Kontorsförädling
Skapa attraktiva arbetsplatser
av svåruthyrda kontor

Från tomma lokaler
• Har du kontorslokaler som är svåruthyrda?
• Har du otillfredsställande lönsamhet i dina kontorsfastigheter från 1970, -80 och -90-talen?
• Vill du också vända dessa fastigheter till eftertraktade
och moderna kontor?

Låt oss på Arcona hjälpa till!
Vi går igenom ditt fastighetsbestånd och kan snabbt
identifiera dessa kontorshus problem och vet vilka
åtgärder man på bästa sätt bör sätta in för att bygga
om dem till moderna, effektiva lokaler – till en säkerställd kostnad. Åtgärder som får dina fastigheter att
blomstra igen.

Andra krav
Många fastigheter byggda på 1970, -80 och -90-talen
klarar inte av att möta dagens hyresgästers krav på
lokaler. De byggdes med helt andra krav än dagens
yteffektiva kontorslokaler. Ofta med små fönster och
dålig kapacitet på ventilation och kyla, och dessutom
dålig takhöjd. Samtidigt är dessa fastigheter så pass nya
att de har en lång teknisk livslängd kvar och ett ingående
fastighetsvärde som gör det svårt att investera ytterligare
större summor med rådande marknadshyror.

Erfarenhet och kompetens
Vårt team bestående av egna experter och projektledare samt externa samarbetspartners, inventerar
åtgärdsbehoven för respektive fastighet, med tillhörande
kostnader och tidsåtgång. Samarbetet med Arcona
innebär att ni som byggherre bara behöver en part att
diskutera med hur teknik, marknad och ekonomi bäst
ska hänga ihop för fastigheten. En part som samtidigt
kan ta ansvar för entreprenadgenomförandet.
Vi skapar attraktiva lokaler för den moderna kontorshyresgästen, där både du och dina hyresgäster får
maximalt värde för pengarna. En oslagbar kombination
som vi kallar Kontorsförädling. Vi på Arcona är experter
och kan som bevis på detta visa på en lång rad
lyckade referensprojekt.
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till attraktiva kontor!
Så går en kontorsförädling med Arcona till:
• Diskussion kring fastighetsportföljens eller
enskilda fastighetens problem och möjligheter.
• Inventering av din fastighet tillsammans
med våra samarbetspartners.
• Identifikation av typproblem och tillhörande
standardlösningar för bästa åtgärd: Vad ska bevaras
och vad bör bytas ut för att uppnå önskad kvalitet
och prestanda på fastigheten?
• Beskrivning av möjligheter till
kompletterande byggrätter.
• Kostnadskalkyl baserad på nyckeltal från
tidigare projekt.
• Erbjudande om genomförande på entreprenad
kopplat till kostnadskalkylen.
• Beslut av byggherren. Inget krav på köp.

Detta kan skapas genom kontorsförädlingen:
• Högre yteffektivitet med fler arbetsplatser genom
att moderna installationslösningar byggs in.
• Ökad mängd uthyrningsbar yta.
• Bättre utnyttjande av de ofta begränsade takhöjderna och bättre ljusinsläpp.
• En plattform för modern IT‐infrastruktur.
• Lättuthyrda lokaler och snabbt projektgenomförande och därmed snabb återhämtning
av kassaflödet.
• Ökade fastighetsvärden genom högre hyror, lägre
vakans, sänkta driftskostnader och miljöklassning.
• Nöjda hyresgäster och fastighetsägare, med god
ekonomi för alla parter.

En kund om Arcona Kontorsförädling:
”Vi är mycket nöjda med Arconas sätt att
genomföra projektet. Arcona har hjälpt till
att ta fram system och lösningar som gjort
att de tidigare svåruthyrda lokalerna nu
kunnat byggas om till moderna och
effektiva kontorslokaler där dessutom
mera uthyrningsbar yta tillskapats.”
Alan Rudikoff, Areim
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A

rcona fortsätter att utveckla affärsidén
för verksamheten – att med Lean
Construction genomföra bygg- och
fastighetsutvecklingsprojekt i Storstockholm och Uppsala.

Nu gör vi Arcona ännu vassare och mer kundorienterat
genom att officiellt införa och produktifiera konceptet
”Kontorsförädling” bland våra övriga tjänster. Med
denna tjänst kan vi hjälpa våra kunder som äger kontorsfastigheter som kan vara ”lite tröga” att hyra ut, främst
från de svårare årgångarna på 70‐, 80‐ och 90‐talen.
Efter att Arconas specialister identifierat de lönsamma
förnyelseprojekten, föreslår vi systemåtgärder till säkrade
kostnader. Därefter tar vi projektet vidare, gärna som
totalentrepenör, och genomför projektet fullt ut eller i
överenskomna steg.
Arcona fortsätter de senaste årens trend att öka affärsvolymen med attraktiva kunderbjudanden. Ett gediget
arbete hos våra medarbetare i kombination med riktigt
bra system och verktyg ligger bakom den framgången.
Vår ambition är att leda utvecklingen inom byggbranschen
och vi arbetar på många olika sätt för att åstadkomma
det. Allt vi tar oss för på Arcona handlar om Lean
Construction. Det är summan av allt vi presterar från
tidig kundförståelse till nöjd kund. Det är vår metod och
vårt tankesätt. Allt med ett tydligt fokus på effektivisering
och rätt kvalitet. Det är Lean Construction som gör att
våra kunder känner trygghet vid upphandlingen,
effektivitet under projektets gång och i slutändan
värdesätter investeringen.
Ett nytt och viktigt inslag i vår utveckling är den nya
logistiklösning för byggprojekt som vi driver ihop med
en samarbetspartner. Den har redan visat sig ge
väsentliga produktivitetsvinster genom just‐in‐time
leveranser i projekt och vi kommer successivt att
introducera den i hela Arconas byggverksamhet.
Ett exempel där denna lösning nyttjats är Klaraporten
som du kan läsa om i denna broschyr.
Nu stärker vi alltså våra positioner ytterligare på
marknaden genom att sjösätta det hos oss redan väl
beprövade konceptet Kontorsförädling som en fast del
av vår verksamhet, till nytta för våra många kunder
med delvis trögrörliga kontorsfastigheter.
Välkommen att testa Arcona Kontorsförädling för någon
av dina fastigheter – låt oss få komma med ett förslag.
Enda risken är att du blir positivt överaskad av möjligheterna och resultatet!

4

Jimmy Bengtsson
VD & koncernchef Arcona

Projekt: Kv Borgarfjord 3
Arcona har på rekordtid lyckosamt fullbordat ombyggnaden på totalentreprenad av fastigheten
Borgarfjord i Kista, i nära samarbete med såväl
fastighetsägaren Areim som hyresgästen Ericsson.
Totalt har cirka 14000 kvadratmeter kontorslokaler
genomgått en fullständig ombyggnad, baserat på en
väldigt tuff kravspecifikation från hyresgästen med
stora internlaster. Ett omsorgsfullt tillvaratagande
av den begränsade invändiga takhöjden var en
viktig ingrediens i projektet. Utöver den invändiga
totala lokalförnyelsen där huset gjordes mer eller
mindre stomrent och alla befintliga installationer
revs ut, byttes även samtliga fönster. Fasaden försågs med puts i stället för den tidigare tegelfasaden,
för att få en fastighet med modernt utseende som
är driftsäker och lätt att underhålla. Allt genomfördes
med mycket högt ställda tekniska krav, främst
gällande klimatet med stora luftflöden, kyla, omfattande data- och teleinstallationer samt tuffa krav
på belysning och låga bullernivåer. I uppdraget ingick
även att miljö- och energiklassificera byggnaden
enligt LEED, nivå guld och Green Building.

Förnyelsefakta
Projekttid:

11 mån under 2010

Total yta:

13600 m2

Byggherre:

Areim

Kostnad:

120 Mkr

– Vi genomförde en mycket noggrann projektering
för att klara själva produktionsfasen på bara åtta
månader, berättar Peter Kvist, affärschef på Arcona.
Det var tufft, men vi genomförde hela projektet på
bara elva månader!
På mindre än ett år gjordes alltså hela den stora
förnyelsen av kvarteret Borgarfjord 3 i Kista i norra
Stockholm, inkluderande projekteringsfasen. Från
otidsenliga och dåligt utnyttjade utrymmen till
attraktiva och effektiva kontorslokaler med hög
yteffektivitet och inbyggd trivselfaktor. Såväl
fastighetsägaren som hyresgästen är mycket
nöjda med resultatet.
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Projekt: Kv Reykjavik 2
Arcona har på totalentreprenad genomfört om- och
tillbyggnaden av kvarteret Reykjavik i Kista. Projektet
genomfördes i nära samarbete med fastighetsägaren
Jarl Asset Management. Arcona har varit med från
start och hjälpt byggherren från fastighetsförvärv,
genom hela förnyelsen av den ca 12000 kvadratmeter
stora kontorsfastigheten, till inflyttad hyresgäst.
– Vi har fungerat som byggherrens partner genom
hela projektet, berättar Peter Kvist, Arcona. Vårt
arbete har gått ut på att hitta lösningar som på
bästa sätt utifrån svåra förutsättningar resulterar i
ett modernt kontor. Utan att tappa uthyrbar yta.
Fastigheten byggdes ursprungligen för både kontor
och lätt industri men har under arbetet rivits ur och
byggts om till uteslutande moderna kontorslokaler.
Genom att bygga på delar av fastigheten med två
våningar samt öppna upp en innergård har större
och ljusare ytor skapats. Fastigheten har även försetts med en glasfasad och ny entré för att ge den
en mer inbjudande karaktär.

Förnyelsefakta
Projekttid:

2008-2009

Total yta:

ca 12000 m2

Byggherre:

Jarl Asset Management

Kostnad:

100 Mkr

– Fastighetsägaren hade önskemål om att kunna inrymma många personer per kvadratmeter samt att
också maximera fria höjden under innertaket. Vi
formulerade en kravspecifikation och ett konsekvensprogram för vad som krävdes för att nå målen.
Med en fri höjd mellan betongvalven på 2,70 m
lyckades vi hitta en systemlösning där vi klarade
hålla 2,58 m till innertaket. I uthyrningsskedet
arbetade vi sedan ihop med fastighetsägaren för
att på bästa sätt hitta lösningar som uppfyllde
hyresgästens lokalprogram, berättar Peter Kvist.
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Från systemhandling till slutbesiktning genomfördes projektet på tio månader, varav själva
produktionen pågick i åtta månader.

Projekt: Kv Hornafjord 1
Arcona har på totalentreprenad genomfört ytterligare
en framgångsrik Kontorsförädling i Kista åt Genesta
Property Nordic, som numera hyr ut fastigheten till
bland andra Lawson Software Sweden AB, Kodak,
Cale Access och R2M. Total kontorsyta är 13000
kvadratmeter och projektet har genomförts etappvis med höga krav på tidsplanering och ekonomi.
Från början agerade Arcona konsult och hjälpte till
med inventering, kalkyler och utvecklingsplaner för
fastigheten samt planering av förädlingsarbetet.
Med detta som grund beslutade kunden att välja
Arcona som totalentreprenör för hela projektet.
– Fastigheten hade 70 procents vakans innan vi
inledde projektet, berättar Niklas Virving, affärschef
på Arcona. Vårt öppna samarbete med Genesta är
väldigt framgångsrikt och tillsammans har vi lyckats
få ner vakansgraden till 15 procent!
Nyckeln har varit att utnyttja befintlig kapacitet i systemen och samtidigt få in mer ljus, invändig rymd och
hitta generella planlösningar så att ytorna kan nyttjas
fullt ut. Med hög persontäthet och ändå flexibelt.

Förnyelsefakta
Projekttid:

2008-2012

Total yta:

13000 m2

Byggherre:

Genesta Property Nordic

Kostnad:

100 Mkr

Förädlingsarbetet har skett i olika perioder mellan
2008 och 2012. Inledningsvis gjordes fastighetens
entréer mer tillmötesgående och moderna. För att
komma igång med uthyrningen och verkligen visa
potentialen byggdes ett showroom.
– Det gäller att lägga pengarna på rätt ställe, fortsätter
Niklas. Vi har arbetat med stor kostnadsmedvetenhet
och hittat lösningar där man kan behålla delar av
systemen och bygga om de resterande med relativt
enkla medel. Dessutom har Arconas roll varit att
bistå i framtagandet av avtalsbilagor och tidiga
kalkyler i uthyrningsprocessen.

7

Projekt: Kv Höjden 14
Mitt inne i Stockholms city på Regeringsgatan 103
har Arcona genomfört en Kontorsförädling för fastighetsägaren Alecta/Newsec och den nya hyresgästen
Avanza Bank. Hela projektet genomsyrades av hög
säkerhetsnivå samt krav på att inte störa intilliggande
hyresgäster, vilket givetvis gjorde arbetet mer
komplicerat.
Fastighetens består av elva plan varav tre plan under
mark. Arcona kopplades in redan vid kontraktsförhandlingarna med kommande hyresgästen Avanza
Bank, där vi arbetade ihop för att säkerställa att deras
program kunde inrymmas, och en projektkostnad
fastställas. När hyreskontrakt tecknats påbörjades
detaljprojektering och rivning till stomren fastighet.
I samband med hyresgästanpassningen valde
fastighetsägaren att rusta upp de tekniska systemen
– nya luftbehandlingsaggregat, renovering av ställverk samt ny styrinstallation. Tekniska lösningar
valdes så att fastigheten kunde miljöklassas enligt
Green building och Miljöbyggnad, nivå brons.

Förnyelsefakta
Projekttid:

2010-2011

Total yta:

4800 m2

Byggherre:

Alecta/Newsec

Kostnad:

44 Mkr

– Vi arbetade i ett öppet samarbete med byggherren
Alecta och deras ombud Newsec, berättar Per
Karlsten, projektchef på Arcona. Det var avgörande
för det lyckade resultatet med en kort totaltid,
nöjd hyresgäst samt ett resultat med god kvalitet!
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Projekt: Klaraporten
Omgiven av en mycket intensiv och tung trafik på alla
fyra sidor var projekt Klaraporten (Kv Fyrfotan 1) på
Vasagatan mitt inne i centrala Stockholm en verklig
utmaning. Inte minst för logistiken och ur säkerhetssynpunkt. En annan utmaning var fastighetens låga
takhöjder. Den gamla takvåningen som till stora delar
innehöll fläktrum revs och en helt ny modern påbyggnad skapades i stället. Fläktrum byggdes i
källaren och ett nytt centralt trapphus skapades för
att möjliggöra uthyrning till hyresgäster med mindre
ytbehov. Dessutom adderades fyra utvändigt
hängande helglasade burspråk som hjälper till att
släppa in ljus. Målet för hela projektet var att skapa
moderna effektiva ytor med bättre takhöjder och
mer lättuthyrda kontorslokaler i hela fastigheten.
För att maximera de invändiga takhöjderna var vi
tvungna att undvika alla former av korsningar i
installationsförsörjningen ute på planen.
– Trafiksituationen runt kvarteret gjorde att vi fick ta
till unika logistiklösningar. Allt material leverades
först till en depå utanför stan packades sedan om i

Förnyelsefakta
Projekttid:

2011-2012

Total yta:

ca 30000 m2

Byggherre:

SPP/Storebrand

Kostnad:

230 Mkr

dagsförbrukningar och samkördes och bars in på rätt
arbetsställe på bygget av en extern logistikentreprenör, berättar Arne Svensson, affärschef på Arcona.
Projektet har genomförts på totalentreprenad i ett
mycket nära samarbete med byggherrens projektledare, sittandes på ett gemensamt projektkontor.
På detta sätt har kommunikationen kunnat ske
snabbt och i gott samförstånd i alla frågor.
Klaraporten kommer som första projekt miljöklassificerats i enlighet med Breeam Excellent
samt Miljöbyggnad Guld.
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Styrning via
modularkabel

Kommunikation via
Modbus RTU

Aktiv spaltöppning

Sensormodul med närvarogivare, temperaturgivare och funktionsindikering

WISE ger rätt inneklimat till rätt pris!
Aktiva och intelligenta luftdon är en detalj i Swegons WISE-system
för ekonomisk och behovsstyrd ventilation.
Utöver att ventilera precis så mycket som behövs kan WISE också
hantera luftkvalitet, belysning, värme/kyla och balans mellan tilloch frånluft. System WISE är kommunicerbart ända ned till enskilt
don, spjäll och givare på rumsnivå.
www.swegon.com

Vi skapar sunda miljöer och kostnadseffektiva
lösningar i bostäder och kommersiella fastigheter.
Det har vi gjort i mer än 100 år.

Tel: 08-471 85 50 • E-post: johan@jep.se • www.jep.se

NVS Installation AB
Stockholm Hus
tel 010-475 31 10 www.nvs.se

Vi skapar, utvecklar och bibehåller en god livsmiljö
för människan.
www.yit.se

DIN GOLVENTREPRENÖR
• plast
• golvslipning

• parkett
• gummigolv

• linoleum
• industrigolv

TELEFON

E-POST

info@ollelindgolv.se

08-640 02 50
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Gårdsfogdevägen 12-14 Bromma
Tel: 08 -29 58 00

Vi levererar och monterar
undertak som döljer
installationer,
minskar
Vi levererar och monterar undertak som döljer
installationer,
ljudnivån och gör lokalen
minskar ljudnivån och gör lokalen behagligare
att
vistas
behagligare att vistasi!i

Tel 019-27 11 70

―

www.interiorsystem.se

ArconA och BrAvidA ventilAtion
sAmverkAr i tidigA skeden
Tomtebogatan 14
113 39 Stockholm
Växel: 08 - 32 04 03
www.malericenter.com

När det gäller ljusa idéer!
Dörrar, fönster, fasader, tak i glas, aluminium och stål
08-544 709 50 • www.scandifront.se

PRIMO kyler, värmer och ventilerar både tyst och effektivt
El- och datakanal

Tempererad luft

Rumsluft
www.swegon.com

Tilluft

ECO är en professionell, oberoende och
stabil konsult med samhällsengagemang.
Vi arbetar med förstudier, utredningar,
projektering, ekonomisk- och teknisk kontroll,
mätningar,besiktningar och utbildningar.

www.ecokonsult.se

11

Arcona bygger och utvecklar lokaler och bostäder i Stockholm och Uppsala.
Vårt arbetssätt Lean Construction säkerställer effektivitet och kvalitet.
Byggverksamheten Arcona Lean Construction utför entreprenaduppdrag i
nära och tidig samverkan med kunder och leverantörer.
Arcona Concept och Arcona Living erbjuder konsulttjänster samt genomför
projekt i egen regi inom fastighetsutveckling av lokaler och bostäder.
Arcona A & K utför arkitektuppdrag och byggtekniska konsultuppdrag från
tidiga skeden till bygghandlingar.
Dotterbolagen BSK arkitekter och Exengo Installationskonsult ingår också
som strategiska resurser inom koncernen.

Box 19513, 104 32 Stockholm

Exengo verkar inom hela installationssektorn
med integrerad projektering som specialitet.
Vår strävan är att komma in i ett tidigt skede
för att på så vis undvika efterkonstruktioner i
form av krångliga tekniklösningar.
Det enkla är oftast det bästa!
Att få en tillfredsställande och genomtänkt
lösning även med hänsyn tagen till förvaltningsskede och inte bara se till korta ekonomiska
vinster under produktion är det vi verkar för.
Vi arbetar inom områdena:
VVS
Elteknik
Automation
Kommunikation & Säkerhet

Kungstensgatan 18 • Box 19111 • 104 32 Stockholm
tel 08-120 038 00 • www.exengo.se

FÖRNYAR KONTORSBYGGNADER

Exengo är...

Utgivare, redaktion och annonser: Broschyrmakarna i Lund AB +46 (0) 46-12 29 00, www.broschyrmakarna.se

Tel 08-601 21 00 • www.arcona.se

