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Stort intresse för stationsutveckling 

Jernhusen fortsätter att visa en stabil finansiell utveckling där 
hyresintäkter från färdigställda investeringsprojekt är främsta 
förklaringen till det ökande resultatet. Periodens rörelseresultat 
före värdeförändringar ökade med 12 procent till 330 (294) 
miljoner kronor.  

- Vi ser hur tidigare investeringar bidrar till att rörelseresultatet ökar. Det gör 
att vi med stor trygghet arbetar vidare med utvecklingen av hållbara 
stationsområden. Resandet med tåg fortsätter att öka och diskussionen om 
höghastighetståg är intensiv samtidigt som vi uppfattar ett stort intresse på 
många orter i landet för stations- och stationsområdesutveckling, säger 
Kerstin Gillsbro, vd.  

Viktiga händelser under perioden 

• Fastighetsintäkterna uppgick till 728 (678) MSEK. Ökningen beror främst på 
hyresintäkter från färdigställda investeringsprojekt.  

• Rörelseresultatet före värdeförändringar förbättrades med tolv procent och 
uppgick till 330 (294) MSEK. I jämförbart bestånd uppgick rörelseresultatet 
före värdeförändringar till 330 (323) MSEK. 

• Rörelseresultatet uppgick till 502 (622) MSEK. Minskningen beror främst på 
lägre värdeförändringar på fastigheter jämfört med föregående år, 165 (324) 
MSEK. Det genomsnittliga direktavkastningskravet i portföljen bedöms till 
5,9 (6,0) procent. 

• Finansiella poster uppgick till –74 (–44) MSEK.  

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 386 (304) MSEK.   

• Investeringar i fastigheter uppgick till 237 (362) MSEK. 

• Fastighetsförsäljningar uppgick till 118 (224) MSEK.  

• Marknadsvärdet på fastigheterna ökade med 282 MSEK till 15 829 (15 547) 
MSEK. Förändringen förklaras av investeringar. 

Halvårsapporten finns på www.jernhusen.se 

För mer information: 
Kerstin Gillsbro, vd, telefon 08-410 626 00 
Anders Bäck, ekonomidirektör/vice vd, telefon 08-410 626 00 

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, 
underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av 
svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 162 
fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 15,8 miljarder kronor. 


