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• 121 fastigheter i Stockholm

• Fastighetsvärde – 14,76 miljarder

• Bokfört värde – ca 6,5 miljarder 

• 1 074 350 kvm BTA

• Fördelning (42% Söderort, 31% Innerstad, 26% Västerort)

• Drygt 1 miljard i omsättning

• 6 miljarder i nyproduktion och underhållsprojekt fram till 2030

• 85 medarbetare

Micasa Fastigheter i siffror



Upphandling, LOU

• Underhållsprojekt under 10 mnkr är ram-upphandlade = 

när behov uppstår avropar vi från avtalet. 

• Nuvarande löper ut  2019-03-31. 

• Projekt över 10 mnkr upphandlas separat

• Större projekt på gång: Edö och Rinkeby

• Vi annonserar och genomför upphandlingar i TendSign

• Beslut fattas i styrelsen                                                                                                    



Upphandlingsprocessen



Micasa Fastigheter ska bygga 22 nya vård-

och omsorgsboenden
Edö är först ut. Sedan följer 21 nybyggnadsprojekt fram till 2040.

Område Klart år

Farsta (Edö) 2019

Rinkeby 2020

Trondheimsg., Husby 2022

Årsta 2022

Bergholmsbacken 2022

Högdalen 2024

Hagastaden 2025

Östermalm 2026

Slakthusområdet 2029

Bromma 2029

Hägersten-Liljeholmen 2030

Södermalm 2033

Område Klart år

Hägersten-Liljeholmen 2030

Södermalm 2033

Hägersten-Liljeholmen 2034

Östermalm 2035

Rinkeby-Kista 2035

Hässelby-Vällingby 2035

Skarpnäck 2037

Farsta 2038

Bromma 2039

Norrmalm 2039

Enskede-Årsta-Vantör 2039

Hägersten-Liljeholmen 2040



Nyproduktion av vård- och 

omsorgsboenden

• Stockholms stad har beslutat att Micasa Fastigheter ska 

bygga 22 nya vård- och omsorgsboenden till 2040

• 11 av dessa ska stå klara till 2030

• Utbyggnaden innebär ca 900 lägenheter eller ca 60 000 

kvm till 2030

• Idag arbetar Micasa Fastigheter med planerna för de 

första 6 nya boendena

• Det första boendet ska stå klart 2019, det andra 2020

• Micasa Fastigheter bygger i hela staden – Farsta, Rinkeby, 

Årsta, Bagarmossen, Husby, Hagastaden



Nyproduktion av seniorboenden

• Micasa Fastigheter har även i uppdrag att skapa nya 

seniorboenden

• Omfattningen ännu inte beslutad men kommer att bli det 

under det närmaste året

• Om tillgången ska motsvara dagens nivå behöver 2 400 

lägenheter byggas till 2040

• Det första projektet blir i Årsta och ska stå klart 2022



Underhåll och 

hyresgästanpassningar

• Sedvanliga underhållsprojekt

• Fastigheterna är byggda på 1960-, 1970- och 1980-talet 

och har ett stort underhållsbehov

• Hög andel hyresgästanpassningar



Projekt Edö

• Ombyggnad av en fastighet i Farsta strand, hus C. Från 

servicehus till vård- och omsorgsboende

• Micasa Fastigheters beställare är Farsta stadsdelsnämnd

• Ombyggnaden omfattar bl a nya badrum, nya kök, nya 

gemensamhets- och personalutrymmen, nya balkonger, 

nya elinstallationer, nya kall- och varmvattenledningar och 

utbyggt fläktrum

• Omfattning: 107 lägenheter, 8 000 kvm BTA

• Totalentreprenad

• Tidplan: Upphandling hösten 2017, entreprenadstart 

januari 2018, färdigställt april 2019



Edö, fortsättning

Fokus i förfrågningsunderlaget

• Genomarbetat förfrågningsunderlag. Underlättar 

totalentreprenörens färdigprojektering

• Nödvändiga undersökningar gjorda

• Mycket tid har lagts på samarbetet med 

slutanvändaren

• Bygglov inlämnat och ska vara klart under 

upphandlingsskedet

Fokus i genomförandeskedet

• Kort granskningsprocess

• Bygglov för etablering ombesörjs av Micasa

• Upprätta en bra kommunikation med pågående 

verksamhet





Projekt Rinkeby

• Nybyggnad av ett vård- och omsorgsboende vid Rinkeby Allé

• Projektet en del av förnyelsen av Rinkeby Allé

• Micasa Fastigheters beställare är Rinkeby-Kista 
stadsdelsnämnd

• Omfattning: Sex plan, 90 lägenheter på 30 kvm och därtill 
gemensamhets- och personalutrymmen. Totalt ca 6 200 kvm

• I bottenplan gemensamma lokaler för hela huset samt teknik. 
Resterande fem plan innehåller vardera 18 lägenheter

• Totalentreprenad

• Tidplan: Lagakraftvunnen plan bedömd september 2018, 
upphandling hösten 2018, entreprenadstart januari 2019, 
färdigställt december 2020



Rinkeby, fortsättning

Fokus innan planerad byggstart

• Projektet är ett pilotprojekt och total-

entreprenörens kunnande och förslag är mycket 

viktiga

• Projektet banar väg för en ny generation av vård-

och omsorgsboenden

• Bra programförslag som underlättar 

totalentreprenörens färdigprojektering

• Mycket tid läggs på samarbete med 

slutanvändaren för att få fram rätta funktions-

lösningar





Kontakt

Gunnar Ohlsén, chef byggprojekt  – gunnar.ohlsen@micasa.se

Ulrika Thorildsson, driftchef – ulrika.thorildsson@micasa.se

Torbjörn Adielsson, upphandlingschef – torbjorn.adielsson@micasa.se

Thomas Lundmark, projektchef byggprojekt –

thomas.lundmark@micasa.se 
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