Stångåstadens investerarrapport om gröna obligationer 2018-12-31

Bostadsbyggandet har tagit fart på riktigt under de senaste åren. Under 2017 har vi färdigställt 541 bostäder och under 2018 blev 172 bostäder
inflyttningsklara.
Dagens nivå på bostadsbyggandet är rekordhögt även om vi jämför med miljonprogrammets dagar.

Stångåstaden har ett ägardirektiv med krav på en årstakt om ca 500 nya bostäder och vi planerar även att renovera ca 300-500 bostäder årligen. Totalt räknar
vi med att investera 8 mdr fram till 2022 vilket sätter krav på vår kapitalanskaffning.

Vi ser en trend i samhället att fler företag väljer att arbeta aktivt för en hållbar utveckling och att det är lönsamt att kombinera affärsmässighet med
samhällsansvar. Satsningar på hållbar utveckling stärker varumärket och skapar lönsamhet på både kort och lång sikt. Hållbarhet spänner över alla
verksamheter i bolaget och omfattar till exempel energi- och avfallshantering, byggande, förvaltning, utveckling av stadsdelar och socialt ansvarstagande.
Vi arbetar med de tre aspekterna i Hållbarhetsarbetet – det ekonomiska, sociala och miljömässiga. Det är när alla tre integrerar med varandra som
hållbarhetsarbetet ger full effekt. Läs mer i vår hållbarhetsredovisning: https://www.stangastaden.se/omoss/ekonomi
Stångåstaden har en tydlig miljöprofil, högt ställda miljömål och en ambitionsnivå i projektet 25/25 som innebär att vi ska minska andelen köpt energi per kvm
med 25 procent fram till år 2025. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete: https://www.stangastaden.se/omoss/hallbarhet
Under 2015 emitterade vi vår första gröna obligation på 500 Mkr med en löptid om fem år. Därmed var vi det andra allmännyttiga bostadsföretaget i Sverige
att ge ut en grön obligation.
Lån

Volym, mnkr

Ränta

Löptid

ISIN SE0007490750
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Rörlig ränta

2020-09-09

Hösten 2016 var det dags för Stångåstaden att emittera två nya gröna obligationer.
Lån
ISIN SE0009161441
ISIN SE0009161458

Volym, mnkr
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Löptid
2021-10-07
2021-10-07

Inför vår emission av den Gröna obligationen tog Stångåstaden fram ett ramverk som har verifierats av Centre for International Climate and Environmental
Research Oslo(CICERO), ett oberoende forskningscenter knutet till Universitet i Oslo.
Stångåstadens ramverk för gröna obligationer är (kriterier)
Nya byggnader som är
- Miljöbyggnad Silver 1 eller
- Svanen2 eller
- Med en energiprestanda som är 25 % bättre än aktuella energiprestandakrav i Boverkets
Byggregler (BBR3 )
Större renoveringar som leder till en minskad energianvändning med minst 50 %.
Förnybar energi (vind eller sol)

Obligation 109, ISIN SE0007490750, 500 mnkr finansierar nedan projekt:
Projekt Alnen
I Övre Vasastaden, mellan Slöjdgatan och Industrigatan, skapas en
helt ny innerstads-bebyggelse i urbana kvarter med hus på 4-6
våningar. Här blir det 145 ljusa, yt-effektiva lägenheter med tonvikt på
tvåor, treor och fyror. Förutom lägenheter innehåller fastigheterna
även mycket attraktiva kommersiella lokaler och butiker. Fastigheten
är färdigställd och alla hyresgäster är inflyttade.

Projekt Folkets Park
Under 2015 invigdes projekt Folkets Park, där vi har byggt 65 lägenheter med
hyresrätt för människor i alla åldrar som vill bo bekvämt, fritt och tryggt i en unik
miljö mellan stad och skog. I det norra huset finns 29 lägenheter, 1 till 5 rum och
kök. I det södra huset är det ett Trygghets-boende, 28 lägenheter i storlekarna 1
till 3 rum och kök. Trygghetsboende är ett anpassat boende som vänder sig till
hushåll utan barn, där minst en i familjen har fyllt 70 år. Här finns också
gemensamhetsutrymmen för samvaro och rekreation. I norra huset finns även ett
så kallat omsorgsboende med åtta bostäder, där kommunen är hyresgäst.

Projekt Åkervindan, Lambohov
Ytterligare ett osedvanligt snabbt projekt är kvarteret
Åkervindan i Lambohov, som hade första spadtag i slutet av
2013 och där första inflyttning var den 9 december 2014.
Åkervindan består av tvåor och treor, totalt 64 bostäder
fördelat på fyra hus. Husen är så kallade SABO Kombohus,
vilket innebär att det är ett industriellt byggande, med en
tydligt definierad bygg- och upphandlingsprocessen.
Därmed har genomförandet blivit betydlig snabbare och
mer kostnadseffektivt än mer traditionella projekt.

Projekt Harvestad
Den nya stadsdelen Harvestad, i de södra delarna av Linköping, växer snabbt
fram. Det här är ett attraktivt område med lantlig atmosfär nära naturen och
Landeryds golfbana. I Harvestad har Stångåstaden två större projekt. I det
första färdiga projektet har vi byggt 23 radhus och tio parhus, alla med egen
tomt, uteplats och uteförråd. I del två uppförs tre flerfamiljshus i tre våningar
med 48 lägenheter i storlekarna 2-4 rum och kök. Fastigheten färdigställdes
under 2016.

Ombyggnationsprojektet Magistratshagen

Magistratshagen - där 6 hus har renoverats under 20092014. Husen har genomgåtts en stor förändring med mer
isolering i väggar och tak, ny fasad av puts istället för tegel
och ”färggladare” fasader. Invändigt har ny till-och
frånluftssystem installerats, nya hissar, nya badrum och kök
samt nya ytskikt.

Obligationer 110 och 111 ISIN SE0009161441, ISIN SE0009161458 på totalt 575 mnkr har finansierat nedan projekt:
Projekt Irrblosset

Irrblosset har ett attraktivt läge med närheten till både
universitetet och Linköpings city. Här finns redan idag 550
student-bostäder. Med de nya husen blir det ett mer
utpräglat studentområde.
I markplanet vid det nya torget bygger vi en lokal med
restaurang, pub och studieplatser. Projektet omfattar tre hus
varav ett fyravåningshus och två sexvåningshus. Första
huset färdigställdes 2016 och de två sista blev klara och
inflyttade under 2017.

Projekt Vallastaden
I Vallastaden realiseras visionen om ett banbrytande
sätt att bygga och bo. Tanken är att skapa en
stadsdel där variation och nytänkande är ledord och
social hållbarhet en livsstil. I hjärtat av Vallastaden,
vid det livfulla torget, uppför Stångåstaden 31
stycken lägenheter och Studentbostäder 183
studentlägenheter i modern kollektiv-lösning.
Inflyttning skedde strax innan Bo- och samhällexpot
Vallastaden hösten 2017.

Mellan universitetet och Linköpings city
växer en helt ny och unik stadsdel fram.
Vallastaden byggs intill Vallaskogen, nära
universitetet och på bekvämt avstånd till
såväl Mjärdevi som till sjukhuset och city.
Hela Vallastaden ska präglas av en spektakulär utemiljö med planteringar, stenbeläggningar, belysning och gångbroar
över Smedstadbäcken. Våra
flerbostadshus är ritade av olika arkitekter,
varav det ena byggs som ett
plusenergihus, det vill säga att det avger
mer energi än det förbrukar. Totalt
kommer de två sexvåningshusen att bestå
av 34 trivsamma och yteffektiva
lägenheter i storlekarna ett till tre rum och
kök. Av de tre projekt Stångåstaden
genomför i Vallastaden är radhusen det
kanske mest uppseendeväckande – fyra
hyresrättsradhus om 160 kvadratmeter
vardera, alla med unik design. Inflyttning
skedde under våren 2017.

Projekt

Typ av projekt

Alnen

Färdigställd nyproduktion

Total Investering Kriterium vid projektering
347 657 000

Miljöbyggnad Silver2)

Folkets park

Färdigställd nyproduktion

118 000 000

Energiprestanda på 57
kWh/kvm

Harvestad –
Nässelmasken 2

Färdigställd nyproduktion

81 962 000

Energiprestanda på ca 63
kWh/kvm

Lambohov – Isfältet Färdigställd nyproduktion

95 469 000

Energiprestanda på 52,7
kWh/kvm

Omfattande
ombyggnation, färdigställt

159 608 000

Energiprestanda på 75
kWh/kvm

Magistratshagen
Vallastaden –
radhus och
flerfamiljshus

Flerbostadshus Plusenergi
Energiprestanda på -7
kWh/kvm
Flerbostadshus

Färdigställd nyproduktion

94 050 000

Energiprestanda på 46
kWh/kvm
Radhus
Energiprestanda på 61
kWh/kvm

Vallastaden Torget

Färdigställd nyproduktion

Kravuppfyllnad
Fastigheten uppfyllde Miljöbyggnad Silver
Energiprestanda uppmätt till 80kWh/år. Då del av fastigheten
är Trygghetsboende för +70 år är det högre normalvärme
vilket påverkar energiåtgång. Utredning pågår för att trimma
in energianvändning.
Uppmätt energiförbrukning ca 88 kWh/kvm, vilket ger att
byggnaden uppfyller kraven. Utredning pågår för att minska
energianvändning och trimma in fastigheterna.
Uppmätt energiförbrukning ca 68 kWh/kvm, vilket ger att
byggnaden uppfyller kraven men arbete pågår för att
ytterligare trimma in energianvändning.
Uppmätt energiförbrukning ca 85 kWh/kvm, vilket ger att
byggnaden uppfyller kraven men arbete pågår för att
ytterligare trimma in energianvändning.
Fjärrvärme 40,5 kWh/kvm, el 5,5 kWh/kvm, solcell 27
000kWh/år. Uppfyller därmed de krav som ställdes vid
byggnationen.
Uppmätt energiförbrukning ca 52 kWh/kvm, vilket ger att
byggnaden uppfyller kraven men arbete pågår för att
ytterligare trimma in energianvändning.
Uppmätt energiförbrukning ca 52 kWh/kvm, vilket ger att
byggnaden uppfyller kraven.

Studentbostäder
Energiprestanda på 63
kWh/kvm
301 310 000

Del av fastigheten sitter ihop med annan extern byggnad
vilket gjort det svårt att uppmäta energiförbrukning. Arbete
pågår för att lösa frågan kring mätning.

Flerbostadshus

Irrblosset studentlägenheter

Färdigställd nyproduktion

165 388 000

Energiprestanda på 62
kWh/kvm

Del av fastigheten sitter ihop med annan extern byggnad
vilket gjort det svårt att uppmäta energiförbrukning. Arbete
pågår för att lösa frågan kring mätning.

Energiprestanda på 62,4
kWh/kvm

Mätare installerad 2019-2020, därefter kan energiprestanda
uppmätas.

Miljöbyggnad
Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg och myndighetsregler och på svensk byggpraxis. Miljöbyggnad ska säkerställa viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi,
inomhusmiljö och material. I Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå betyget BRONS, SILVER eller GULD. Läs mer på www.sgbc.se
1)

Svanen
Ett Svanenmärkt hus innebär att höga miljökrav har uppnåtts på allt från råvara till färdig byggnad. Ett Svanenmärkt hus har bland annat låg energianvändning och miljö- och hälsofarliga ämnen har uteslutits
från byggmaterialet. Läs mer på www.svanen.se

2)

BBR
http ://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/bbr---bfs-20116/

För ytterligare information om Stångåstaden gröna obligationer, kontakta i första hand Sofie Moosberg, finanschef Stångåstaden,
sofie.moosberg@stangastaden.se

