Vårt fastighetsbestånd

VÄRDETILLVÄXT GENOM ATT
UTVECKLA EGNA ANLÄGGNINGAR
Vår strategi är att skapa långsiktig värdetillväxt genom att utveckla och driva egna
self storage-anläggningar. Ambitionen är att växa med tre till fem nya anläggningar
per år med fokus på områden med positiv demografisk utveckling och stark köpkraft.
Under 2020 var värdeförändringen på fastigheterna 71 MSEK.
FASTIGHETSBESTÅND
Vårt fastighetsbestånd bestod per den 31 december 2020 av 24
förrådsanläggningar i drift fördelat på 11 232 förråd motsvarande
totalt 61 042 uthyrningsbara kvadratmeter. Varje anläggning har
i genomsnitt en uthyrningsbar yta om cirka 2 500 kvadratmeter.
Därutöver äger vi ett antal projektfastigheter.
Det totala värdet av vårt fastighetsbestånd uppgick vid utgången
av 2020 till 1 341,4 MSEK (1 141,5) och 2020 års orealiserade
värdeförändring var 70,6 MSEK (40,6). Fastighetsvärderingen
har skett genom att varje enskild fastighets verkliga värde har
bedömts av ett externt oberoende värderingsinstitut. Läs mer i
not 14.
NYA ANLÄGGNINGAR UNDER 2020
Under 2020 tillförde vi mer än 7 600 kvadratmeter och inräknat
anläggningen i Vällingby, som öppnade något försenat efter
årsskiftet, tillförde vi mer än 10 000 kvadratmeter uthyrningsbar
yta under året.
I augusti öppnade den nya delen av anläggningen i Hyllie, Malmö
med 400 nya förråd vilket tillförde cirka 2 500 kvadratmeter
uthyrningsbar yta. Malmö är den storstad som växer snabbast i
Sverige och inte minst i Hyllie som har många etableringsprojekt
för bostäder och handel. Hyllie har haft en positiv utveckling och
vi ser fortsatt stor potential i hela Öresundsregionen.
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I november invigdes vår första anläggning i Uppsala. Etableringen
är, med knappt 4 800 kvadratmeter uthyrningsbar yta, bolagets
hittills största med ett nytt design- och servicekoncept som
innehåller bland annat fjärrstyrd godsmottagning, informationsskärmar och uppkopplade gratis lånesläp.
I januari 2021 öppnade den nya anläggningen i Vällingby som
tillsammans med den befintliga anläggningen i Alvik ökar vår
närvaro i växande Stockholm Västerort. Anläggningen har ett
strategiskt och bra läge längs med väg 275 i Grimsta, strax intill
Vällingby centrum och den kommande knutpunkten för Förbifart
Stockholm vid trafikplats Vinsta.
FRAMTIDA ETABLERINGAR
Vårt tillväxtmål är att vi ska växa med tre till fem ägda anläggningar per år, vilket tillför cirka 10 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Våra tre pågående projekt i Göteborg, Mölndal
och Västerås beräknas att tillföra cirka 12 500 kvadratmeter
uthyrningsbar yta.
I tillägg har vi en kontrakterad pipeline med fastigheter som vi
redan förvärvat eller där vi ingått avtal om framtida förvärv.
Dessa fastigheter är belägna i Farsta, Tumba och Täby och
beräknas att tillföra ytterligare mer än 10 000 kvadratmeter.
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Anläggningar i
3 regioner

11 000 60 000
Förråd

Kvm uthyrningsbar yta

2 500 2 009 68%

Kvm uthyrningsbar yta per
anläggning i genomsnitt

500

Förråd per anläggning
i genomsnitt

SEK i hyresintäkt/kvm

1 341

MSEK i fastighetsvärde
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Uthyrningsgrad

+71

MSEK i värdeförändring på
fastigheter

23

Vårt fastighetsbestånd

AUTOMATISERAD DRIFT AV ANLÄGGNINGAR

Videoinspelning

Övervakning 24/7

Brandlarm

Videoinspelning

Belysning

Automatiska
dörrar

Automatiska grindar

Optimal
temperatur

Optimal
luftfuktighet

Automatiska grindar

Vi har sedan start utrustat våra anläggningar med teknik för att centralt
kunna hantera och kontrollera dem. Våra proptech-lösningar gör att vi
både kan bedriva en närvarande och skalbar kundtjänst och en effektiv
fastighetsförvaltning genom central bemanning. System och funktioner
som används inom fastighetsförvaltningen är till exempel styrsystem
med sensorer för att övervaka temperatur och luftfuktighet. Passage- och
videoövervakningssystem används för ökad säkerhet, för att öppna och
stänga grindar, ge nya kunder visningar i anläggningen samt för att kunna
ge närvarande virtuell service till kunder.

läggningsklimat
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Nyttjande av proptech och fördelen av att ha fullt jämförbara enheter
gör det lätt för oss att följa och löpande optimera resursförbrukningen i
vårt fastighetsbestånd. Dessutom är våra anläggningar resurssnåla då
de bara värms upp till cirka +10 grader och har ett luftflöde på ungefär
en tredjedel av vad som krävs i lokaler där personer stadigvarande vistas.
Den el som ändå förbrukas kommer från ursprungsmärkt vattenkraft med
0 gram koldioxidutsläpp.

24Storage Årsredovisning 2020

Vårt fastighetsbestånd

Investeringsfaser för self storage-anläggningar
Planerings- och konstruktionsfas
(6-18 månader)
• Projektstart 6-18 månader före

Uppfyllnadsfas
(3-4 år)
• 6-9 månader efter byggstart kan

öppning
• Utvärdering av miljö, planering och

anläggningen öppna

• Markförvärv och byggnation

med över 85 procent beläggning
• Stabil beläggningsnivå uppnås
normalt 3-4 år efter öppnande

• Merparten av kostnaderna tas under

• Optimering av intäkter
• Storleksanpassning av

• Stabilisering av beläggningsnivåer

myndighetsgodkännanden

Intäktsoptimeringsfas
(5 år-)

lagringsutrymmen. Outhyrda
förvaringsplatser byggs om och
anpassas till efterfrågan. Mindre enheter
ger högre intäkt per kvm
• Högre uthyrningsgrad och ökad

de första 14 månaderna

efterfrågan tillåter hyresökningar
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Investeringar

• Optimering av anläggning och mark för
att öka uthyrningsbar kapacitet

Resultatutveckling
TID

Planerings- och konstruktionsfas
Planeringsfasen är uppstartsarbetet som ofta sker tre till åtta
månader före byggstart av en ny anläggning. Under denna period
genomförs förarbete som analys, utvärdering, myndighetskontakter samt förvärv av byggrätter. Etableringarna är styrda
av bästa möjliga tillgängliga geografiska läge som vi bedömer
utifrån fastställda etableringskriterier. Förstahandsvalet består i
förvärv av byggrätter för uppförande av nya byggnader enligt vårt
koncept. Brist på byggbar mark i attraktiva lägen kan aktualisera
andra typer av etableringar inom vissa upptagningsområden. Ett
investeringsbeslut föregås av en noggrann analys som baseras på
en mängd tillgängliga data. Förutom hur stort behovet är på platsen så är läget det mest avgörande. Det är viktigt att anläggningen ligger väl synlig och nära där de tänkta kunderna bor, arbetar
eller handlar.
De anläggningar vi bygger från grunden är färdigprojekterade,
standardiserade typbyggnader och byggnadskostnaden uppgår
endast till 7–10 000 TSEK per kvadratmeter totalyta exklusive
markkostnaden. Det är initialt en kapitalintensiv verksamhet då
markförvärv och byggnation står för största delen av kostnaderna
för en ny anläggning. Vi bygger för långsiktig egen förvaltning
vilket innebär omsorg i val av hållbara material med lågt underhållsbehov och lång livslängd. Våra produktioner utgår från ett
genomarbetat koncept för hur våra anläggningar ska byggas och
vi följer en fastställd standard för vilka material som tillåts att
byggas in där låg miljöbelastning står i fokus. Med utgångspunkt
från den specifika verksamhet som vi bedriver dimensioneras

Uppfyllnadsfas
När en anläggning har öppnat tar det cirka fyra år innan anläggningen når en uthyrningsgrad om 80–85 procent. När ny
uthyrningsbar yta adderas sjunker den genomsnittliga uthyrningsgraden för koncernen, eftersom det tar tid för en anläggning
att uppnå stabil beläggningsnivå till rätt pris. När en anläggning
väl har uppnått en stabil uthyrningsgrad är den uthyrningsbara
ytan fördelad på många hyresgäster, vilket skapar stabilitet i
intäktsflödena.
Intäktsoptimeringsfas
I takt med att anläggningarnas uthyrningsgrad ökar mot 90
procent kan vi år fem och sex successivt höja hyresnivåerna. En
uthyrningsgrad på drygt 90 procent anses vara optimalt eftersom
det bör finnas kapacitet att möta efterfrågan från nya kunder.
Därefter är anläggningen att betrakta som mogen.
Vidare kan den uthyrningsbara ytan i fastigheten optimeras genom ombyggnationer där nya och tidigare outnyttjade ytor byggs
om och bildar ny förrådsyta. Genom att utöka golvyta eller bygga
ut befintlig anläggning kan den uthyrningsbara kapaciteten öka.

uppvärmnings- och luftbehandlingssystem på ett sätt som
innebär låga temperaturer och flöden i förhållande till alla andra
fastighetsslag. Det skapar optimala förutsättningar för resurseffektiv drift. Värmesystemet i vårt koncept bygger på luftvärme
med fjärrvärme som alternativ.
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24 ANLÄGGNINGAR I
3 STORSTADSREGIONER
Vi äger, driver och utvecklar egna self storage-anläggningar i hela Sverige, med fokus
på tillväxtområdena Stockholm, Göteborg och Malmö. Vid utgången av 2020 hade vi
24 anläggningar i drift.
STOCKHOLM
ALVIK
Drottningholmsvägen 195
Förråd: 504 st Uthyrbar yta: 1 942 m2

BROMMA1)
Karlsbodavägen 2
Förråd: 202 st Uthyrbar yta: 736 m2

ESKILSTUNA
Langsgatan 3
Förråd: 257 st Uthyrbar yta: 1 250 m2

HANDEN

KALLHÄLL

KUNGSHOLMEN

Träffgatan 7
Förråd: 713 st Uthyrbar yta: 3 570 m2

Skarprättarvägen 26
Förråd: 698 st Uthyrbar yta: 3 757 m2

Wargentinsgatan 7
Förråd: 122 st Uthyrbar yta: 348 m2

ORMINGE
Telegramvägen 48
Förråd: 650 st Uthyrbar yta: 3 186 m2

SOLNA
Brahevägen 3-5, Slottsvägen 7, 14
Förråd: 428 st Uthyrbar yta: 1 920 m2

SUNDBYBERG ALBY
Albygatan 123
Förråd: 318 st Uthyrbar yta: 1 012 m2

SUNDBYBERG TULE
Skogsbacken 2
Förråd: 123 st Uthyrbar yta: 450 m2

TUMBA
Länsmansvägen 15
Förråd: 183 st Uthyrbar yta: 1 176 m2

TYRESÖ
Siklöjevägen 5
Förråd: 417 st Uthyrbar yta: 1 827 m2

UPPSALA
Anna Fabris Gata 9
Förråd: 695 st Uthyrbar yta: 4 771 m2

VALLENTUNA BÄLLSTA
Fågelsångsvägen 5
Förråd: 257 st Uthyrbar yta: 1 185 m2

GÖTEBORG

VALLENTUNA CENTRUM
Olsborgsvägen 13
Förråd: 361 st Uthyrbar yta: 2 437 m2

MALMÖ

BORÅS REGEMENTET
Göteborgsvägen 25
Förråd: 418 st Uthyrbar yta: 2 625 m2

BORÅS TULLEN
Teknikgatan 5
Förråd: 201 st Uthyrbar yta: 1 107 m2

MALMÖ CENTRUM
Lundavägen 54
Förråd: 767 st Uthyrbar yta: 4 496 m2

HISINGS BACKA
Exportgatan 31
Förråd: 703 st Uthyrbar yta: 4 360 m2

KUNGSBACKA HEDE + VARLA2)
Göteborgsvägen 180, Magasinsgatan 12
Förråd: 751 st Uthyrbar yta: 4 909 m2

MALMÖ HYLLIE
Axel Danielssons väg 277
Förråd: 692 st Uthyrbar yta: 4 321 m2

KUNGÄLV
Västra Porten 2

TROLLHÄTTAN
Betongvägen 13
Förråd: 763 st Uthyrbar yta: 4 141 m2

Förråd: 681 st Uthyrbar yta: 3 486 m2

UDDEVALLA
Schillers väg 1
Förråd: 328 st Uthyrbar yta: 2 030 m2
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I tillägg till dessa äger koncernen ett antal projektfastigheter, dvs anläggningar i planeringsfas eller under
ny-, om- eller tillbyggnad.
1)
Brommaanläggningen var i
drift till och med 31 december 2020.
2)
Kungsbacka Hede 9:29 och Varla 14:5 redovisas från
och med 1 januari 2021 som två separata anläggningar.
3)
Anläggningen i Vällingby öppnade i januari 2021.
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Alvik
Öppna anläggningar
per 31 december 2020

Bromma1)
Eskilstuna

Pågående projekt 2021
Förvärvade eller avtalade,
ej påbörjade

Farsta
Handen
Kallhäll
Kungsholmen
Orminge
Solna
Sundbyberg Alby
Sundbyberg Tule
Tumba
Tumba
Tyresö
Täby

Borås Regementet

Uppsala

Borås Tullen

Vallentuna Bällsta

Hisings Backa

Vallentuna Centrum

Göteborg Högsbo

Vällingby3)

Kungsbacka Hede + Varla

2)

Västerås

Kungälv
Mölndal
Trollhättan
Uddevalla

Malmö Centrum
Malmö Hyllie
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