beslutade vi därför att ägna oss mer åt nästa hållbarhetsområde, social håll
bar  het, dock utan att ge avkall på de ekonomiska eller ekologiska hållbarhetsmålen. 
Prioriteringen känns viktig. Inte minst med tanke på att vårt dag liga liv går ut på 
att göra Chalmers campus till hållbara mötesplatser med global attraktionskraft. 

Så är vårt hållbarhetsarbete organiserat 

Vårt mål är att göra hållbarhetsarbetet till en naturlig del i det dagliga arbetet  
för alla medarbetare. Vår hållbarhetschef leder arbetet och samarbetar med 
Chalmers och andra samarbetspartners miljöenheter. Ett hållbarhetsråd sti mu le
rar, stöder, tar initiativ, planerar och formulerar nya mål. Vår tydliga  koppling  
till Chalmers påverkar vår roll som fastighetsägare, vilket bland annat har medfört 
att vi ligger långt framme jämfört med fastighetsbranschen i övrigt. 

Egen förvaltningsorganisation ger mer hållbarhet 

En av årets stora förändringar är uppbyggnaden av en egen förvaltningsorganisa
tion. Hållbarhetsmässigt har detta varit en fördel, eftersom vi kommer  närmare 
de dagliga problemställningarna. Att ha ett samlat helhetsgrepp gör att vi nu enkla
re kan analysera, utvärdera och agera med våra egna hållbarhetsvärderingar.
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HÅ LLBAR H E TSAR B E TSÅR E T 2014

Ekologisk hållbarhet 

2014 initierades arbetsmodellen Totalprojekt som syftar till att effektivi-
sera användning av olika energimedia och samtidigt sänka kostnader för 
energi, värme och kyla. Först ut är byggnaden Teknikparken och Vasa 8 
på Campus Johanneberg. Med grundliga besiktningar och analyser ut-
arbetas åtgärder som säkerställer långsiktigt hållbara byggnader. Mål-
sättningen är att genomföra Totalprojekt i bolagets samtliga byggnader.  

När Campus Johanneberg ska växa 
med cirka 4000 personer under 
kommande tioårsperiod, är en av 
förutsättningarna att biltrafiken 
till området inte ökar. För att lösa 
den ekvationen har Chalmersfastig
heter tillsammans med bland andra 
Göteborgs Stad och Västtrafik 
 tagit initiativ till en utredning som 
resulterat i en sk Grön Resplan. 

Grön Resplan innehåller ett åt

gärdspaket som ska minska klimat 
påverkan och energianvändning
en. Implementeringen av planen 
går framåt i takt med nya bygg
projekt som startas. Exempel som 
kan näm  nas är en plan för ökad 
cykel trafik, cykelbanor, cyklar för 
in ter na resor, cykelparkeringar 
med tak, er bjud an de av förmån
liga Väst trafik kort och ombyggna
den av Chalmersplatsen. 

Bussar som glider fram ljudlöst och utan utsläpp, som hämtar upp passage
rare inomhus och drivs av förnyelsebar el – det blir verklighet i en ultra mo dern 
busslinje i Göteborg med start i juni 2015. Busslinjen kommer att gå  mellan 
Chalmers båda campus, Campus Lindholmen och Campus Johanne berg. 
Bakom initiativet står Volvokoncernen, i samarbete med Chalmers, Energi
myndigheten, Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Göteborg Energi, 
Västtrafik, Lindholmen Science Park och Johanneberg Science Park. 

På Lindholmen investerar Chalmersfastigheter i en ny inomhushållplats 
med laddstation, en miljö som samtidigt utgör en testbädd för Chalmers 
forskning och utbildning. Inomhushållplatsen utförs som en tillbyggnad  
på byggnaden Patricia och ansluter bland annat till ett kafé. 

Energioptimering i Kårhuset. Studentkårens fastighetsbolag Ekab tog över driften av Kårhuset 2012. I samband med över
tagandet genomfördes en utredning av husets energi förbrukning. Utred ning   en föres log ett antal optimeringsåtgärder av 
bland annat ventila tion, värme och belysning, som genomförts och fått effekter över förväntan. 

Genomförandet av grön resplan fortsätter  

ElectriCity – ny elbusslinje 
mellan Johanneberg och Lindholmen

Totalprojekt Teknikparken

Bin på campus

Under året fick vi 60 000 nya hyres
gäster. Alla är randiga, gulsvarta och 
hårt arbetande. På Campus Johanne
berg och Lindholmen har vi installe
rat bikupor, bland annat för att sprida 
medvetenhet om hur viktiga bin är för 
ekosystemet. 84 % av all växtlighet 
är beroende av bin. Utan polliner ing 
skulle vi inte få frukt och grönsaker 
och köttpriserna skulle skjuta i höj den. 
Det globala pollineringsvärdet värde
ras till 1 900 miljarder kronor. Under 
året har våra bin varit myck et flitiga 
och producerat massor av honung.

Kuggens  
Guld säkrat! 

I byggnaden Kuggen på Campus 
Lindholmen har vi installerat ett 
nytt och modernt styrsystem som 
minskar energianvändningen från 
redan låga nivåer. Kuggen har 
und er 2014 blivit verifierad som 
byggnad i miljöklass Guld. Arbetet 
har gett oss värdefull kunskap om 
vad som krävs för att skaffa högsta 
möjliga miljöklassificering, vilket  
vi kommer att ha stor nytta av  
i bolagets övriga verksamheter. 
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HÅ LLBAR H E TSAR B E TSÅR E T 2014

Ekonomisk hållbarhet

Anpassningsbara lokaler 

Vår grundsyn är att lokaler på 
Chalmers campus ska ha en viss 
flexibilitet och kunna anpassas till 
nya, förändrade behov med mini
mal resurspåverkan. Detta görs i 
alla projekt. Alla lokaler är dock 
inte möjliga att utforma för 100 % 
flexibilitet, eftersom Chalmers be
höver många labb och lokaler med 
mycket speciell beskaffenhet och 
apparatur. Men så långt det är möj
ligt strävar vi efter att bygga in flexi
 bilitet och planera i moduler. 

Inför större ny och ombyggnader 
genomför vi alltid livskostnads
ana lyser innan vi fattar beslut. 
Med livscykelkostnad menas total
kostnaden för en viss utrustning 
och beräknas på hela livslängden, 
från det att den installeras till att 
den slutligt tas ur bruk. 

Ett praktiskt exempel från 2014 
var när en stor mängd utomhus
armaturer skulle bytas ut för att 
sänka energikostnaderna. Då visa
de LCCanalysen att det var effek
tivare att enbart byta glödlampor, 
eftersom de befintliga armaturer
na var långt ifrån uttjänta. 

Genom att regelmässigt arbeta 
med LCCanalyser blir vi hela  tid 
 en bättre på att tillämpa det som 
verktyg, både när vi ställer krav på 
leve rantörer och utvärderar hållbar
hetsfrågor i vår egen verksamhet. 

Under året har vi skapat en bre
dare medvetenhet om ”cirkulär 
ekonomi”, som är en av de viktiga 
delarna i vårt hållbarhetsarbete. 
Rent prak tiskt innebär det att  
planera för cir ku lära kretslopp 
med så låg andel avfall som möj
ligt. Så långt det är rimligt söker 
vi därför möjligheten att göra om 
eller förbättra det som redan finns,  

sna rare än att alltid göra nytt och 
slänga det gamla. 

Det innebär också att vi uppma
nar våra entreprenörer att lämna 
överblivna eller gamla byggnads
delar för återanvändning. Vi lagrar 
också speciella byggnadsdelar som 
mycket väl kan användas igen; t ex 
fönster och dörrpartier, brand 
och ljudklassade dörrar. 

Chalmersfastigheters utgångspunkt är att hushålla med ekonomiska och mänskliga resurser. Vi strä- 
var alltid efter att använda oss av de resurser vi redan har och att använda livscykelkostnadsanalyser 
(LCC-analys) som beslutsstöd. Där är vårt hållbarhetsarbete viktigt för att kunna hjälpa Chalmers 
 tekniska högskola att hålla sina lokalkostnader till mindre än 14 % av sin omsättning.

Arbeta med  
livskostnadsanalyser 

Återanvändning av möbler och byggmaterial 

Övergripande inriktning 

Underhållsåtgärderna har under året  
koncentrerats på att göra installationer för 

att effektivisera energiförbrukning och 
göra anläggningar mer miljövänliga.
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HÅ LLBAR H E TSAR B E TSÅR E T 2014

Social hållbarhet

Chalmersfastigheter är medlem i 
Sweden Green Building Council 
(SGBC) som verkar för grönt byggan
de och för att utveckla miljö och 
hållbarhetsarbetet i byggindustrin. 

Under 2013/2014 har SGBC lett ett 
samverkansprojekt för håll bar hets
certifiering av stadsdelar som invol ve 
rar kommuner, entreprenörer, fastig

hetsägare, energibolag, konsulter mfl. 
Under året har Chalmersfastig

heter deltagit i ett arbete för att över
sätta de internationella certifierings  
kraven från BREEAM till svenska 
förhållanden. För vår del har det 
gett oss mycket värdefull kunskap 
för vår egen campusutveckling som 
vi tar med oss in i verksamheten. 

Lärdomar från Sweden Green Building Council

Att skapa attraktiva och inspirerande mötesplatser är en  
viktig del i vårt sociala hållbarhetsarbete. Under året har vi  

gjort flera åtgärder för att bli starkare på området. 

Under 2013 och 2014 har vi arbetat med att dokumentera och lära oss hur vi skapar 
mötesplatser, ett begrepp som används av många men få riktigt fördjupat sig i. Resul
tatet framkommer bland annat i en bok ”Att bygga Mötesplatser” som är vårt bidrag 
till att skapa en teoretisk grund för en strategisk försörjning av mötesplatser med ut
gångspunkt i kunskap, erfarenhet och forskning. Vi har  använt den stora kunskaps
massa som vi under många år byggt upp tillsammans med Inobis konsulter. 

Chalmersfastigheter publicerar! 

En av de mest kända byggnaderna 
på Chalmers är ”Kopparbunken”. 
Ett före detta högspänningslabora
torium, ritat av Chalmers tekniska 
högskolas professor i arkitektur, 
Melchior Wernstedt 1954. Idag är  
byggnaden Göteborgs mest attrak
tiva klättergym med 14–17 meter 
höga repväggar. Klättergymet drar 
en  annan publik till området och 
bildar en träffpunkt för män niskor 
från hela staden. Ett lyckat exempel 
på hur Chalmers campus kan inte
greras med samhället och staden. 

Kopparbunken som mötesplats  Odlingslotter

Att odla sina egna grönsaker i 
stad en är en del i den hållbara 
stads ut veck  lingen. Under året har 
Chalmersfastigheter skapat för-
utsättningar för studenter på 
Chalmers att kunna odla sina 
egna grödor genom att iordning-
ställa ett antal por tabla odlings-
lotter på området och inför 2015 
års odlingssäsong undersöker  
vi möjligheterna till fler odlings-
lotter på campus. 
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HÅ LLBAR H E TSAR B E TSÅR E T 2014

Cykeldagar på campus
 

Två dagar om året arrangerar 
Chalmers ”cykeldagar” för att upp 
muntra anställda och studenter att 
cykla till och från arbetsplatsen. 
Arrangörer för cykeldagarna är 
studenternas egen organisation  
som bland annat samlat in gamla 
cyklar från Poseidon och delat ut 
till cykel lösa studenter. Chalmers
fastig heter deltar i cykel dagarna i 
andan att uppmuntra alla initiativ 
för att skapa hållbarare campus 
och bidra till bättre hälsa och miljö. 

Chalmersfastigheter är ett service
företag. Vi tillhandahåller en funk
tion, inte bara byggnader utan 
byggnader som fungerar och kan 
ge de betingelser som Chalmers 
studenter och forskare behöver  
för att prestera. Våra  drifttekniker 
har ett otroligt viktigt jobb och be
finner sig i absoluta frontlinjen. 
Tillsammans med Chalmersfastig
heters övriga medarbetare utgör 
de kärnan av vår produkt och som 
med sitt arbete och närvaro hos 
Chalmers och våra övriga kunder 
bidrar till en arbetsmiljö som trig
gar till framgångar. 

Vår viktigaste funktion 
är våra medarbetare Intelligenta soptunnor  

Lärdomar från campus i andra delar av världen   

Som ett test skaffade vi en helt ny typ av in 
telli genta soptunnor för våra utomhus mil  jö
er. Soptunnorna heter ”Big Belly Solar” och 
kom p ri merar allt avfall som kastas i dem. 
Komprimatorn drivs av elektricitet som ge ne
reras av sol celler på Bellyns ovansida. När 
den tyck er att den vill bli tömd skickar den  
ett meddelande till sopköraren som därmed 
bara behöver besöka Bellyn när den verkli
gen behöver tömmas. Där försvinner många 
onödiga körningar till halvfulla eller kanske 
tomma soptunnor. 

Utvärderingen visade att campus blev re
na re (trots färre soptunnor) och kunde reduce

ra antalet transporter, vilket har sparat både tid och kost  nader. En enda 
tunna visade sig ersätta sju ”ointelligenta” papperskorgar. 

På våra campus genomför vi regel
bundet kvällsvandringar. Syftet är 
dels att se var vi behöver förstärka 
säkerhet och trygghet, dels för att se 
hur våra byggnader fungerar under 
kvälls och nattetid och därmed hitta 
möjligheter till energieffektivisering. 

Säkerhet och trygghet på våra 
campus är en betydelsefull del av 
social hållbarhet. På kvällsvand
ringarna ser vi över belysningen, om 
buskage och häckar behöver klippas 

ner, om låsfunk tioner fungerar 
och brandfunktionerna är hela 
och användbara etc. 

Vi tittar också på energi
aspekterna. Var är ljus och ven
tilation påslagen under kvällar 
och nätter utan att män niskor 
vistas i byggnaderna? Finns det 
platser som har behov av tids
styrning eller rörelsedetek
torer för att förbättra säkerhet 
eller energiförbrukning? 

Kvällsvandringar.  

Ett campus är en ganska speciell miljö. Men vad gör att människor på ett 
campus presterar bättre än människor på ett annat? Under hösten be
stämde vi oss för att lära av de bästa. Vi delade upp oss i arbetsgrupper, 
gav oss iväg för att se hur andra gör och för att analysera framgångsrika 
mötesplatser och campus i Berlin, Barce  lona, Bryssel, Paris och USA. 
Syftet var att bryta ner erkänt välfungerande och resultatskapande 
 mötesplatser i beståndsdelar samt att skapa ett verktyg som kan  
styra och väg leda vårt eget arbete. 
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Ekonomisk redovisning
Styrelsen och Verkställande Direktören för Chalmersfastigheter AB, 

med organisationsnummer 556487-9764,  
får härmed avge årsredovisning samt koncernredovisning 

för verksamhetsåret 1 januari till 31 december 2014.



DET HÄR ÄR VÅR VE R KSAM H ET
Med campusmiljöer i världsklass bidrar Chalmersfastigheter till Chalmers förutsättningar att kunna vara ett internationellt ledande 
tekniskt universitet. I förlängningen bidrar Chalmersfastigheter till att Chalmers kan nå sina mål.
 Chalmersfastigheter arbetar under visionen ”Chalmers campus – hållbar mötes plats med global attraktionskraft”. Utifrån visio
nen utvecklar Chalmersfastigheter campus som stöttar Chalmers i arbetet med att skapa konkurrenskraftig tillväxt. Chalmers
fastigheters verksamhetsvision är den nytta Chalmersfastigheter ska leverera för ägare, kunder och samhället. 
 Verksamheten består i att försörja Chalmers och övriga hyresgäster inom campus med lokaler och miljöer genom att förvärva, 
äga, förvalta och utveckla fastigheter samt att hyra in fastig heter och lokaler från andra fastighetsägare. Chalmers verksamhet är 
samlad i campusmiljöer på Lindholmen och Johanne berg samt verksamhet vid Onsala Rymdobservatorium på Råö. Vidare består 
verksamheten av att förvärva, äga, förvalta och utveckla studentbostäder på Campus Johanneberg samt att till Chalmers tillhanda
hålla tjänster och nyttigheter knutna till Chalmers strategiska lokal  försörjning. 

ÄGAR FÖR HÅLLAN DE N
Chalmersfastigheter AB (organisations nummer 5564879764) ägs av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola samt  
av Chalmers  tekniska högskola AB. 

KONCE R NSTR U KTU R
Koncernen består av Chalmersfastig heter AB med dotterföretaget AB Chalmersska Huset och intresseföre tagen Johanneberg 
Campusbo AB samt Johanneberg Campusbo KB.

CHALM E R SFASTIG H ETE R S VE R KSAM H ETSVIS ION

Skapa 

FINANSNYTTA
genom effektiv 

fastighetsförvaltning

Skapa 

SAMHÄLLSNYTTA
genom att skapa

mötesplatser
och innovativa miljöer

Skapa 

KUNDNYTTA
genom att proaktivt bidra 

till kundens affär 
och positiva utveckling

CHALM E R SFASTIG H ETE R S STYR E LSE

ORDINAR IE LEDAMÖTER

Thomas Erséus Vice President, Head of Group Real Estate Ericsson, ordförande

Henriette Söderberg prefekt Institutionen för Energi och miljö,  
Chalmers tekniska högskola AB, vice ordförande

Carina Grönberg Ekonomi- och finanschef, Förvaltnings AB Framtiden 

Pär Linder VD Partillebo AB

Jan Lindér Universitetslektor, Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers  
tekniska högskola AB

Karin Markides Rektor och VD, Chalmers tekniska högskola AB

Nina Ryd Docent och arkitekt MArch/ MSA, Chalmers tekniska högskola AB

Fredrik Sanell Finanschef, Stiftelsen Chalmers tekniska högskola

Johanna Svensson Kårorförande 2013/2014, Chalmers Studentkår

Åsa Wilske Marknadsdirektör Miljö, Ramböll AB

E X TERN VER KSTÄLL ANDE  
D IREK TÖR

Sven-Erik Adolfsson 

SUPPLE ANT

Philip Radtke  
Kårordförande 2014/2015, Chalmers Studentkår

SEKRE TER ARE

Katarina Larsson  
Ekonomichef, Chalmersfastigheter AB

EKONO M I S K R EDOV I SN I NG : FÖRVA LTN I NGSB ER ÄT TELSE
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Väsentliga händelser under året  
och efter dess utgång

Johanneberg Södra. En plats för möten 
och utveckling av ny campusentré

Chalmersfastigheter beslutade 2013 om investering i bygg
projekt på Södra Johanneberg. Första etappen omfattar 
nyproduktion av cirka 8 000 kvadratmeter BTA. Byggna
derna ska innehålla verksamheter knutna till samverkans
arbeten mellan akademi, näringsliv och samhälle som 
drivs inom ramen för Johanneberg Science Park. Bygg
naderna kommer att uppfylla kraven för miljöbyggnad 
Guld och kommer att innehålla kontorsytor, projektar
betsytor, restaurang, mötes och konferensfaciliteter med 
tillhörande service. Miljöerna är skapade och ut
formade för att stimulera samverkan och samarbeten mel
lan Chalmers, näringsliv och samhälle, inom ramen för 
Chalmers styrkeområden. Byggnaderna kommer att färdig
ställas under våren 2015 och inflyttning påbörjas under 
sommaren 2015. Andra etappen i Johanneberg Södra  
omfattar liknande byggnation och innehåll. Etapp 2 byggs 
av Akademiska Hus som är markägare. Byggnaden kom
mer att hyras av Chalmersfastigheter för vidare uthyrning.
 I anslutning till de nya husen i Södra Johanneberg 
uppförs ett nytt parkeringshus med cirka 340 parkerings
platser. Akademiska Hus är byggherre och ansvarar för 
projektets genomförande. Parkeringshuset hyrs in i sin  
hel het av Chalmersfastigheter som adderar de nya par ke 
rings  platserna till parkeringsverksamheten på campus. 
De nya parkeringsplatserna ersätter markparkeringar 
som försvinner i samband med nybyggnationen i om
rådet, vilket ligger i linje med överenskommelsen om 
Grön Resplan.

Chalmers ”Projekt Samhällsbyggnad”

Arkitektur och Samhällsbyggnad är sedan många år 
 inhysta i kvarter omfattande cirka 45 000 kvadratmeter  
längs Sven Hultins gata. Lokalerna är i behov av ombygg
nation och renovering, både ur verksamhets och fastig
hetsperspektiv. Chalmersfastigheter har de senaste åren 
drivit ett programarbete för att förändra och  anpassa  
 lokaler för Chalmers verksamheter med tillhörande 
 utbildningsprogram inom samhällsbyggnad,  arkitektur, 
bygg och miljö. Ombyggnadsarbetena kommer att bli  
omfattande och syftar delvis till att effektivisera och 
 modernisera lokalerna, men framförallt till att öka sam
verkan mellan verksamheterna samt mellan Chalmers, 
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Förvaltningsberättelse

näringsliv och samhälle. Genomförandet kan påbörjas 
 tidigast under 2015 och beräknas pågå under två år. 

Chalmersplatsen

Större delen av 2014 har Chalmersplatsen varit avstängd 
för trafik i samband med att Trafikkontoret genomfört 
en ombyggnad av hållplats och gatumiljöer mellan Guld
heden och Landala. Projektet kommer att mynna ut i en 
förnyad Chalmersplats och entré till Campus Johanne
berg med förbättrade trafiklösningar.

ElectriCity – ny elbusslinje mellan 
Johanneberg och Lindholmen

Bussar som glider fram ljudlöst och utan utsläpp, som 
hämtar upp passagerare inomhus och drivs av förnyelse
bar el – det blir verklighet i en ultramodern busslinje i 
 Göteborg med start i juni 2015. Busslinjen kommer att  
gå mellan Chalmers båda campus, Campus Lindholmen  
och Campus Johanneberg. Bakom initiativet står Volvo
koncernen, i  samarbete med Chalmers, Energimyndighe
ten,  Västra Göta lands  regionen, Göteborgs Stad, Göteborg 
 Energi, Väst trafik, Lindholmen Science Park och Johanne
berg Science Park. På Lindholmen bygger Chalmersfastig
heter en ny inom hus hållplats med laddstation, en miljö som 
samtidigt utgör en testbädd för forskning och utbildning. 

Nytt passersystem i hela Chalmers

Under 2013 påbörjade Chalmersfastigheter installation 
av ett nytt passersystem som styr tillgängligheten till samt
liga lokaler och fastigheter på Campus Johanneberg och 
Campus Lindholmen. Systemet har cirka 1 800 kortläsare 
och 15 000 användare och är ett av de större integrerade 
passersystemen i Norden. Passersystemet installeras under 
2013, 2014 och 2015 och ersätter befintligt passersystem. 

Verksamheten i dotterföretaget  
AB Chalmersska Huset

Fastigheten på Södra Hamngatan 11 ägs och förvaltas av 
dotterföretaget AB Chalmersska Huset. Inom fastigheten 
be drivs konferensverksamhet med tillhörande restaurang. 
Fastigheten innehåller dessutom två bostadslägenheter  
i  husets översta våningsplan. Från och med 2014 drivs 
 konferensverksamheten inom AB Chalmersska Huset 
med egen personal, intendent och konferens ansvarig. 
Chalmers Studentkårs restaurangbolag ansvarar för 
 köket och levererar mathållning och servering till husets 
gäst och konferens våningar.
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Om siffrorna 2014

Redovisningsreglerna K3 har tillämpats för första gången 
från 2014. Jämförelsetal för 2013 har omräknats.

Kunder och Marknadsläge

2014 kännetecknas verksamheten av ett fortsatt intensivt 
 arbete med att möta Chalmers expansion och lokalbehov. 
Året präglades av ett flertal ombyggnadsprojekt för att  mö  ta  
verksamheternas behov och skapa nya stråk och mötes  
platser. Efterfrågan är fortsatt stor både från  Chalmers och 
näringslivet. Uthyrningsgraden uppgår till drygt 99 % och 
bedöms bli konstant under över skådlig tid. 
 Områdesutvecklingen på och kring Campus Johanne
berg med nya Science Parkmiljöer fortskrider. I nära 
samarbete med Johanneberg Science Park har bolaget 
förhandlat med intressenter som vill etablera sig inom  
Johanneberg Science Park. Chalmersfastigheter utveck
lar partnerskap med hyresgäster för att skapa flexibla 
 lösningar. Varje hyresgäst ska känna sig delaktig i    
ut formningen av lokaler, omgivning och servicenivå. 
 De snabbt växande forsknings och utbildnings 
  områdena kräver ständig utveckling av forsknings  
och labora toriemiljöer. Chalmersfastigheter har därför 
 intensifierat arbetet med att studera och analysera campus
miljöerna på framgångsrika, konkurrerande universitet 
världen över. Syftet är att möjliggöra Chalmersfastig
heters leverans av miljöer och mötesplatser för forskning, 
utbildning, näringsliv och samhälle. 

Hyresintäkter

Huvuddelen av Chalmersfastigheters intäkter kommer 
från Chalmerskoncernen och Göteborgs Universitet. 2014 
var andelen drygt 80%. Utvecklingen av hyresintäk ter föl
jer allmän kostnadsutveckling enligt konsumentprisindex 
(KPI). För 2014 var prisjusteringen 0,01% (2013: 0,1 %). 

Fastighetskostnader

Driftskostnader består främst av kostnader för vatten, 
renhållning, el och uppvärmning. Kostnaderna för el 
och uppvärmning har störst resultatpåverkan.

Fastighetsbeståndet

Bolagets fastigheter är belägna på Campus Johanneberg 
och Campus Lindholmen i Göteborg samt i Göteborgs 
centrum, med Chalmersska huset på Södra Hamngatan 11.
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Fastighetsvärden

Newsec har per årsskiftet värderat bolagets fastighets
bestånd. Den sammanvägda värdebedömningen baseras 
på marknadsanalys, resultatet av kassaflödesanalys samt 
utförd avkastningsberäkning. Marknadsvärdet på fastig
hetsbeståndet uppgår till 3 080 mkr (2 901 mkr), vilket 
överstiger bokfört värde med 734 mkr (514 mkr). Värde
förändringen 2014 uppgår till 6,1 % (3,5 %). Med stabila 
kassaflöden är den största risken för värdeförändringar  
i fastighetsbeståndet hänförlig till marknadens ändrade 
krav på avkastningsnivåer. Avkastningsnivåerna är lägre 
än föregående år både på Johanne berg och Lindholmen 
och uppgår till 6,25 – 6,4 %.  

Finansiell ställning

Bolagets synliga soliditet uppgår till 10,8 % (10,6 %), 
 vilket är lågt i en branschjämförelse. Bolaget uppbär hos  
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola ett förlagslån om 
725 mkr. Förlagslånet är till sin karaktär ett lån utan sä ker 
  het och är efterställt övriga fordringsägare vid en obestånds 
situation. Med förlagslånet betraktat som eget  kapital 
uppgår den synliga soliditeten till 37,3 % (38,3 %).

Finansiering

Fastigheter är en kapitalintensiv verksamhet och tillgång 
till kapital är en grundförutsättning. Låg synlig soliditet 
förutsätter att finansiering kan erhållas på kapitalmark
naden och av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola. 
 Finansiell risk kan delas in i ränterisk, refinansieringsrisk 
och likviditetsrisker. 

RÄNTE R ISK: Chalmersfastigheters styrelse  fastställer 
 årligen bolagets finanspolicy, där synen på finansiell 
 strategi och därtill kopplade riskmandat finns  angiven. 
Räntekostnaden är den enskilt största riskfaktorn i 
resulta träkningen. Under 2014 sänkte Riksbanken  
repo räntan till 0 %. Reporäntan behöver enligt Riks
banken vara kvar på denna nivå tills inflationen tydligt 
tagit fart. Först i mitten av 2016 väntas räntan börja  
höj as långsamt för att nå 1,75 % mot slutet av 2017. Ränte
bindningstiden, exklusive lån från Stiftelsen Chalmers 
 tekniska hög skola, uppgår till 2,3 år (3,43 år) vid års
skiftet. Det inne bär att ränteändringar successivt får  
påverkan på  resultatet. För att uppnå önskad räntestruk
tur och förändra samt  säkra räntenivåer används ränte
swappar. Dessa är i samtliga fall kopplade till underlig
gande finansiering. Chalmers fastigheters ränterisk 
hanteras även med hjälp av en årligen, eller vid behov, 
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fastställd normportfölj,  baserad på marknadens ränte
förväntningar och före  tagets förväntade resultatutveck
ling. Om swappkontrakten kvarstår till slutförfallodag 
elimineras  respektive under/övervärde, utan någon 
resultat effekt i resultat räkningen.
 
R E F I NANSI E R I NGSR ISK: Upphandling av refinansie
ring och nyupplåning av externa krediter har genomförts 
under hösten 2014 då kreditavtal med externa  befintliga 
långivare förföll 20141231. Samtliga till frågade kredit 
institut har visat stort intresse att låna ut till bolaget.  
Nya finansieringsavtal har en genomsnittlig kapitalbind
ningstid om 4,3 år (1 år). Finansieringen från koncern
företaget Stiftelsen Chalmers tekniska hög skola sker 
 genom förlagslån om 725 mkr som förfaller 20241231. 
Kommande års kända investeringar är finansierade inom 
befintliga kreditramar och löften. 

LI KVI D ITETSR ISKE R: Chalmersfastigheters likviditets
reserv uppgår till 100 mkr i ett koncernkonto mot Stiftel
sen Chalmers tekniska högskola.

Hållbarhet, kvalitet och miljö

Chalmersfastigheter arbetar medvetet och målstyrt med 
kvalitets, miljö och hållbarhetsfrågor. Arbetet med att 
skapa attraktivitet sker i samverkan med Chalmers och 
övriga fastighetsägare på campus. Visionen ”Chalmers 
campus – en hållbar mötesplats med global attraktions
kraft” innebär att Chalmersfastigheter strävar efter att  
göra Chalmers campus hållbart ur alla perspektiv; eko lo
giskt, socialt och ekonomiskt.
 Chalmersfastigheter är diplomerat enligt Göteborgs 
Stads Miljödiplomering och ISOcertifierade enligt ISO 
14001:2000. Chalmersfastigheter är medlemmar i Sweden 
Green Building Council och deltar även i flertal nätverk 
som Miljöutskottet Väst, Sveriges Bygg industrier, Bygga 
Bo Dialogen Väst, Byggherregruppen Väst, Chalmers 
Miljöarbete, Hållbart Campus med flera, Nätverk för 
miljösamordnare Ekocentrum samt CMBCent rum för 
Management i Byggsektorn.
 Under 2014 har Chalmersfastigheter deltagit i ett  
samverkansprojekt vid benämningen HCShållbarhets
certifiering av stadsdelar som leds av Sweden Green  
Building council, SGBC och involverar kommuner,  
entreprenörer, fastig hetsägare, energibolag, konsulter  
m.fl. Chalmersfastigheter har som projektledare med 
Campus Johanneberg deltagit i en utvärderingsgrupp  
för framtagande av en svensk manual för hållbarhets
certifiering, Breeam Communities. 
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Ny förvaltningsorganisation

Drift och skötsel av bolagets fastigheter sköttes till och 
med 2014 av entreprenör. I samband med att tidigare 
förvaltningsavtal avslutades under 2014, övergick bola
get till att driva förvaltningen med egen ny organisation. 
Ökad daglig närvaro i kundmiljön, kontroll över hela 
kedjan och bättre kundservice ska öka förutsättningarna 
att bli en tydligare och bättre leverantör av kreativa och 
effektiva mötesplatser. 

Energifokus

Chalmersfastigheter beslutade att under 2014 lägga  
stort fokus på energifrågor. Syftet var att minska och 
effekti visera energiinköp, energival, infrastruktur för 
energi samt energianvändning inom campus.  Arbetet 
omfatta de kommersiella modeller för energihandel, 
 tekniska lösningar för produktion, distribution och för
brukning av energi samt hur individer och brukare kan 
 påverka energi användningen i fastigheterna. Bolaget  
har förstärkt  organisationen och anställt en energi strateg 
för att ansvara för den energistrategiska utvecklingen 
inom campus.

Risk- och känslighetsanalys

Chalmersfastigheters verksamhet och ekonomi  påver 
kas av ett flertal faktorer. Chalmersfastigheter har en 
 vakans om ca 0,5 %, vilken är låg i en branschjämförelse. 
Vakans risken är främst relaterad till de 20 % av intäkter
na som kommer från ”Chalmersexterna” hyresgäster. 
 Inhyrningskostnaden utgör bolagets största  enskilda 
kostnad. Så länge bolaget har vidareuthyrt de  inhyrda 
fastigheterna balanserar kostnadsutvecklingen av 
intäkts utvecklingen i uthyrningskontrakten med hjälp  
av korresponderande indexserie.  
 Driftskostnader utgörs till stor del av kostnader för el, 
värme och vatten, där kostnader för el och uppvärmning  
har störst resultatpåverkan. Chalmersfastigheter begrän
sar risken i elkostnaden genom prissäkring över kalender
år. Fastigheternas standard och skick är goda, vilket 
medför att underhållskostnaderna kan hållas på kontrol
lerade nivåer. 
 Räntekostnaderna utgör den enskilt näst största kost
nadsposten, vilken säkras upp med hjälp av  räntederivat 
(ränteswappar), som skyddar bolaget mot kraftiga upp
gångar i räntenivåer. 
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EKONO M I S K R EDOV I SN I NG : F LER ÅRSÖVERS I K T KONC ER N EN

Flerårsöversikt koncernen

BELOPP I MKR

2014 2013 2012 2011 2010

Hyresintäkter 522 511 510 501 471

Årets vinst 18 40 58 32 23

Balansomslutning 2 732 2 609 2 559 2 537 2 555

Soliditet (%) 10,8 10,6 9,2 7,0 5,7

Soliditet inkl. förlagslån (%) 37,3 38,3 37,5 35,6 34,1

Investeringar 198,1 70,5 26,9 50,5 124

Uthyrningsgrad ( %) 99,5 99,2 99,5 99,4 99,4

Avkastning eget kapital (%) 6,2 14,4 24,5 18,0 15,4

Genomsnittlig ränta (%) 4,1 4,5 4,7 4,8 4,6

Räntetäckningsgrad (ggr) 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8

Finansiering – bank 1 447 1 216 1 227 1 268 1 302

Finansiering – koncernföretag 725 859 861 862 863

Eget fastighetsbestånd (tkvm) 163 163 163 163 157

Inhyrda lokaler (tkvm) 132 132 132 132 132

Uppgifterna för åren 2010 – 2012 är inte omräknade efter bytet av redovisninsgprincip

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står:

Balanserad vinst 244 209 923 kr

Årets vinst  11 350 571 kr

Summa 255 560 494 kr

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras  
så att i ny räkning överföres 255 560 494 kr.   

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning per den 31 december 2014  
framgår av följande resultat och balansräkningar med tillhörande noter.
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BELOPP I TKR KONCERNEN MODERBOLAGET

NOT 2014 2013 2014 2013 

Hyresintäkter 522 406 510 738 516 075 506 763

Hyra inhyrda lokaler -178 259 -176 617 -178 075 -176 436

Driftskostnader -84 795 -82 124 -83 897 -81 337

Underhåll -15 555 -16 095 -15 188 -15 572

Kundanpassningar -11 798 -9 210 -11 798 -9 210

Fastighetsskatt -1 708 -1 427 -1 708 -1 427

Uthyrning och fastighetsadministration 1, 2 -24 339 -18 451 -23 069 -18 451

Driftnetto 205 952 206 814 202 340 204 330

Avskrivningar 3 -64 344 -52 840 -63 228 -52 054

Bruttoresultat 141 608 153 974 139 112 152 276

Centrala administrationskostnader 1, 2 -11 879 -9 355 -11 736 -9 276

Rörelseresultat 129 729 144 619 127 376 143 000

Resultat från andelar i intresseföretag 1 704 254 1 704 254

Ränteintäkter 4 116 459 1 318 1 660

Räntekostnader och liknande poster 5 -96 738 -93 987 -96 738 -93 985

Resultat efter finansiella poster 34 811 51 345 33 660 50 929

Bokslutsdispositioner – – -7 482 –

Skatt 6 -16 714 -11 381 -14 827 -11 289

Årets vinst 18 097 39 964 11 351 39 640

Resultaträkningar

EKONO M I S K R EDOV I SN I NG : R ESU LTATR Ä K N I NG AR
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BELOPP I TKR KONCERNEN MODERBOLAGET

NOT 2014 2013 2014 2013 

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Byggnader och mark 7 2 346 092 2 386 965 2 321 095 2 361 478

Inventarier 8 32 003 9 909 28 863 7 865

Pågående ny-, till- eller ombyggnader 9 214 060 61 938 214 060 61 938

Summa materiella anläggningstillgångar 2 592 155 2 458 812 2 564 018 2 431 281

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Andelar i koncernföretag 10 – – – –

Andelar i intresseföretag 11 27 431 25 981 27 431 25 981

Summa finansiella anläggningstillgångar 27 431 25 981 27 431 25 981

Summa anläggningstillgångar 2 619 586 2 484 793 2 591 449 2 457 262

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Hyres- och kundfordringar 4 954 3 272 4 954 3 272

Fordringar hos koncernföretag 53 269 761 80 591 27 600

Övriga fordringar 1 110 6 336 724 6 336

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 48 268 49 640 48 171 49 544

Summa kortfristiga fordringar 107 601 60 009 134 440 86 752

Kassa och bank 5 354 64 802 1 329 61 936

Summa omsättningstillgångar 112 955 124 811 135 769 148 688

SUMMA TILLGÅNGAR 2 732 541 2 609 604 2 727 218 2 605 950

Balansräkningar

30 
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EKONO M I S K R EDOV I SN I NG : BA L ANSR Ä K N I NG AR

BELOPP I TKR KONCERNEN MODERBOLAGET

NOT 2014 2013 2014 2013 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

BUNDET EGET KAPITAL 13

Aktiekapital, 25 000 aktier 25 000 25 000 25 000 25 000

Bundna reserver/Reservfond 5 005 5 005 5 005 5 005

Summa bundet eget kapital 30 005 30 005 30 005 30 005

FRITT EGET KAPITAL

Fria reserver/Balanserad vinst 245 903 205 939 244 209 204 569

Årets vinst 18 097 39 964 11 351 39 640

Summa fritt eget kapital 264 000 245 903 255 560 244 209

Summa eget kapital 294 005 275 908 285 565 274 214

OBESKATTADE RESERVER – – 7 482 –

AVSÄTTNINGAR 14 99 323 84 663 96 936 84 162

SKULDER

LÅNGFRISTIGA SKULDER 15

Skulder till kreditinstitut 1 447 050 1 216 625 1 447 050 1 216 625

Förlagslån koncernföretag 725 000 725 000 725 000 725 000

Skulder till koncernföretag – 134 143 – 134 143

Summa långfristiga skulder 2 172 050 2 075 768 2 172 050 2 075 768

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 30 035 34 366 29 716 34 164

Skulder till koncernföretag 103 117 99 897 101 973 98 803

Aktuella skatteskulder 1 714 – 1 714 –

Övriga skulder 7 815 11 482 7 421 11 382

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 24 482 27 520 24 361 27 457

Summa kortfristiga skulder 167 163 173 265 165 185 171 806

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 732 541  2 609 604 2 727 218 2 605 950

STÄLLDA SÄKERHETER 

Fastighetsinteckningar 1 635 050 1 418 325 1 635 050 1 418 325

ANSVARSFÖRBINDELSER

Försäkringsbolaget PRI 227 234 227 234

Bankgaranti 675 675 675 675
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Kassaflödesanalys

EKONO M I S K R EDOV I SN I NG : K ASSAF LÖDESANA LYS

BELOPP I TKR KONCERNEN MODERBOLAGET

2014 2013 2014 2013

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster 34 811 51 345 33 660 50 929

Förändring av pensionsskuld -338 831 -338 831

Avskrivningar 64 344 52 840 63 228 52 054

Övriga poster som inte ingår i kassaflödet -3 238 124 -3 237 124

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital 95 579 105 140 93 313 103 938

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITALET

Förändring av kortfristiga fordringar -47 592 -5 311 -47 688 -5 036

Förändring av kortfristiga skulder -6 102 10 744 -6 621 10 703

Kassaflöde från den löpande verksamheten 41 885 110 573 39 004 109 605

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i byggnader och mark -170 417 -68 757 -170 417 -68 757

Investeringar i inventarier och installationer -27 774 -1 775 -26 052 -1 736 

Försäljning av inventarier och installationer 322 153 322 153

Kassaflöde från investeringsverksamheten -197 869 -70 379 -196 147 -70 340

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Förändring av långfristiga skulder 96 282 -12 525 96 282 -12 525

Erhållen utdelning 254 1 796 254 1 796

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 96 536 -10 729 96 536 -10 729

Årets kassaflöde -59 448 29 465 -60 607 28 536

Likvida medel vid årets början 64 802 35 337 61 936 33 400

Likvida medel vid årets slut 5 354 64 802 1 329 61 936

Per 20141231 redovisas kassaflöde från koncernkonto som kortfristiga fordringar och uppgår till 50 386.
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EKONO M I S K R EDOV I SN I NG : R EDOV I SN I NGSPR I NC I PER OC H NOTER

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredo
visningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens  
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncern 
 redovisning (K3). Övergången har gjorts i enlighet med  
K3s kap. 35, innebärande att jämförelsetalen inklusive  
noter för 2013 har räknats om.
 I och med övergången till BFNAR 2012:1 (K3) har redo
visningsprinciperna avseende redovisning av byggnader 
ändrats, dels avseende aktivering av tillkommande utgifter, 
dels avseende avskrivningar, då komponent ansats  tillämpas. 
 Övergången till komponentavskrivning har lett till att 
 avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaff
ningsvärden och ackumulerade avskrivningar.  
 Dessa tillgångar har därför delats upp i komponenter 
 vilka skrivs av separat. I samband med övergången till K3 
sker avskrivning per komponent över tillgångens nyttjande
period ner till beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt 
över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det 
återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens 
framtida ekonomiska fördelar.
 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till 
anskaffningsvärden om inget annat anges.  

Effekter av övergång till K3
De korrigeringar som skett av jämförelseårets resultat  
och balansräkningar när dessa omräknats i samband med 
övergången till BFNAR 2012:1 (K3) framgår nedan.

Koncernen

Resultaträkningen Fastställd
balansräkning
2013-12-31

Justeringar  
vid övergång  
till BFNAR  
2012:1 (K3) 

Omräknad 
 balans- 
räkning
2013-12-31

Underhåll -21 441 5 346 -16 095

Avskrivningar -47 779 -5 061 -52 840

Skatt -11 318 -63 -11 381

Årets vinst 39 742 222 39 964

TILLGÅNGAR

Byggnader och 
mark inkl. inv i 
lokal anpass. 2 386 680 285 2 386 965

EGET KAPITAL

Årets vinst 39 742 222 39 964

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar 84 600 63* 84 663

Moderbolaget

Resultaträkningen Fastställd
balansräkning
2013-12-31

Justeringar  
vid övergång  
till BFNAR  
2012:1 (K3) 

Omräknad 
 balans- 
räkning
2013-12-31

Underhåll -20 918 5 346 -15 572

Avskrivningar -47 058 -4 996 -52 054

Skatt -11 212 -77 -11 289

Årets vinst 39 367 273 39 640

TILLGÅNGAR

Byggnader och 
mark inkl. inv i 
lokal anpass. 2 361 128 350 2 361 478

EGET KAPITAL

Årets vinst 39 367 273 39 640

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar 84 085 77* 84 162

* Förändringen avser uppskjuten skatt
 

Värderingsprinciper

Byggnader
Koncernens fastighetsinnehav redovisas som anläggnings
tillgångar. Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
 an skaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar 
och nedskrivningar.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som ökar tillgångens prestanda räk
nas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för  löpande 
underhåll och reparationer redovisas som  kostnader när  
de uppkommer. 

Pågående ny- och ombyggnader
Utgifter för pågående ny och ombyggnader  redovisas 
i de fall investeringen anses värdehöjande. Utgifterna 
 består av direkt nedlagda kostnader samt i större ny eller 
ombyggnads projekt aktiveras räntekostnaden till dess att 
 lokalerna i fastigheten tagits i bruk.

Avskrivningsprinciper

Byggnader
Byggnader delas upp i betydande komponeneter för det fall 
komponenterna bedöms ha väsentligt skilda nyttjandeperio
der. Avskrivningarna sker linjärt över komponenternas be
räknade nyttjandeperiod då de återspeglar den förväntade 
förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. 
Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen. 
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrange
ras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten 
och den nya komponenentens anskaffninsgvärde aktiveras. 
 Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjande
period bedöms som obegränsad. 

Redovisningsprinciper och noter
Belopp i Tkr om inget annat anges. 
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Följande avskrivningstider tillämpas:

Byggnaders komponenter 
Stomme och grund  100 år
Yttertak 45 år
Fasad 50 år
Fönster 50 år
Hiss 25 år
El 40 år
Värme, sanitet, ventilation och kyla 40 år
Styr- och övervakning 15 år
Lokalanpassningar 3–10 år
Övrig/restpost 40 år
Markanläggning 20 år

Byggnadsinventarier 10 år

Inventarier och Installationer
För inventarier och installationer sker avskrivning enligt 
plan, beräknat på ursprungliga anskaffninsgvärden och 
 baseras på tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod.

Låneutgifter
Låneutgifter som kan hänföras till större ny eller ombygg
nadsprojekt som tar betydande tid att färdigställa innan de 
kan tas i bruk inkluderas i anskaffninsgvärdet.

Leasing
Alla leasingavtal har klassificerats som  operationella 
 leasing avtal och redovisas som kostnad linjärt över 
 leasingperioden.

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffnings värde. 
Redovisningen har upprättats enligt kap 11 BFNAR 2012;1. 
Säkringsredovisning sker genom ränte swappar. Räntekost
nader och ränteintäkter avseende utestående ränteswappar 
periodiseras över det  aktuella derivatinstrumentets löptid. 
Ränteswapparnas marknadsvärden påverkar inte resultat
räkningen. 

Ersättningar till anställda
Avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs i resultat
räkningen. Förmånsbestämda pensionsplaner  finansieras 
i egen regi och pensionsskulden redovisas till det belopp 
som erhålls från Statens tjänstepensionsverk. Chalmers 
 Tekniska högskola AB tryggar utfästelse om pension till 
arbets tagare eller efterlevande till arbetstagare enligt  lagen 
(1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.  
(tryggandelagen).
 Chalmers har fram till och med 20101231  tryggat den  
för månsbestämda delen av pensionsåtagandet  genom att  
skuldföra i egen balansräkning, samt genom att kreditförsäk
ra pensionsskulden hos Försäkrings bolaget PRI  Pensions  
garanti, ömsesidigt, samt med tjänstepensionsför säkring  
i Skandia Liv. Stiftelsen  Chalmers  Tekniska högskola har 
ett borgensåtagande gentemot Försäkrings bolaget PRI 
 Pensionsgaranti ömsesidigt avseende pen sions åtagandet, 
vilket är en förutsättning för kreditförsäkringen. Vidare 
 lämnar Staten via  Riksgäldskontoret garanti för Chalmers 
pensionsåtagande avseende pension er med en begynnelse

tidpunkt före 19940701. Från och med 20110101 tryggas 
nyintjänandet av pensions åtaganden enligt pensionsplanen 
PA 03 genom avgifter till SPV.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av  aktuell 
skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt 
för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga 
 resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt 
som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomst
skatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räken
skapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.
 Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skatteplik ti ga 
temporära skillnader. Uppskjuten skattefordran redo visas 
för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten 
att i framtiden använda skattemässiga  underskottsavdrag. 
 Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det   
belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på  
innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värde
ringen omprövas varje balansdag. 
 I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver  
upp på uppskjuten skatt och eget kapital. 

Hyres- och kundfordringar
Fordringar har efter individuell värdering tagits upp till 
belopp varmed de beräknats inflyta.

Intäkter
Hyresintäkter aviseras i förskott och periodiseras i enlig
het med hyreskontrakt. Förskottshyra redovisas därmed 
som förutbetalda hyresintäkter.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
 årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmän
na råd : BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncern
redovisning (K3). 

Koncernuppgifter
Bolaget ägs till 90 % av Stiftelsen Chalmers  tekniska hög
skola och 10 % av Chalmers teknisk högskola AB. Moder
företag för hela koncernen är Stiftelsen  Chalmers tekniska  
högskola org. nr 8551005799 med säte i  Göte borg. 
Koncern redovisningen är upprättad enligt förvärvsmeto
den. Koncernredovisningen omfattar moderföretaget samt 
dess dotterföretag. 

Dotterföretag
Med dotterföretag avses de företag i vilka moderföretaget 
direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande.

Intresseföretag
Intresseföretag ingår i koncernföretaget enligt kapital
andelsmetoden. Som intresseföretag räknas de företag  
i vilka moderföretaget har ett betydande men ej bestäm
mande inflytande. 
  
Försäljning till koncernföretag uppgår till 434 mkr.  
Inköp från koncernföretag uppgår till 5,7 mkr.

EKONO M I S K R EDOV I SN I NG : R EDOV I SN I NGSPR I NC I PER OC H NOTER
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EKONO M I S K R EDOV I SN I NG : NOTER

Not 1 Anställda och personalkostnader

Medeltal anställda och övriga befattningshavare

KONCERNEN MODERBOLAGET

2014 2013 2014 2013

Anställda 25 20 24 20

Varav män 44 % 45 % 44 % 45 %

VD och andra personer i företagets ledning 6 6 6 6

Varav män 50 % 50 % 50 % 50 %

Styrelseledamöter 13 13 10 10

Varav män 46 % 54 % 40 % 50 %

LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

Styrelse 455 294 455 294

VD

Grundlön 1 379 1 293 1 379 1 293

Övriga förmåner 22 51 22 51

Pensionskostnader 436 359 436 359

Summa VD 1 837 1 703 1 837 1 703

Övriga ledande befattningshavare

Grundlön 3 450 3 546 3 450 3 546

Övriga förmåner 331 190 331 190

Pensionskostnader 955 895 955 895

Summa övriga ledande befattningshavare 4 736 4 631 4 736 4 631

Övriga anställda 9 934 6 656 9 543 6 656

Summa löner och ersättningar 15 218 11 789 14 827 11 789

SOCIALA KOSTNADER

Styrelse, VD 1 035 1 032 1 035 1 032

(varav pensionskostnader) (436) (429) (436) (429)

Övriga ledande befattningshavare, Övriga anställda 6 304 6 393 6 147 6 393

(varav pensionskostnader) (1 631) (2 463) (1 597) (2 463)

Summa sociala kostnader 7 339 7 425 7 182 7 425

(varav pensionskostnader) (2 067) (2 892) (2 033) (2 892)

Till styrelsens ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Styrelseledamöter med anställning inom Chalmers
koncernen uppbär ej arvode för styrelseuppdrag i Chalmersfastigheter AB. Dock utgår ersättning för inläsning av styrelse
material inför styrelsemöte. För VD finns pensionsförmåner inom ramen för allmän pensionsplan. VDs anställningsavtal 
innehåller ett åtagande om avgångsvederlag under 18 månader, med avräkning mot ersättning från annan arbetsgivare.  
VD har avtalad uppsägningstid på 6 månader.
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EKONO M I S K R EDOV I SN I NG : NOTER

Not 2 Arvode till revisorer

KONCERNEN MODERBOLAGET

ERNST & YOUNG 2014 2013 2014 2013

Revisionsuppdraget 170 136 150 121

Revisionsnära tjänster 152 67 152 67

Summa 322 203 302 188

Not 3 Avskrivningar
KONCERNEN MODERBOLAGET

2014 2013 2014 2013

Inventarier och installationer 5 328 2 081 4 702 1 784

Byggnader 58 083 49 857 57 593 49 368

Markanläggningar 933 902 933 902

Summa 64 344 52 840 63 228 52 054

Not 4 Ränteintäkter och liknande poster
KONCERNEN MODERBOLAGET

2014 2013 2014 2013

Ränteintäkter, koncernbolag – – 1 202 1 210

Ränteintäkter, övriga 116 459 116 450

Summa 116 459 1 318 1 660

Not 5 Räntekostnader och liknande poster
KONCERNEN MODERBOLAGET

2014 2013 2014 2013

Räntekostnader, koncernbolag 50 932 52 464 50 932 52 464

Räntekostnader, övriga 42 535 41 824 42 535 41 822

Finansiella poster 4 349 – 4 349 –

Räntekostnader, pensioner 200 140 200 140 

Aktiverade räntekostnader -1 278 -441 -1 278 -441

Summa 96 738 93 987 96 738 93 985
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KONCERNEN MODERBOLAGET

2014 2013 2014 2013 

Uppskjuten skatteintäkt avseende temporära skillnader – - 3 693 - -3 652

Aktuell skatt -1 713 – -1 713 -

Uppskjuten skattekostnad avseende temporära skillnader -15 001 -7 688 -13 114 -7 637

Redovisad skattekostnad 22 % -16 714 -11 381 -14 827 -11 289

Koncernens skattekostnad baserad på gällande skattesats består av följande komponenter:

Redovisat resultat före skatt 34 811 50 775 26 178 50 929

Skatt enligt gällande skattesats 22 % -7 658 -11 298 -5 759 -11 206

Ej avdragsgilla kostnader -9 138 -117 -9 150 -117

Ej skattepliktiga intäkter 82 34 82 34

Redovisad skattekostnad 22 % -16 714 -11 381 -14 827 -11 289

Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektive skattemässiga värden är olika. 
Koncernens temporära skillnader har resulterat i uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar avseende 
följande poster:

Uppskjutna skattefordringar

Underskottsavdrag 22 % – 5 474 – 5 476

Uppskjutna skatteskulder

Skattemässiga överavskrivningar -87 963 -78 439 -85 576 -77 940

Uppskjutna skatteskulder netto -87 963 -72 965 -85 576 -72 464

Not 6 Skatt

Den gällande skattesatsen för 2014 uppgår till 22 % och beräknas på redovisat resultat, med tillägg för ej avdragsgilla   
kostnader och med avdrag för ej skattepliktiga intäkter. Redovisning sker av icke kassaflödespåverkande uppskjuten 
skatte kostnad, vilken motsvarar skattesatsen 22 %, av bland annat årets förbrukade underskottsavdrag och skatte 
mässiga överavskrivningar.
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Not 7 Byggnader och mark

KONCERNEN MODERBOLAGET

2014 2013 2014 2013

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 2 804 355 2 791 719 2 776 604 2 763 968

Nyanskaffningar 18 295 12 636 18 295 12 636

Försäljningar/ utrangeringar -240 – -240 –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 822 410 2 804 355 2 794 659 2 776 604

Ingående avskrivningar -417 390 -366 632 -415 126 -364 856

Försäljningar/ utrangeringar 88 – 88 –

Årets avskrivningar -59 016 -50 758 -58 526 -50 270

Utgående ackumulerade avskrivningar -476 318 -417 390 -473 564 -415 126

Utgående bokfört värde 2 346 092 2 386 965 2 321 095 2 361 478

Taxeringsvärde 165 115 136 915 165 115 136 915

Marknadsvärde 3 080 500 2 901 000 3 032 500 2 857 000

Taxeringsvärden
Huvuddelen av koncernensfastigheter är taxerade som specialfastigheter och har därmed inte åsatts några  taxerings  värden.

Fastighetsvärden
Newsec har per årsskiftet värderat bolagets hela fastighetsbestånd. Den sammanvägda värdebedömningen baseras på mark
nadsanalys, resultatet av kassaflödesanalys samt utförd avkastningsberäkning. Vid värderingen används såväl nuvarande 
 hyresnivåer och bedömda marknadsmässiga hyror per lokaltyp i området samt en inflation om 2 %. En långsiktig vakansgrad 
har bedömts till 5 % efter att gällande kontrakt  löper ut. Bedömda kostnader för drift och underhåll har skett utifrån byggna
dens allmänna skick. Vidare beräknas kostnader för drift och underhåll följa inflationen. Marknadsvärdet på fastighetsbe
ståndet uppgår till 3 080 mkr (2 901 mkr), vilket överstiger bokfört värde med 734 mkr (514 mkr). Värdeförändringen 2014 
uppgår till 6,1 % (3,5 %). Med stabila kassaflöden är den största risken för värdeförändringar i fastighetsbeståndet hänförligt 
till marknadens ändrade krav på avkastningsnivåer. Avkastningsnivåerna är lägre än föregående år både på Johanneberg  
och Lindholmen och uppgår till 6,25 – 6,4 %
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Not 8 Inventarier och installationer

KONCERNEN MODERBOLAGET

2014 2013 2014 2013

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 77 568 77 516 74 594 74 582

Nyanskaffningar 27 774 1 775 26 052 1 735

Försäljningar/ utrangeringar -629 -1 723 -629 -1 723

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 104 713 77 568 100 017 74 594

Ingående avskrivningar -67 659 -66 768 -66 729 -66 135

Försäljningar/ utrangeringar 277 1 190 277 1 190

Årets avskrivning enligt plan -5 328 -2 081 -4 702 -1 784

Utgående ackumulerade avskrivningar -72 710 -67 659 -71 154 -66 729

Utgående bokfört värde 32 003 9 909 28 863 7 865

Not 9 Pågående ny- och ombyggnader

KONCERNEN MODERBOLAGET

2014 2013 2014 2013

Ingående anskaffningsvärde 61 938 5 816 61 938 5 816

Nyanskaffningar 214 060 61 938 214 060 61 938

Omklassificering -61 938 -5 816 -61 938 -5 816

Utgående bokfört värde 214 060 61 938 214 060 61 938

Not 10 Andelar i koncernföretag

KONCERNEN MODERBOLAGET

2014 2013 2014 2013

Ingående anskaffningsvärde – – – –

Utgående bokfört värde – – – –

Specifikation av moderbolagets innehav av andelar i koncernföretag

Dotterföretag/org.nr/säte
Antal  

andelar
Kapital/

röstandel
Bokfört

värde

AB Chalmersska Huset, 556547-8996, Göteborg 2 300 100% 0

Utgående bokfört värde 0
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Not 11 Andelar i intresseföretag

KONCERNEN MODERBOLAGET

2014 2013 2014 2013

Ingående anskaffningsvärde 25 981 27 523 25 981 27 523

Uttag/insättning eget kapital -254 -1 795 -254 -1 795

Årets resultatandel 1 704 253 1 704 253

Utgående bokfört värde 27 431 25 981 27 431 25 981

Specifikation av moderbolagets och koncernens innehav av andelar intresseföretag.

Intresseföretag/org.nr/säte
Antal  

andelar
Kapital

röstandel i %
Bokfört

värde

Johanneberg Campusbo AB, 556658-6730, Göteborg 200 20 20

Johanneberg Campusbo KB, 969704-9451, Göteborg – 19,8 27 411

Utgående bokfört värde 27 431

Johanneberg Campusbo AB:s verksamhet består i att vara komplementär i Johanneberg Campusbo KB. Chalmersfastig
heter AB är kommanditdelägare i Johanneberg Campusbo KB. Johanneberg Campusbo KB äger fastigheten Göteborg 
 Johanneberg 31:12. Fastigheten består av en byggnad med 479 studentbostäder.  Företaget har blockuthyrt lägenheterna.

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

KONCERNEN MODERBOLAGET

2014 2013 2014 2013

Förutbetalda hyreskostnader 43 529 44 247 43 483 44 201

Övriga förutbetalda kostnader 4 739 5 393 4 688 5 343

Summa 48 268 49 640 48 171 49 544
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Not 13 Eget kapital

KONCERNEN
Aktie- 

kapital
Bundna
reserver

Fria  
reserver

Summa  
eget

kapital

Vid årets ingång 25 000 5 005 245 903 275 908

Årets vinst – – 18 097 18 097

Vid årets utgång 25 000 5 005 264 000 294 005

Aktie- 
kapital

Reserv- 
fond

Balanserat
resultat

Summa  
eget 

kapitalMODERBOLAGET

Vid årets ingång 25 000 5 005 244 209 274 214

Årets vinst – – 11 351 11 351

Vid årets utgång 25 000 5 005 255 560 285 565

Not 14 Avsättningar

KONCERNEN MODERBOLAGET

2014 2013 2014 2013

Avsättning för pensioner 11 360 11 698 11 360 11 698

Avsättning för uppskjutna skatter 87 963 72 965 85 576 72 464

Summa 99 323 84 663 96 936 84 162

Not 15 Långfristiga skulder

KONCERNEN MODERBOLAGET

2014 2013 2014 2013

Förfallotidpunkt: 
1–5 år från balansdagen 1 305 050 1 216 625 1 305 050 1 216 625

Förfallotidpunkt: 
senare än fem år från balansdagen 867 000 859 143 867 000 859 143

Summa 2 172 050 2 075 768 2 172 050 2 075 768

 
Finansieringen av verksamheten sker genom bankupplåning från Swedbank, SEB och Nordiska Investeringsbanken, 
 förlagslån från Stiftelsen Chalmers tekniska högskola samt checkräkningskredit från Stiftelsen Chalmers tekniska 
 högskola. För att uppnå önskad ränteriskspridning enligt finanspolicyns mandat används derivatinstrument i form  
av ränteswappar.
 Finansieringen från koncernföretaget Stiftelsen Chalmers tekniska högskola sker genom förlagslånet om 725 mkr  
med förfall 20241231.
 Bolaget har kreditramavtal med Swedbank om 935 mkr, SEB om 370 mkr och Nordiska Investeringsbanken om  
142 mkr, totalt 1 447 mkr, varav outnyttjade kreditlöften och outnyttjad del av checkkrediten uppgår till 200 mkr. 
 Innehav av ränteswappar uppgår till 775 mkr (775 mkr). Ränteswapparna har ett undervärde på ca 88,5 mkr per 
 bokslutsdagen vilket speglar den historiskt låga reporäntan.
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EKONO M I S K R EDOV I SN I NG : NOTER

Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

KONCERNEN MODERBOLAGET

2014 2013 2014 2013

Förutbetalda hyresintäkter 8 019 9 187 8 019 9 187

Upplupna sociala avgifter 657 609 632 609 

Upplupna semesterlöner 767 807 752 807

Upplupna räntekostnader 3 945 2 979 3 945 2 979

Övriga upplupna och förutbetalda intäkter 11 094 13 938 11 013 13 875

Summa 24 482 27 520 24 361 27 457
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