
 

Analys & Strategi  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Effekter på värdet på handelsfastigheter vid etablering av nya 
tunnelbanelinjer i Stockholmsregionen  
 

10182231  

2013-06-20 



 
 Analys & Strategi 

 

 



 

 
    Analys & Strategi 

  

 

 

 

 

  

Titel: Effekter på värdet på handelsfastigheter vid etablering av nya tunnelbanelinjer i Stockholmsregionen 
WSP Sverige AB 
Arenavägen 7 
121 88 Stockholm-Globen 
Tel:  010-722 50 00 
E-post: info@wspgroup.se  
Org nr: 556057-4880 
Styrelsens säte: Stockholm 
www.wspgroup.se/analys 

Konsulter inom samhällsutveckling 
 

WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsut-
veckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag och organisat-
ioner för att bidra till ett samhälle anpassat för samtiden såväl som 
framtiden. Vi förstår de utmaningar som våra uppdragsgivare ställs in-
för, och bistår med kunskap som hjälper dem hantera det komplexa 
förhållandet mellan människor, natur och byggd miljö. 
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Sammanfattning 
Ett omfattande utredningsarbete pågår avseende förutsättningarna för dragning av nya 
tunnelbanelinjer i Stockholmsregionen. Kommittén för utbyggnad av tunnelbanan och 
ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län (N2013:01) ansvarar för utredningens genom-
förande. Som en del av utredningsunderlaget önskar man belysa vilka kvantifierbara nytt-
or en tunnelbanestation får på ett läges handelsförutsättningar.  

WSP har fått i uppdrag att bedöma om positiva effekter uppstår och hur stora dessa effek-
ter i så fall är för respektive föreslaget tunnelbaneläge. Vidare ska WSP bedöma hur dessa 
värdeeffekter fördelar sig på fastighetsägarnivå för respektive läge. 

Analysen bygger på en genomlysning av ett antal parametrar som påverkar potentialen 
för handel generellt och i givna lägen specifikt. Följande steg har belysts: 

· Handelns drivkrafter generellt 

· Delmarknadernas utbuds/efterfrågeposition i form av försäljningsindex 

· De föreslagna nya stationslägenas handelspotential. 

· Benchmarkstudie med liknande lägen som har tunnelbana idag för att bedöma värde-

effekterna av tunnelbanan 

· Platsernas tillgänglighetspotential 

Av femton nya stationslägen bedöms nio få positiva värdeeffekter. 

· Kungsträdgården (befintlig station men med ny position i tunnelbanenätet) 

· Sofia 

· Nytorget 

· Hammarby kanal 

· Sickla 

· Nacka Forum 

· Slakthusområdet 

· Hagastaden 

· Barkarby station 

Den sammanlagda värdeeffekten för handel vid dragning av ny tunnelbana enligt de för-

slag som tagit fram bedöms till ca 1,3–1,5 miljarder kronor.  
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1 Inledning 
Utredning pågår av förutsättningarna för dragning av nya tunnelbanelinjer i Stockholms-
regionen. Kommittén för utbyggnad av tunnelbanan och ökad bostadsbebyggelse i Stock-
holms län (N2013:01) ansvarar för utredningens genomförande. Som en del av utred-
ningsunderlaget önskar man belysa vilka kvantifierbara nyttor en tunnelbanestation får på 
ett läges ekonomiska och kommersiella förutsättningar för handelsaktörer. 

Omfattning 

För att belysa vilka kvantifierbara ekonomiska effekter en tunnelbanestation får för när-
områdets potential inom handelssegmentet föreslås följande steg: 

1. Beskrivning av de kommersiella drivkrafterna för handel i relation till föreslagna 
stationslägen 

2. Benchmarkstudie för att kvantifiera den kommersiella effekten av tunnelbana för 
handeln 

3. Analys av fastighetsägoförhållande och fördelning av värdeeffekt 

De kommersiella förutsättningarna för handel beror av en mängd olika lägesparametrar. 
Kunskapen om vilka dessa är, blir utgångspunkten i en studie kring den specifika effekten 
av en tunnelbanestation. 

 

Steg 1  

En plats attraktionskraft som handelsdestination beror av en mängd samvarierande fak-
torer (schematiskt beskriven i ovanstående bild). Komplexiteten i vad som skapar en at-
traktiv och kommersiellt lönsam handelsplats, innebär svårigheter att genom statistiska 
modeller påvisa hur attraktiv en plats är ur ett handelsperspektiv (jämfört med t ex bo-
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stadsmarknaden). Steg 1 omfattar därför en inledande beskrivning av vilka de primära 
kommersiella drivkrafterna är för handel och hur en tunnelbanestation därmed kan tänkas 
påverka värdet, för befintlig och tillkommande handel. Uppdragsdelen innebär en struktu-
rering av de olika drivkrafterna och dess effekt på attraktiviteten i ett handelsläge.  

Steg 2 

De föreslagan tunnelbanelägena beskrivs kortfattat utifrån de primära etableringsfak-
torerna för handel och en bedömning görs av potentialen för handel givet detta. Analysen 
tar hänsyn till eventuella trösklar eller brytpunkter beroende på dagens struktur, dvs vad 
behövs för att läget ska bli intressant ur handelns perspektiv utöver tunnelbana (t ex stor-
lek på handelsplatsen eller andra stadskvaliteter), eller om läget genom för stark konkur-
rens i närområdet bedöms som ”utsläckt” som handelsläge.  

En studie för att kvantifiera den specifika effekten av en tunnelbanestation kan antingen 
genomföras som en kvantitativ studie, utifrån ett omfattande datamaterial eller vara av 
mer kvalitativ karaktär, där lämpliga exempel och jämförelser studeras. 

Med anleding av den korta utredningstiden samt komplexiteten i att bedöma handelslägen 
utifrån statistisk modell, är vår utgångspunkt att metodiken mer bygger på en kvalitativ 
studie i form av jämförelser och benchmark som sammantaget kan besvara frågeställ-
ningen. Följande delar ingår: 

· En potentialanalys genomföras genom att studera handelsindex, över- eller un-
derpresterar regiondelen idag? Kan avsaknad av tunnelbana vara en av orsakerna 
till eventuell underprestation? 

· Andra lägen med motsvarande kvaliteter och lägesförutsättningar men med tun-
nelbana studeras, vilka marknadsvillkor (t ex hyror) gäller där jämfört med före-
slagna lägen? 

· Fördjupad analys av tillgängligheten på respektive plats – vad ger en ny tunnel-
banestation för effekt? 

Steg 3 

I det sista steget genomförs en kartläggning av fastighetsägoförhållandet vid de respektive 
stationslägena som bedöms få en positiv värdeeffekt. Utifrån kartläggningen genomförs 
en bedömning av hur respektive fastighet/fastighetsägare påverkas av värdeökningen av 
en tunnelbanestation. Bedömningen utgår från de värdeeffekter som tas fram i steg 1 och 
2, och hur dessa fördelas utifrån de geografiska förutsättningarna för respektive fastighet 
vid respektive läge. 

Resultat av studien: 

Kort beskrivning av de kommersiella förutsättningarna för handel i respektive läge – vil-
ket visar på förståelse för handelns komplexitet och ger trovärdighet i dialog med fastig-
hetsägare. 

Underlag som visar på värdeeffekter i tunnelbanelägen – jämfört med liknande lägen utan 
tunnelbana – ger kvantifierbara och trovärdiga värdeeffekter av tunnelbana för olika typer 
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av områden (fångar upp att effekten varierar givet andra centrala förutsättningar för han-
del). 

Bedömning av hur värdeeffekter fördelar sig på geografisk nivå för respektive läge – dvs 
vilka fastigheter/fastighetsägare är lokaliserade så att de bedöms få en värdeökning (kvan-
tifierad) inom handel vid en stationsetablering. 

2 Handelns drivkrafter 
Handelns primära drivkraft är befolkningsstorleken och därmed den köpkraft som finns i 
ett upptagningsområde. Stockholms län är Sveriges största och befolkningstätaste region 
varför förutsättningarna för detaljhandelns är mycket gynnsamma. Detaljhandeln i Stock-
holms län omsatte drygt 130 miljarder kronor år 2011 vilket motsvarade 23 procent av 
detaljhandelns omsättning i riket.  

Folkmängden, här tolkat som en uppskattning av köpkraften, har dock olika dragnings-
kraft på olika branscher och generellt kan sägas att dagligvaruhandeln, trots olika lokali-
seringspreferenser beroende på butikskoncept, har en starkare och tydligare koppling till 
folkmängdens geografiska utbredning än vad sällanköpsvaruhandeln har. 

På kommunnivå förklarar folkmängden mer än 90 procent av detaljhandelns omsättning 
sett till riket som helhet. Stockholmsregionen avviker från riket främst genom att folk-
mängden spelar avsevärt mindre roll för vart sällanköpsvaruhandeln är lokaliserad. Detta 
pekar på att invånarna i Stockholmsregionen är relativt oberoende av kommungränsen i 
samband med sina inköp varför mer än 40 procent av handelns omsättning på kommun-
nivå istället förklaras av andra faktorer än folkmängden. Här spelar faktorer som tillgäng-
lighet, samlokaliseringar samt attraktivitet stor betydelse.  

En handelsplats attraktivitet förklaras alltså av flera betydande parametrar utöver själva 
befolkningsstorleken i omlandet. En grov uppskattning av vilka parametrar som styr at-
traktivitet (och därmed hyresbetalningsvilja/förmåga) beskrivs i nedanstående tabell: 
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Primära	faktorer	som	påverkar	handelns	kommersiella	förutsättningar	

Platsens	 storlek	
och	utbud	

Mängden utbud samt butiksmix och kvalitet på utbudet är i sig 
en av grundförutsättningarna – desto mer komplett utbud en 
plats har desto större attraktion på marknaden.  

Fastighetsägare	 Innebörden av det ovanstående är att en plats förutsättningar 
för handel till stor del beror på om det finns en professionell 
fastighetsägare som genom möjlighet att investera i en han-
delsplats kan skapa en attraktiv handelsplats 

Köpkraft	 Den konsumtion som sker av de som bor i en handelsplats upp-
tagningsområde 

Upptagnings-
område	

Handelsplatsen marknad – definieras  av  den  egna  platsens  at-
traktion avseende utbud men även naturliga barriärer, konkur-
rerande handelsplatser samt möjligheten att ta sig till platsen 
med bil, kollektivtrafik eller gång/cykel  

Kommunikationer/	
tillgänglighet	

Möjligheten att ta sig till handelsplatsen med olika färdsätt styr 
i stor grad dess attraktivitet. Även synligheten från centrala 
kommunikationsleder samt orienterbarheten avseende 
av/påfarter är avgöraden - även möjlighet till parkering är 
centralt för mer externa handelsplatser. Attraktiva handelsplas-
ter har nästan alltid både goda kommunikationer via bil och 
kollektivtrafik 

Personflöden	 På mikronivå är de möjliga personflödena en butik har i anslut-
ning till sin entré avgörande – endast mycket starka varumär-
ken klarar att skapa sina egna flöden. Detta innebära att de 
kommersiella effekterna av goda kommunikationer till en plats 
relativt snabbt avtar med avståndet från själva noden 

Konkurrens		 En handelsplats upptagningsområde bestäms till stor del av var 
konkurrerande handelsplatser med liknande utbud är lokali-
serade. På samma sätt blir trösklarna för nya handelsplatser 
mycket höga om de ligger för nära en redan etablerad och väl 
fungerande handelsplats. Studier visar på att fullskaliga han-
delsplatser ”dödar” sitt närmast omlands förutsättningar för 
större handelsetableringar (livsmedel och service lyder dock 
under andra regler – där närhet styr) 

Utrymme	 En handelsplats kräver ett visst fysisk utrymme – är platsen 
redan bebyggd med andra verksamheter som enligt marknads-
logiken fortfarande har ett tillräckligt stort värde innebär det i 
praktiken att platsen inte har förutsättningar för handel inom 
överskådlig tid 

Tabell över faktorer/drivkrafter som påverkar en plats handelspotential. 
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Vid en etablering av en ny tunnelbana är det framförallt kommunikationer/tillgänglighet 
som påverkas av de faktorer som styr handelsplatsernas attraktivitet. Indirekta effekter av 
fler bostäder och delvis fler arbetsplaster stärker också köpkraften i närområdet men får 
anses ha en marginell effekt för de större handelsplatsernas tillväxtförutsättningar. Effek-
ten av starkare köpkraft i närområdet kan däremot kommersialiseras med ett utökat utbud 
av livsmedel och olika servicefunktioner. Dessa funktioner bedömer vi mer som en del av 
framtida bostads- eller kontorsexploateringar än del i utvecklingen av handelsfastigheter, 
och därmed en effekt på deras affär.  

Bryter man ned kommunikationer/tillgänglighet på samma sätt som för handelsplatsens 
drivkrafter, blir tabellen enligt nedan: 
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Primära	 faktorer	 som	 påverkar	 en	 handelsplats	 förutsättningar	 avseende	
kommunikationer	och	tillgänglighet	

Lokala	och		
regionala		
bussar	

Lokala och regionala bussars påverkan på handelns förutsättningar 
styrs framförallt av mängden linjer som angör platsen, dess frekvens 
samt närhet till butik  

Tunnelbana		 Är genom sin tydlighet ett prioriterat trafikslag inom kollektivtrafi-
ken,  leder  till  orienterbarhet  hur  man  tar  sig  till  en  plats  från  hela  
tunnelbanenätet samt har hög kapacitet. I dess lägen skapas ofta om-
stigningsplatser vilket gynnar handeln 

Annan	spårväg	 Spårväg har liknande effekter som tunnelbana men i minder skala 
framförallt pga dess lägre kapacitet. Pendeltåg upplevs som ett nå-
got trubbigare trafikslag för handelsplatser. Dess lokalisering till 
järnvägsnätet innebär ofta större barriärer, jämfört med tunnelbana 
som kan komma ”närmare”. Utgångspunkten Stockholm central 
istället för T-centralen är också en barriär (eventuellt ändras det i 
och med den nya Station City – dess barriäreffekt är dock avståndet 
vertikalt) 

Närhet	och		
anslutning	till	
central	vägled	

Närheten till centrala vägleder är en viktig förutsättning för att han-
delsplaster ska kunna nå en så regional marknad som möjligt. Vik-
tigt för bilburna kunder är även att handelsplatsen ska vara synlig 
från vägen och att av- och påfarter är lättillgängliga och i båda rikt-
ningarna 

Omstignings-
plats	

Är en handelsplats lokaliserad vid en omstigningsplats mellan olika 
trafikslag eller på annat sätt utformad som en bytespunkt blir effek-
terna av kommunikationerna betydligt bättre för handeln än om det 
bara är trafik med av- och påstigning 

Parkering	 God tillgång till parkering som upplevs prisvärd och lättillgänglig 
och inte överbelagd 

Cykel	och	gång-
trafik	

En handelsplats tillgänglighet ur cykel- och gångperspektivet styrs 
framförallt om det finns en stor andel bostads- eller arbetsplatser i 
närhet till handelsplatsen  

Avstånd	lokalt	 Avståndet mellan stationer, omstigningsplatser samt parkering är 
avgörande för hur attraktiviteten fördelar sig inom en handelsplats. 
För långa avstånd innebär relativt omgående att en stor dela av till-
gänglighetseffekten avtar. Det finns dock inget givet avstånd utan 
platsens massa/storlek avgör – t ex är benägenheten att gå längre till 
en butik avsevärt mycket större i Stockholm city än i t ex Liljehol-
men. 

Tabell över faktorer/drivkrafter som påverkar en plats handelspotential inom området 
tillgänglighet/kommunikationer. 
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3 Föreslagna tunnelbanedragningar 
Rapporten analyserar eventuella effekter för handel i de föreslagna nya tunnelbanestat-
ionslägena. De föreslagan dragningarna kan övergripande delas in i tre grupper: 

· Nackagrenen och avgrening från denna (Slakthusområdet) 
· Hagastaden 
· Barkarby 

Nedan markeras föreslagna lägen för stationerna enligt de olika dragningsalternativen: 

 

Föreslagna dragningar till Nacka (Källa: Förstudie Tunnelbana till Nacka – under-
handsrapport till statens förhandlingspersoner) 
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Alternativ ”norr om Enskede gård” för ny dragning Hagsätralinjen (Källa: Förstudie 
Tunnelbana till Nacka – underhandsrapport till statens förhandlingspersoner) 

 

Alternativ ”norr om Sockenplan” för ny dragning Hagsätralinjen (Källa: Förstudie Tun-
nelbana till Nacka – underhandsrapport till statens förhandlingspersoner) 
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Förlängning av Blå linje till Barkarby – två nya stationer Barkarbystaden och Barkarby 
station (Källa: Förstudie Tunnelbana till Nacka – underhandsrapport till statens för-
handlingspersoner) 

 

Förlängning av grön linje till Hagastaden (Källa: Tunnelbana till Hagastaden och Nord-
ostsektorn – underhandsrapport till statens förhandlingspersoner) 
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4 Försäljningsindex  
Som en initial bedömning av de olika sträckningarnas potential för handel har vi kartlagt 
regiondelarnas försäljningsindex. Försäljningsindex är ett mått på hur stor andel av kon-
sumtionen befolkningen i en kommun/upptagningsområde lägger i sin närmarknad. Ett 
lågt försäljningsindex är ofta en signal om utbudsbrist eller handelsplatser med låg kon-
kurrenskraft – och innebär en potential om konkurrenskraften stärks genom t ex förbätt-
rad tillgänglighet.  

 

Kommun	 Dagligvaror		
(livsmedel	mm)	

Sällanköp	
(Kläder,	skor	mm)	

Summa		
detaljhandel		

Stockholm	 101 130 115 

Solna	 85 72 79 

Nacka	 112 113 112 

Järfälla	 85 261 171 

Försäljningsindex för aktuella kommuner (Källa: HUI) 

Försäljningsindex för de olika regiondelarna visar på stark konkurrenskraft hos befintlig 
handel bortsett från Solna – etableringen av Mall of Scandinavia i Arenastaden kommer 
med all sannolikhet att ändra på detta. Järfällas höga tal för sällanköp beror på Barkarby 
Handelsområde. Nacka ligger något lägre för sällanköp, vilket antyder att potentialen för 
att utveckal befintliga handelsområden kan vara större där.  
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5 Beskrivning och benchmark av nya 
stationslägen för tunnelbanan 

Utifrån ovanstående beskrivning av handelns drivkrafter genomförs i detta kapitel en ge-
nomgång av samtliga föreslagna stationslägens förutsättningar för handel samt lämpliga 
benchmarklägen – dvs platser som liknar de föreslagna stationslägena men med tunnel-
bana i nuläget.  

Föreslagna nya stationslägen samt valda benchmarklägen är: 

Föreslagen	ny	station	 Benchmark	

Kungsträdgården	(ny	position)	 Hötorget 

Ersta	 Zinkensdamm 

Sofia	 Mariatorget 

Nytorget	 Mariatorget 

Hammarby	kanal	 Alvik, Stadion 

Henriksdal	 Midsommarkransen 

Djurgården	 Gärdet, Universitetet 

Finnboda	 Kristineberg 

Sickla	 Liljeholmen 

Saltsjö	Järla	 Västra Skogen, Huvudsta 

Nacka	Forum	 Solna Centrum, Kista  

Hagastaden	 Stadshagen 

Slakthusområdet	 Liljeholmen, Globen-Skanstull 

Barkarbystaden	 Farsta strand, Hässelby strand 

Barkarby	station	 Farsta strand 

Tabell över föreslagna stationslägen samt valda benchmarklägen. 

Stationsläge: Kungsträdgården 

Handelsläge: 

Handelsläget med tunnelbana är ett centralt innerstadsläge, jämförbart med Hötorget och 
City. Ur handelssynpunkt karaktäriseras platsen främst av Gallerian och handeln runt 
Hamngatan. 

Med föreslagna nya tunnelbanesträckning till Nacka kommer stationen Kungsträdgården 
att ändra karaktär från att i dagsläget utgöra slutstation för Akalla/Hjulsta-linjen – till att 
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bli en attraktiv avstigande station för resenärerna på Nacka-delen av linjen. Detta kommer 
sannolikt att öka flödena av personer markant till Gallerian och intilliggande butiksstråk. 

Planer: 

Prövning pågår av en detaljplan som medger en mycket stor byggrätt för om-, på- och 
tillbyggnader i kvarteret som rymmer Gallerian. Syftet med planändringen är att tomträtt-
sinnehavaren vill utöka byggnadsvolymerna inom fastigheterna medan frågan om ut-
vecklingen av Brunkebergstorg hanteras i ett separat programarbete. 

I området pågår även utveckling av kvarteret Spektern, beläget mitt emot Gallerian. 

Flöden: 

Kungsträdgårdens befintliga tunnelbanestation genererar i dag ett flöde om ca 2 900 av-
stigande personer, vardagar mellan kl. 06:00 och 09:00. Med föreslagna nya tunnelbane-
sträckningar, skulle avstigande personer genereras från bägge riktningar av tunnelbanelin-
jen och flödet bedöms vid samma tidpunkt bli ca 5 400 avstigande personer. 

För benchmarkläget Hötorget – är flödet i dagsläget 14 400 personer vid samma tidpunkt. 

Marknadsläge: 

Den genomsnittliga hyresnivån för handel vid Kungsträdgården bedöms i dagsläget till ca 
10 000-11 000 kr/kvm, och butikshyrorna i det här området är bland de högsta i Stock-
holms innerstad, i likhet med butikslägen kring Hötorget och City. 

Handelspotential: 

Med ökad tillgänglighet i form av ny linjestreckning av redan befintlig tunnelbana (och 
därmed en mycket förbättrad position i hela tunnelbanesystemet), resulterande i högre 
flöden, görs bedömningen att det finns en ökad handelspotential i stationsläget Kungs-
trädgården. Den ökade potentialen kan ges uttryck antingen i form av ökade hyresintäkter 
pga. högre omsättning, eller i form av möjlighet till utbyggnad av befintlig handel pga. 
ökad omsättning. 

Stationsläge: Ersta 

Handelsläge: 

Handelsläget med tunnelbana till Ersta är jämförbart med Zinkensdamm, då detta är ett 
liknande geografiskt läge på Södermalm, samt har ett likande kommunikationsläge och 
kvartersstruktur. Även Kristineberg på Kungsholmen kan utgöra benchmark till Ersta. 

Ur handelsperspektiv karaktäriseras platsen av servicebetonad handel i bostadskvarter. 

Planer: 

På stadens mark pågår projekten Persikan och Masthamnen om totalt ca 3 000 nya lägen-
heter. 
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Flöden: 

Med föreslagna nya tunnelbanesträckningar, beräknas antalet avstigande personer vid 
Ersta till ca 831, vardagar mellan kl. 06:00 och 09:00. För benchmarkläget Zinkensdamm 
är flödet dagsläget 1 400 personer vid samma tidpunkt och för Kristineberg 1 000 perso-
ner. 

Marknadsläge: 

Den genomsnittliga hyresnivån för handel vid Ersta bedöms i dagsläget till ca 2 000 
kr/kvm. För benchmarkläget Zinkensdamm bedöms den genomsnittliga hyresnivån till ca 
3 000 kr/kvm (då lägen intill Hornsgatan genererar högre hyresnivåer) och för Kristine-
berg till 2 000 kr/kvm. 

Handelspotential: 

Med ökad tillgänglighet i form av tunnelbana, görs bedömningen att det inte finns någon 
ökad handelspotential i stationsläget Ersta. Området består i dagsläget av bostäder och 
läget för handel är utkonkurrerat av handel i de mer centrala delarna av Södermalm samt 
av Sickla köpkvarter, varför läget inte har studerats vidare i den här analysen. 

Stationsläge: Sofia 

Handelsläge: 

Handelsläget med tunnelbana till Sofia är jämförbart med Mariatorget och Zinkensdamm, 
då dessa stationer har ett liknande geografiskt läge på Södermalm, samt har ett liknande 
kommunikationsläge och kvartersstruktur. 

Ur handelssynpunkt karaktäriseras platsen av servicebetonad handel i bostadskvarter samt 
till viss del butiker inom mode och design. 

Planer: 

Inga för närvarande kända planer för området 

Flöden: 

Med föreslagna nya tunnelbanesträckningar, beräknas antalet avstigande personer vid 
Sofia till ca 1 600, vardagar mellan kl. 06:00 och 09:00. För benchmarkläget Mariatorget, 
är flödet 4 400 personer vid samma tidpunkt och vid Zinkensdamm 1 400 personer. 

Marknadsläge: 

Den genomsnittliga hyresnivån för handel vid Sofia bedöms i dagsläget till ca 2 500 
kr/kvm. För benchmarklägena Mariatorget och Zinkensdamm bedöms den genomsnittliga 
hyresnivån till 3000 kr/kvm. 

Handelspotential: 

Med ökad tillgänglighet i form av tunnelbana, görs bedömningen att det finns en viss 
ökad handelspotential i stationsläget Sofia. Den ökade potentialen består framför allt i 
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ökad omsättning pga. högre flöden till de idag befintliga butikerna i gatumiljön. Den 
ökade omsättningen kan därmed ge möjligheter till ökade hyresnivåer. 

Stationsläge: Nytorget 

Handelsläge: 

Handelsläget med tunnelbana till Nytorget är jämförbart med Mariatorget då detta är ett 
liknande geografiskt läge på Södermalm, samt har ett likande kommunikationsläge och 
kvartersstruktur. 

Ur handelsperspektiv karaktäriseras platsen av små butiker i gatumiljö med inriktning 
mot kläder och design. 

Planer 

Inga för närvarande kända planer för området 

Flöden: (Samma som för Sofia) 

Marknadsläge: 

Den genomsnittliga hyresnivån för handel vid Nytorget bedöms i dagsläget till ca 2 500 
kr/kvm. 

För benchmarkläget Mariatorget bedöms den genomsnittliga hyresnivån till 3 000 
kr/kvm. 

Handelspotential: 

Med ökad tillgänglighet i form av tunnelbana, görs bedömningen att det finns en viss 
ökad handelspotential i stationsläget Nytorget. Den ökade potentialen består framför allt i 
ökad omsättning pga. högre flöden till de idag befintliga butikerna i gatumiljön. Den 
ökade omsättningen kan därmed ge möjligheter till ökade hyresnivåer. 

Stationsläge: Hammarby kanal 

Handelsläge: 

Handelsläget med tunnelbana är ur geografisk synpunkt med närhet till city, kommunikat-
ioner och omgivning jämförbart med Alvik och Stadion. 

Ur handelsperspektiv karaktäriseras platsen av servicebetonad handel i bostadskvarter, 
med visst inslag av kläd- och sportbutiker. 

Planer: 

· Detaljplan Mårtensdal 6 - prövning av kontors- och verksamhetslokaler. Ny bebyg-
gelse om 60 000 kvm BTA föreslås i ett högre hus med lokaler och verksamheter i 
markplan. En ny skatehall om 1 300 kvm BTA föreslås byggas samman med fryshu-
set och ersätta den gamla. 

· Planprogram Godsvagnen 10 och Påsen 10 – prövning av bostadsändamål inom fas-
tigheterna, samt publika verksamheter och kontor. Bedömning att det inom program-
området kan skapas 450-500 nya lägenheter. 
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· Områdena Nordöstra Sjöstaden och dels Sjöstadshöjden kommer att bli möjliga att 
bebygga med ca 2 700 nya lägenheter vid en tunnelbaneutbyggnad, då Saltsjöbanans 
inre del kan slopas och ge utrymme för bostäder samt att tunnelbanan skulle öka in-
tresset att omvandla de äldre återstående delarna av arbetsplatsområdet till bostäder. 

Flöden: 

Med föreslagna nya tunnelbanesträckningar, beräknas antalet avstigande personer vid 
Hammarby kanal till 2 400, vardagar mellan kl. 06:00 och 09:00. För benchmarklägena 
Alvik och Stadion, är flödet 4 900, respektive 3 500 personer vid samma tidpunkt. 

Marknadsläge: 

Hyresnivån för handel vid Hammarby kanal bedöms i dagsläget vara ca 2 000 kr/kvm. 
Hyresnivån för benchmarklägena Alvik och Stadion bedöms även dessa till ca 2 500 
kr/kvm. 

Handelspotential: 

Med ökad tillgänglighet i form av tunnelbana, görs bedömningen att det finns en viss 
ökad handelspotential i stationsläget Hammarby kanal. Den ökade potentialen består 
framför allt i en klustring av den i dag utspridda handeln i området, mot den tänkta tun-
nelbanestationen. Potentiellt högre flöden kring stationen kan därmed ge högre omsätt-
ning och möjligheter till ökade hyresnivåer. 

Stationsläge: Henriksdal 

Handelsläge: 

Handelsläget med tunnelbana till Henriksdal är jämförbart med Midsommarkransen, då 
detta är ett liknande geografiskt läge samt har ett liknande avstånd från city samt från 
köpcentrummet i Liljeholmen – att jämföra med Henriksdals avstånd från Sickla köpkvar-
ter. 

Ur handelsperspektiv karaktäriseras Henriksdal i dagsläget av småskalig servicebetonad 
handel i bostadskvarter. 

Planer: 

Upprättande av planprogram för att utreda förutsättningarna för en framtida detaljplane-
läggning och utbyggnad av området längs med Kvarnholmsvägen. Inom programmet ska 
möjligheterna att förlägga bl.a. bostäder, kontor och handel utredas, detta för att skapa en 
tätare och mer blandad stad på Västra Sicklaön. Planprogrammet omfattar området mel-
lan Henriksdals trafikplats och Finnboda park. Kvarnholmsvägen löper genom hela om-
rådet och utgör en viktig entré till övriga bebyggelseområden såsom t.ex. Finnboda och 
Kvarnholmen. 

Flöden: 

Med föreslagna nya tunnelbanesträckningar, beräknas antalet avstigande personer vid 
Henriksdal till 500, vardagar mellan kl. 06:00 och 09:00. För benchmarkläget Midsom-
markransen är flödet 900 personer vid samma tidpunkt. 
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Marknadsläge: 

Den genomsnittliga hyresnivån för handel vid Henriksdal bedöms till 900 kr/kvm. För 
benchmarkläget Midsommarkransen bedöms den genomsnittliga hyresnivån även där till 
900 kr/kvm. 

Handelspotential: 

Med ökad tillgänglighet i form av tunnelbana, görs bedömningen att det inte finns någon 
ökad handelspotential i stationsläget Henriksdal. Området består i dagsläget av bostäder 
och läget för handel är utkonkurrerat av Sickla köpkvarter, samt i viss mån delar av Sö-
dermalm varför läget inte har studerats vidare i den här analysen. 

Stationsläge: Djurgården 

Handelsläge: 

Handelsläget med tunnelbana till Djurgården är jämförbart med tunnelbanelägen som 
Universitetet och Kristineberg, med avseende på avstånd från city samt omgivning och 
kvartersstruktur. 

Ur handelsperspektiv karaktäriseras platsen av viss servicebetonad handel, samt butiker 
inriktade mot turism. 

Planer: 

Förslag finns för utbyggnad av Cirkus med ett nytt scenhus för 700 åskådare, samt ut-
vidgning av Gröna Lund till norr om Allmänna gränd. Intill Djurgårdsbron planeras det 
även för ett nytt besökscentrum  

Flöden: 

Med föreslagna nya tunnelbanesträckningar, beräknas antalet avstigande personer vid 
Djurgården till 777, vardagar mellan kl. 06:00 och 09:00. För benchmarkläget Universitet 
är flödet 4 900 personer vid samma tidpunkt och för Kristineberg 1 000 personer. 

Marknadsläge: 

Den genomsnittliga hyresnivån för handel vid Djurgården bedöms i dagsläget till ca 900 
kr/kvm. För benchmarklägena Universitetet bedöms den genomsnittliga hyresnivån även 
där till 900 kr/kvm och för Kristineberg till 2 000 kr/kvm. 

Handelspotential: 

Med ökad tillgänglighet i form av tunnelbana, görs bedömningen att det inte finns någon 
ökad handelspotential i stationsläget Djurgården. Området består i dagsläget av turistattr-
aktioner och viss mängd bostäder. Läget för handel är utkonkurrerat av innerstaden och 
Sickla köpkvarter, varför läget inte har studerats vidare i den här analysen. 
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Stationsläge: Finnboda 

Handelsläge: 

Handelsläget med tunnelbana till Finnboda är jämförbart med Kristineberg, då detta är ett 
liknande geografiskt läge med avstånd från city. 

Planer: 

Upprättande av planprogram för att utreda förutsättningarna för en framtida detaljplane-
läggning och utbyggnad av området längs med Kvarnholmsvägen. Inom programmet ska 
möjligheterna att förlägga bl.a. bostäder, kontor och handel utredas, detta för att skapa en 
tätare och mer blandad stad på Västra Sicklaön. Planprogrammet omfattar området mel-
lan Henriksdals trafikplats och Finnboda park. Kvarnholmsvägen löper genom hela om-
rådet och utgör en viktig entré till övriga bebyggelseområden såsom t.ex. Finnboda och 
Kvarnholmen. 

Ur handelsperspektiv karaktäriseras platsen av småskalig servicebetonad handel i bo-
stadskvarter. 

Flöden: 

Med föreslagna nya tunnelbanesträckningar, beräknas antalet avstigande personer vid 
Finnboda till 777, vardagar mellan kl. 06:00 och 09:00. För benchmarkläget Kristineberg 
är flödet 1 000 personer vid samma tidpunkt. 

Marknadsläge: 

Den genomsnittliga hyresnivån för handel vid Henriksdal bedöms till 900 kr/kvm. För 
benchmarkläget Kristineberg bedöms den genomsnittliga hyresnivån till 2 000 kr/kvm. 

Handelspotential: 

Med ökad tillgänglighet i form av tunnelbana, görs bedömningen att det inte finns någon 
ökad handelspotential i stationsläget Finnboda. Området består i dagsläget av bostäder 
och läget för handel är utkonkurrerat av Sickla köpkvarter, varför läget inte har studerats 
vidare i den här analysen. 

Stationsläge: Sickla 

Handelsläge: 

Handelsläget med tunnelbana till Sickla är jämförbart med Liljeholmen, med avstånd från 
city och med tillgång till spårbunden trafik, samt storlek på köpcentrum. Ur handelssyn-
punkt karaktäriseras Sickla i dagsläget av både volym- och köpcentrumhandel. 

Planer: 

Översiktsplanen för Kyrkvikenområdet på Västra Sicklaön anger förtätning med ca 700 
bostäder och 3 000 nya arbetsplaster fram till 2020. Ytterligare ca 200 bostäder ca 2 500 
arbetsplatser bör kunna tillkomma till 2030. 
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Flöden: 

Med föreslagna nya tunnelbanesträckningar, beräknas antalet avstigande personer vid 
Sickla till ca 1 700, vardagar mellan kl. 06:00 och 09:00. För benchmarkläget Liljehol-
men är flödet i dagsläget ca 8 200 avstigande personer vid samma tidpunkt.  

Marknadsläge: 

Den genomsnittliga hyresnivån för handel vid Sickla bedöms i dagsläget till ca 4 000 
kr/kvm. För benchmarkläget Liljeholmen bedöms den genomsnittliga hyresnivån för han-
del till ca 5 000 kr/kvm. 

Handelspotential: 

Med ökad tillgänglighet i form av tunnelbana, görs bedömningen att det finns en ökad 
handelspotential i stationsläget Sickla, antingen i form av ökade hyresintäkter pga. högre 
omsättning, eller i form av möjlighet till utbyggnad av befintlig handel pga. ökad omsätt-
ning. 

Stationsläge: Saltsjö Järla 

Handelsläge: 

Handelsläget med tunnelbana till Saltsjö Järla är jämförbart med tunnelbanelägen som 
Västra Skogen och i viss mån Bergshamra i Solna, med avseende både på avstånd från 
city, samt avstånd från köpcentrum (Solna C respektive Nacka Forum) som utgör destina-
toner. 

Ur handelsperspektiv karaktäriseras Saltsjö Järla i dagsläget av småskalig servicebetonad 
handel i bostadskvarter. 

Planer: 

Inga för närvarande kända planer för området 

Flöden: 

Med föreslagna nya tunnelbanesträckningar, beräknas antalet avstigande personer vid 
Saltsjö Järla till 585, vardagar mellan kl. 06:00 och 09:00. För benchmarketläget Västra 
Skogen är flödet 1 800 personer vid samma tidpunkt och vid Bergshamra 800 personer. 

Marknadsläge: 

Den genomsnittliga hyresnivån för handel vid Saltsjö Järla bedöms i dagsläget till ca 900 
kr/kvm. För benchmarkläget Västra Skogen bedöms den genomsnittliga hyresnivån till ca 
800 kr/kvm och för Bergshamra till 1 200 kr/kvm. 

Handelspotential: 

Med ökad tillgänglighet i form av tunnelbana, görs bedömningen att det inte finns någon 
ökad handelspotential i stationsläget Saltsjö Järla. Området består i dagsläget av bostäder 
och läget för handel är utkonkurrerat av både Sickla och Nacka Forum, varför läget inte 
har studerats vidare i den här analysen. 
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Stationsläge Nacka Forum 

Handelsläge: 

Handelsläget med tunnelbana till Nacka Forum är jämförbart med Solna Centrum, samt i 
viss mån Kista både med avseende på avstånd från city samt med avseende på storlek på 
köpcentrum.  

Ur handelssynpunkt karaktäriseras platsen av en sammanhållen köpcentrumhandel. 

Planer: 

· Detaljplaneprogram för Nacka Strand – syfte att pröva förutsättningarna att utveckla 
Nacka Strand till en tät och levande stadsdel genom en ökad andel bostäder, arbets-
platser och service. 

· Prognos för Västra Sicklaön fram till 2030 (Danviken, Kvarnholmen, Alphyddan, 
Finntorp, Ekudden, Järla industriområde, Tallbacken, Nysättra, Vikdalen, Jarlaberg, 
Nämndhusområdet, Nacka Centrum, Storängen) med T-bana 2025 om 6 300 nya bo-
städer och 9 800 nya arbetsplatser. 

· Prognos för hela Nacka fram till 2030 om 9 100 nya bostäder, 11 050 nya arbetsplat-
ser och en ökad befolkning om 22 000 personer 

Flöden: 

Med föreslagna nya tunnelbanesträckningar, beräknas antalet avstigande personer vid 
Nacka Forum till ca 2 200, vardagar mellan kl. 06:00 och 09:00. För benchmarkläget 
Solna Centrum är flödet i dagsläget 2 500 personer vid samma tidpunkt och i Kista 7 600 
personer. 

Marknadsläge: 

Den genomsnittliga hyresnivån för handel vid Nacka Forum bedöms i dagsläget till  
ca 5 000 kr/kvm. För benchmarkläget Solna Centrum – och i viss mån Kista bedöms hy-
resnivån för handel till 6 000 kr/kvm 

Handelspotential: 

Med ökad tillgänglighet i form av tunnelbana, görs bedömningen att det finns en ökad 
handelspotential i stationsläget Nacka Forum, antingen i form av ökade hyresintäkter pga. 
högre omsättning, eller i form av möjlighet till utbyggnad av befintlig handel pga. ökad 
omsättning. 

Stationsläge: Hagastaden 

Handelsläge: 

Handelsläget med tunnelbana till Hagastaden är jämförbart med ett läge som Stadshagen, 
med avstånd från city, läge i stadens förlängning och med kvarterstruktur med en stor 
andel nyproduktion av kontor. Ur flödessynpunkt kan läget även jämföras med Skanstull 
(och i viss mån Tekniska Högskolan) 
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Ur handelsperspektiv karaktäriseras platsen främst av servicefunktioner till kontorshyres-
gäster och boende. 

Planer: 

· Syftet med detaljplanen för Norra Stationsområdet är att länka samman Stockholms 
innerstad med Karolinska sjukhusområdet och Solna 

· Trafik- och spårområdena för E4/E20 och Värtabanan intunnlas och överbyggs 
· Skapa förutsättningar för en integrerad stadsmiljö med ca 3 100 nya bostäder, hotell 

och ca 300 000 kvm BTA för kontor, handel och Life-science 
· Områdets stadsdelscentrum förläggs till Torsplan, dit också tunnelbanans stations-

uppgångar planeras 

Flöden: 

Med föreslagen ny tunnelbanesträckning, beräknas antalet avstigande personer vid Ha-
gastaden till 7 400, vardagar mellan kl. 06:00 och 09:00. För benchmarkläget Stadshagen 
är flödet 3 600 vid samma tidpunkt och för Skanstull och Tekniska Högskolan är motsva-
rande siffror 6 700 respektive 7 300. 

Marknadsläge: 

Den genomsnittliga hyresnivån för handel vid Hagastaden bedöms till 2 500 kr/kvm på 
den del som tillhör Vasastaden och 800 kr/kvm för den del som tillhör Solna i dagsläget. 
För benchmarklägena bedöms hyran till ca 3 000 kr/kvm. 

Handelspotential: 

Med ökad tillgänglighet i form av tunnelbana, görs bedömningen att det finns en viss 
ökad handelspotential i stationsläget Hagastaden. Den ökade potentialen består framför 
allt i ökade flöden av människor i ett område som i dag till viss mån är underförsörjt av 
handel. Nyproduktion av kontorsarbetsplatser och bostäder i området skapar ett stort un-
derlag för viss typ av serviceinriktad handel, dagligvarubutiker etc. De ökade flödena kan 
därmed ge högre omsättning och möjligheter till ökade hyresnivåer. 

Stationsläge: Slakthusområdet 

Handelsläge: 

Handelsläget med tunnelbana till Slakthusområdet är jämförbart med Liljeholmen (i det 
fall köpcentrum och IKEA byggs), med avstånd från city, samt liknande kommunikat-
ionsläge med tunnelbana och tvärspårväg. Om inget köpcentrum byggs är handelsläget 
mer jämförbart med Globen och Skanstull. 

I dagsläget finns ingen direkt handel i området förutom enstaka servicefunktioner. Med 
den framtida utvecklingen av området kommer det dock sannolikt att erbjudas både köp-
centrumhandel och butikshandel i gatumiljön. 

Planer: 

Hela området är industri/kontor idag och avses att omvandlas till bostä-
der/handel/verksamhet. Programarbete pågår. 
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Flöden: 

Med föreslagna nya tunnelbanesträckning, beräknas antalet avstigande personer vid 
Slakthusområdet till ca 2 200, vardagar mellan kl. 06:00 och 09:00. Vid benchmarkläget 
Skanstull är flödet 8 200 vid samma tidpunkt och för Globen och Skanstull är motsva-
rande siffra 1 800 respektive 6 700. 

Marknadsläge: 

Den genomsnittliga hyresnivån för handel vid Slakthusområdet bedöms i dagsläget till 
900 kr/kvm men mer relevant är att se till Globens hyresnivåer som ligger kring  
2 500 kr/kvm i snitt. För benchmarklägena bedöms hyresnivåerna i snitt ligga kring  
3 500 kr/kvm. 

Handelspotential: 

Med ökad tillgänglighet i form av närmare placering av tunnelbana, är bedömningen att 
det finns en viss ökad handelspotential i stationsläget Slakthuset. Området har i dagsläget 
tillgång till tunnelbana via stationsläget Globen, men tillgängligheten för handelsetable-
ringar skulle öka betydligt med ett nytt stationsläge på ett kortare avstånd till de planerade 
handelsetableringarna. Som förslaget är utformat i nuläget innebär dock den nya place-
ringen av tunnelbana ingen förbättring för platsens handelsetableringar. IKEA och dess 
köpcentrumdel får liknande avstånd som dagens tunnelbana (dock utan omstigningseffekt 
från tvärbanan) medan Globen Shopping får ett sämre handelsläge än idag. Skulle däre-
mot perrong/stationsläget hamna mer centralt i Slakthusområdet och därmed närmare be-
fintliga och planerade handelsanläggningar (inom 300-400 meter) ger flytten en sannolik 
effekt på handelspotentialen.  

Stationsläge: Barkarbystaden 

Handelsläge: 

Handelsläget med tunnelbana till Barkarbystaden kan jämföras med läget Farsta strand ur 
geografisk synpunkt med avstånd från city. Farsta utgör även ett bra jämförelsealternativ 
ur det perspektivet att en stor utveckling av bostäder har ägt rum, vilket även planeras i 
Barkarby.  

Till viss mån kan läget för Barkarbystaden även jämföras med Hässelby strand och 
Akalla, där handelsplatser som Åkermyntan och Veddesta kan utgöra benchmarklägen för 
handel i närheten av dessa tunnelbanelägen. 

I dagsläget finns ingen handel där bostäderna planeras att byggas – men på kort avstånd 
därifrån (mindre än en kilometer) finns Barkarby handelsplats som erbjuder volymhandel 
samt IKEA varuhus. 

Planer: 

· 8 000 nya bostäder (och ytterligare 4 000 nya bostäder vid eventuell förändrad mar-
kanvändning) och 6 000 nya arbetsplatser planeras fram till 2030. 
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· Stockholmsporten – området kring Hjulsta trafikplats – planering för 5 000 nya bo-
städer och 4 000 nya arbetsplatser. 

Flöden: 

Med föreslagen ny tunnelbanesträckning beräknas antalet avstigande personer vid 
Barkarby Station till ca 600, vardagar mellan kl. 06:00 och 09:00. För benchmarkläget 
Farsta Strand är flödet av personer 500 vid samma tidpunkt. 

Marknadsläge: 

Den genomsnittliga hyresnivån för handel vid Barkarbystaden (Barkarby handelsplats) 
bedöms i dagsläget till 800 kr/kvm. För benchmarklägena Farsta Strand, Hässelby Strand 
och Akalla bedöms den genomsnittliga hyresnivån till ca 1 000 kr/kvm. 

Handelspotential: 

Med ökad tillgänglighet i form av tunnelbana, görs bedömningen att det inte finns någon 
ökad handelspotential i stationsläget Barkarbystaden. Läget för handel är i dagsläget ut-
konkurrerat av Barkarby handelsplats, och ligger även för långt ifrån denna för att ett nytt 
tunnelbaneläge skulle ge effekter i form av ökade flöden till handelsområdet (ungefär 900 
meter från perrongläget till handelsplatsens utkant). Läget har därför inte studerats vidare 
i den här analysen. 

Stationsläge: Barkarby Station 

Handelsläge: 

Handelsläget med tunnelbana till Barkarby station kan jämföras med läget Farsta strand – 
både ur geografisk synpunkt med avstånd från city, samt ur kommunikationssynpunkt då 
bägge lägen även erbjuder pendeltåg. Farsta utgör även ett bra jämförelsealternativ ur det 
perspektivet att en stor utveckling av bostäder har ägt rum, vilket även planeras i 
Barkarby.  

Till viss mån kan läget för Barkarbystaden även jämföras med Hässelby strand och 
Akalla, där handelsplatser som Åkermyntan respektive Veddesta kan utgöra benchmark-
lägen för handel i närheten av dessa tunnelbanelägen. 

I dagsläget finns ingen direkt handel i detta läge förutom enstaka servicefunktioner kopp-
lade till pendeltågsstationen. 

Planer: 

· Järfälla gör bedömningen att 40 000 nya bostäder och 10 000 nya arbetsplatser till-
kommer i kommunen och angränsande områden. 

· Stockholm Väst – Barkarbypassagen – en tre km lång förlängning av tunnelbanans 
blå linje från Akalla till nya stationen Stockholm Väst. En effektiv tvärförbindelse 
som binder samman två stadskärnor; Akalla-Kista och Barkarby-Jakobsberg. Ett re-
secentrum som sammanbinder tunnelbana, pendeltåg, bussar och fjärrtåg. Tidsspan-
net från det att regeringen fattar beslut till dess att första resenären kan åka på den nya 
linjen bedöms till 5-6 år. 
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Flöden: 

Med föreslagen ny tunnelbanesträckning beräknas antalet avstigande personer vid 
Barkarby Station till ca 850, vardagar mellan kl. 06:00 och 09:00. För benchmarkläget 
Farsta Strand är flödet av personer 500 vid samma tidpunkt. 

Marknadsläge: 

Den genomsnittliga hyresnivån för handel vid Barkarby station bedöms i dagsläget till 
800 kr/kvm. För benchmarkläget Farsta Strand bedöms den genomsnittliga hyresnivån till 
1 000 kr/kvm. 

Handelspotential: 

Med ökad tillgänglighet i form av tunnelbana, görs bedömningen att det finns en något 
ökad handelspotential inom befintligt bestånd, då platsens handelserbjudande kan ha en 
kompletterande karaktär till Barkarbys handelsplats. 
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Nytt	 läge	
för	station	

Snitthyra	
idag	
(kr/kvm)	

Beräknat	
resande-
flöde		
(påstigande	
kl	06-09)		

Bench-
mark	

Samman-
vägd	 snitt-
hyra	bench-
bench-
markläget	
(kr/kvm)	

Resandeflöde	
idag		
(påstigande	
kl	06-09)	

Kungs-
trädgården		

10 500 5 400 Hötorget/City 11 000 14 400 

Ersta	 2 000 830 Zinkensdamm 3 000 1 400 

Sofia	 2 500 1 600 Mariatorget 3 000 4 400 

Nytorget	 2 500 1 600 Mariatorget 3 000 4 400 

Hammarby	
kanal	

2 000 2 400 Alvik, Stadion 2 500 4 900/3 500 

Henriksdal	 900 500 Midsommar-

kransen 

900 900 

Djurgården	 900 800 Gärdet,  

Universitetet 

900 4 900 

Finnboda	 900 800 Kristineberg 2 000 1 000 

Sickla	 4 000 1 700 Liljeholmen  5 000 8 200 

Saltsjö	Järla	 900 600 Västra Sko-
gen, Huvudsta 

800 1 800 

Nacka		
Forum	

5 000 2 200 Solna Cent-

rum, Kista 

6 000 2 500/7 600 

Hagastaden	 2 500 7 400 Stadshagen 3 000 3 600 

Slakthus-
området	

2 500 2 200 Liljeholmen, 
Globen-

Skanstull 

3 000 8 200/1 800/ 
6 700 

Barkarby-
staden	

800 - Farsta strand, 
Hässelby 

strand 

1 000 500 

Barkarby	
station	

800 - Farsta strand 1 000 500 

Sammanfattande tabell över föreslagan stationslägen samt benchmarklägen avseende 
hyresnivåer och verkliga/förväntade flöden. (Källa hyresnivåer: Olika fastighetsdataba-
ser samt diverse fastighetsaktörer) 
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En genomgång av samtliga föreslagna nya stationslägen visar på att nio av de femton fö-
reslagna stationslägena har en mer betydande potential för att utveckal handelsytor om en 
tunnelbanestation etableras (eller som i Kungsträdgårdens fall – får en ny position i tun-
nelbanenätet). Övriga sex nya tunnelbanelägen bedöms endast få mindre värdeeffekter 
avseende just handel. Det kan röra sig om bättre förutsättningar för livsmedel eller när-
service – framförallt i områden där större bostadsexploateringar planeras. Dessa exploate-
ringars kommersiella drivkrafter härleds också framförallt till bostads- eller kontorsex-
ploateringen och inte till en eventuell tunnelbanestation. Fastighetsekonomin för dessa 
funktioner kapitaliseras primärt i själva bostadsprojektet och kan oftast inte delas upp i en 
enskild handelsdel. I befintliga fastighetsstrukturer är värdeeffekterna så osäkra/små att 
en bedömning inte är relevant att göra i nuläget. 

 

Föreslagen	ny	station	 Förändring	handelspotential	

Kungsträdgården	(ny	position)	 Förbättrad potential för handel 

Ersta	 Endast små effekter 

Sofia	 Förbättrad potential för handel 

Nytorget	 Förbättrad potential för handel 

Hammarby	kanal	 Förbättrad potential för handel 

Henriksdal	 Endast små effekter 

Djurgården	 Endast små effekter 

Finnboda	 Endast små effekter 

Sickla	 Förbättrad potential för handel 

Saltsjö	Järla	 Endast små effekter 

Nacka	Forum	 Förbättrad potential för handel 

Hagastaden	 Förbättrad potential för handel 

Slakthusområdet	 Förbättrad potential för handel1 

Barkarbystaden	 Endast små effekter 

Barkarby	station	 Förbättrad potential för handel 

Sammanfattande tabell över föreslagan stationslägen och dess handelspotential om en ny 
tunnelbanestation etableras. 

                                                   
1 Utgår från att perrongläget hamnar närmare handelsetableringarna än i beskrivet underlag. 
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6 Tillgängligheten hos nya stationslägen 
med handelspotential 

I de inledande delarna av rapporten beskrevs handelns drivkrafter. Den drivkraft som tun-
nelbanan primärt påverkar är platsens tillgänglighet/kommunikationer. Faktorer som på-
verkar hur tillgänglig en handelsplats upplevs, beskrevs i ett antal punkter: 

· Lokala och regionala bussar 

· Tunnelbana  

· Annan spårväg 

· Närhet och anslutning till central vägled 

· Omstigningsplats 

· Parkering 

· Cykel och gångtrafik 

· Avstånd lokalt 

För att ytterliga bedöma vilka effekter en ny tunnelbanestation har för de lägen som vi 
bedömt, har en fördjupad analys av dess tillgänglighet före och efter genomförts. 

Analysen bygger på en bedömning av hur varje läge i dagsläget uppfyller sin tillgänglig-
hetspotential. Tillgänglighetspotentialen ska ses som ett relativt mått för varje plats, och 
mäter hur tillgänglig platsen är i nuläget jämfört med om alla kriterier för god tillgänglig-
het är uppfyllda. Dvs är alla de ovanstående parametrarna som ”förklarar” god tillgäng-
lighet uppfyllda så har platsen ett tillgänglighetmått på 100 %.  

Analysen bygger på ett före och efter perspektiv (före och efter en tunnelbanestation) – 
för att visa på hur stor effekt en tunnelbanestation har för just det lägets tillgänglighets-
potential. En plats som redan har mycket god tillgänglighet pga att hög uppfyllnad av 
andra faktorer som påverkar tillgängligheten, får en mindre pluseffekt av en ny tunnel-
bana, än en plats som idag saknar de flesta kommunikationsvägarna. 

Nedan följer en genomgång av de lägen vi bedömer har en handelspotential och dess till-
gänglighet idag och med ny tunnelbanesation. 

Kungsträdgården 

Platsen Kungsträdgården har tillgång till en del bussar, samt spårbunden trafik i form av 
spårvägen till Djurgården. Viss omstigning sker och platsen är tillgänglig genom sitt cen-
trala läge. Tillgång till parkering finns i t ex Galleriagaraget, angöring till trafikleder sak-
nas. Sammantaget bedöms platsens relativa tillgänglighet uppgå till 60 %. Med en ny 
tunnelbanestation bedöms den relativa tillgängligheten för platsen uppgå till 85 %. 

Den relativa tillgängligheten vid benchmarkläget Hötorget bedöms uppgå till 70 % då fler 
bussar passerar detta läge och pga. att närmare till Centralen. 
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Sofia 

Sofia är inte så tillgängligt i dagsläget. Plasten har tillgång till stombusslinje 2, men sak-
nar spårbunden trafik, tillgång till parkering och närhet till angörande trafikled. Det sker 
heller ingen omstigning av kollektiva färdmedel vid platsen. För gång och cykeltrafik är 
platsen tillgänglig för de boende i närområdet. Sammantaget bedöms platsens relativa 
tillgänglighet uppgå till 25 %. Med en ny tunnelbanestation bedöms den relativa tillgäng-
ligheten för platsen uppgå till 50-60 %. 

Den relativa tillgängligheten för benchmarklägena Mariatorget och Zinkensdamm be-
döms uppgå till 50 % främst pga att omstigning i dessa lägen sker mellan buss och tun-
nelbana.  

Nytorget 

Nytorget är inte så tillgängligt i dagsläget. Plasten har tillgång till några busslinjer, men 
saknar spårbunden trafik, tillgång till parkering och närhet till angörande trafikled. Det 
sker heller ingen omstigning av kollektiva färdmedel vid platsen. För gång och cykeltra-
fik är platsen tillgänglig för de boende i närområdet. Sammantaget bedöms platsens rela-
tiva tillgänglighet uppgå till 25 %. Med en ny tunnelbanestation bedöms den relativa till-
gängligheten för platsen uppgå till 50-60 %. 

Den relativa tillgängligheten för benchmarkläget Mariatorget bedöms uppgå till 50 % 
främst pga. att omstigning i detta läge sker mellan buss och tunnelbana. 

Hammarby Kanal 

Hammarby Sjöstad bedöms inte som så tillgängligt i dagsläget. Platsen har tvärbana och 
tillgång till ensataka busslinje, men det sker ingen omstigning i området.  Det finns god 
angöring till närliggande trafikleder i form av Söderledstunneln och Värmdöleden, men 
utbudet av parkeringsplatser är inte så stort. För gång- och cykeltrafikanter är platsen till-
gänglig för de boende i närområdet. Sammantaget bedöms platsens relativa tillgänglighet 
uppgå till 45 %. Med en ny tunnelbanestation bedöms den relativa tillgängligheten för 
platsen uppgå till 60 %. 

Den relativa tillgängligheten i benchmarklägena Alvik och Stadion bedöms uppgå till 85 
respektive 50 %. Alvik har mycket god tillgänglighet i form av flera kollektiva färdmedel, 
omstigning och närhet till trafikled. 

Sickla 

Sickla är en tillgänglig plats som har god tillgång på bussar, spårbuden trafik, parkering, 
samt god angöring till kringliggande trafikleder. Platsen utgör även till viss mån en om-
stigningspunkt mellan saltsjöbanan och bussar. Sammantaget bedöms platsens relativa 
tillgänglighet uppgå till 80 %. Med en ny tunnelbanestation bedöms den relativa tillgäng-
ligheten för platsen uppgå till 85-90 %. 

Den relativa tillgängligheten i benchmarkläget Liljeholmen bedöms uppgå till 90 %, då 
platsen har såväl bussar, tvärbana som tunnelbana, stor omstigning, möjlighet till parke-
ring och angöring till trafikled. 
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Nacka Forum 

Nacka Forum är en tillgänglig plats med mycket bussar, viss omstigning mellan motor-
vägsbussar och lokalbussar, mycket god angöring från angränsande trafikled och god till-
gång på parkeringsplatser. Platsen saknar dock spårbunden trafik. Sammantaget bedöms 
platsens relativa tillgänglighet uppgå till 80 %. Med en ny tunnelbanestation bedöms den 
relativa tillgängligheten för platsen uppgå till 85-90 %. 

Den relativa tillgängligheten i benchmarklägena Solna Centrum och Kista bedöms uppgå 
till 85 %, då dessa lägen är likvärdiga med Nacka Forum ur tillgänglighetssynpunkt men 
även erbjuder tunnelbana. Dock har dessa lägen en sämre angöring till angränsande tra-
fikleder. 

Slakthusområdet 

Slakthusområdet är idag en relativt tillgänglig plats med tillgång till ett antal busslinjer, 
samt tunnelbana och tvärbana på lite avstånd. Angöringen till närmsta trafikled – Nynäs-
vägen är god och det finns delvis möjlighet till parkering i området. Det sker dock ingen 
omstigning i området då denna sker företrädelsevis vid Gullmarsplan mellan tvärbana, 
tunnelbana och buss. 

Sammantaget bedöms den relativa tillgängligheten uppgå till 60 %. Med en flyttad tun-
nelbanestation bedöms den relativa tillgängligheten för platsen uppgå till 70 %. Den rela-
tiva tillgängligheten för benchmarkläget Liljeholmen bedöms uppgå till 90 %. För 
benchmarklägena Globen och Skanstull bedöms den relativa tillgängligheten uppgå till 65 
%. 

Hagastaden 

Tillgängligheten i Hagastaden är i dagsläget inte så god. Det finns en stombuss – linje 3, 
samt en del andra busslinjer, men det finns ingen spårbunden trafik och det sker ingen 
omstigning i området. Angöringen till E4:an är mycket god men det saknas i dagsläget 
parkering i området. 

Sammantaget bedöms den relativa tillgängligheten uppgå till 20 %. Med en ny tunnelba-
nestation bedöms den relativa tillgängligheten för platsen uppgå till 50 %. 

Den relativa tillgängligheten vid benchmarkläget Stadshagen bedöms uppgå till 50 %, 
tillgänglighetsmässigt är det likt Hagastaden, förutom att detta läge även erbjuder tunnel-
bana. För benchmarklägena Skanstull och Tekniska Högskolan – som är lika ur flödes-
synpunkt, bedöms den relativa tillgängligheten till 65 respektive 75 %. Tekniska Högsko-
lan har hög omstigning och erbjuder flera kollektiva färdmedel. 

Barkarby station 

Platsen är i dag relativt tillgänglig med tillgång till pendeltåg, bussar och stor omstigning. 
Även angöring till närmsta trafikled E18 är mycket god.  

Sammantaget bedöms den relativa tillgängligheten uppgå till 60 %. Med en ny tunnelba-
nestation bedöms den relativa tillgängligheten för platsen uppgå till 80 %. Den relativa 
tillgängligheten för benchmarkläget Farsta Strand bedöms uppgå till 70 %. 
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Föreslagen	ny	station	 Andel	av	 tillgänglighets-
potential	idag	

Effekt	 på	 tillgänglighets-
potential	med	tunnelbana	

Kungsträdgården		
(ny	position)	

60 % 85 % (+25) 

Sofia	 25 % 50-60% (+25-30) 

Nytorget	 25 % 50-60% (+25-30) 

Hammarby	kanal	 45 % 60 % (+15) 

Sickla	 80 % 85-90 % (+5-10) 

Nacka	Forum	 80 % 85-90 % (+5-10) 

Slakthusområdet	 60 % 70 % (+10) 

Hagastaden	 20 % 50 % (+30) 

Barkarby	station	 60 % 80 % (+20%) 

Sammanfattande tabell över föreslagna stationslägens tillgänglighetspotential med ny 
tunnelbanestation. 

7 Värdeeffekter av ny tunnelbana 
Vilka effekter en ny tunnelbanelinje har på handelns förutsättningar i de nya stationslä-
gena beror av en mängd olika faktorer. Centrala faktorer är bl a: Förändringen av platsens 
tillgänglighet, förväntade flöden på stationen, befintligt utbud och konkurrens, platsens 
fysiska och strukturella förutsättningar (finns/går det att skapa tillräcklig handelsvolym) 
och sist men inte minst en professionell fastighetsägare med intresse av att utveckla han-
del i området. 

För att fånga upp dessa faktorer har de nya tunnelbanelägena analyserats utifrån ett antal 
perspektiv.  

1. Bedömning av eventuellt utbudsunderskott genom analys av försäljningsindex 

Försäljningsindex visade på att framförallt Nacka har en möjlig potential att öka sitt han-
delsutbud och att en tunnelbanestation som också blir en omstigningsplats sannolikt för-
stärker regiondelens handelsposition. 

2. Kartläggning av respektive plats utifrån drivkrafterna för handel  

En genomgång av samtliga föreslagna lägen visade på att nio av femton lägen bedöms ha 
en möjlig potential att utvecklas starkare inom handelssegmentet vid en etablering av en 
tunnelbanestation. 
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3. Benchmarkstudien 

I nästa steg bedömdes eventuella hyresskillnader en tunnelbanestation kan ge, genom en 
benchmarkstudie med liknande platser som de föreslagna, men där skillnaden är att de 
finns en tunnelbanestation idag. Hyresskillnaden ligger sedan till grund för bedömningen 
av värdeeffekten av ny tunnelbanestation. 

 

Föreslagen	
ny	station	

Bedömt	
flöde	

Flöde	
Benchmark	

Snitt-
hyra	
idag	

Snitthyra	
Benchmark	

Skillnad	
hyra	

Kungsträdgården		
(ny	position)	

5 400  14 400 10 500 11 000 +500 

Sofia	 1 600 4 400 2 500 3 000 +500 

Nytorget	 1 600 4 400 2 500 3 000 +500 

Hammarby	kanal	 2 400 4 900 2 000 2 500 +500 

Sickla	 1 700 8 200 4 000 5 000 +1000 

Nacka	Forum	 2 200 2 500 5 000 6 000 +1 000 

Slakthusområdet	 2 200 8 200 2 500 3 000 +500 

Hagastaden	 7 400 3 600 2 500 3 000 +500 

Barkarby	station	 - 500 800 1 000 +200 

Sammanställning föreslagna stationslägen, hyra idag och för benchmarklägen 
(kr/kvm/år) samt bedömda flöden och flöden i benchmarklägen (avstigningar kl 06-09) 

De bedömda flödena ligger genomgående lägre än benchmarklägena. Att de bedömda 
flödena endast omfattar morgontrafiken vardagar gör även dess relevans för handel 
mindre intressant. val av benchmarklägen har därför i större utsträckning styrts av att hitta 
platser med samma funktion/läge och attraktivitet som de föreslagna lägena.  

4. Tillgänglighetsförbättring 

För att ytterligare undersöka och belysa skillnaden med och utan tunnelbanestation för de 
föreslagna lägena, genomfördes slutligen en bedömning av själva tillgänglighetsförbätt-
ringen. Beroende på tillgänglighetsförbättringen justeras därefter lägets hyresskillnad 
jämfört med sina benchmarklägen. Vid stor tillgänglighetsförbättring justeras värdeeffek-
ten upp och vid låg förbättring reduceras värdeeffekten. 
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Föreslagen	ny	station	 Effekt	 på	 tillgänglig-
hetspotential	 med		
tunnelbana		
(Procentenheter)	

Effekt	på	hyrespotential	
jämfört	 med	 bench-
markstudiens	 hyres-
skillnader	

Kungsträdgården	 (ny	 po-
sition)	

+ 25 - 

Sofia	 + 25-30 - 
Nytorget	 + 25-30 - 
Hammarby	kanal	 + 15 reducerar 
Sickla	 + 5-10 reducerar 
Nacka	Forum	 + 5-10 reducerar 
Slakthusområdet	 + 10 reducerar 
Hagastaden	 + 30 höjer 
Barkarby	station	 + 20 - 

Sammanställning av föreslagna stationslägen med en ny tunnelbanestations effekt på 
platsens tillgänglighet. 

Utifrån ovanstående analyssteg är vår samlade bedömning av värde-effekten för de poten-
tiella lägena – uttryckt som en höjd hyrespotential enligt nedanstående tabell. Utgångslä-
get för värdebedömning är områdets generella direktavkastningskrav. 

 

Föreslagen	ny	station	 Hyresökning	
(kr/kvm/år)	

Direkt-
avkast-
ningskrav	

Värdeökning 
(kr/kvm) 

Kungsträdgården		
(ny	position)	

500 5 % 10 000  

Sofia	 500 6 % 8 500 
Nytorget	 500 6 % 8 500 
Hammarby	kanal	 300 6,5 % 4 500 
Sickla	 600 6 % 10 000 
Nacka	Forum	
ICA	Maxi2	

600 
300 

6 % 
 

10 000 
5 000 

Slakthusområdet	 300 6 % 5000 
Hagastaden	 700 6,5 % 10 500 
Barkarby	station	 200 7,5 % 2 500 

Sammanställning av bedömda värdeeffekter för handelslokaler vid etablering av en tun-
nelbanesation uttryckt som kr/kvm. 

                                                   
2 För ICAs lokaler antar vi en lägre värdeeffekt pga av lägre hyresnivå för livsmedel – antagandet 
blir då plus 300 kr/kvm/år istället för 600 kr/kvm/år  
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8 Fastighetsägare och fördelning 
Möjligheten att kommersialisera den bedömda värdeeffekten för handel ligger hos fastig-
hetsägarna i respektive område och beståndets struktur. För att bedöma hur stora värden 
som finns i respektive område har vi därför kartlagt fastighetsägarstrukturen kring respek-
tive stationsläge. Utifrån kartläggningen har vi valt de fastighetsägare som vi bedömer får 
en kommersiell pluseffekt genom tunnelbanan som är möjlig att realisera (genom t ex 
hyreshöjningar eller tillskapande av mer handelsyta).  

Urvalsgrunderna för detta har varit: 

· Fastighetens läge i förhållande till föreslagen station. Ligger fastigheten tillräckligt 
nära för att ta del av pluseffekten av en ny station, för handel rör det sig om några 
hundra meter.  

· Fastighetsbeståndets struktur och fysiska utformning. Tillåter fastigheten/byggnaden 
utveckling av handel eller är områdets struktur ”färdigbyggt”.  

· Fastighetens huvudsakliga funktion. Fastigheter med primär inriktning för bostadsän-
damål kommer inte att ha möjlighet att kommersialisera handelspotentialen på samma 
sätt som en mer renodlad kommersiell aktör. 

· Fastighetsägandet. För att ha möjlighet att utveckal sina fastigheter utifrån de nya 
förbättrade handelsförutsättningarna, krävs det med största sannolikhet en fastighets-
ägare med inriktning på kommersiella lokaler. Bostadsrättsföreningar med primärt 
uppdrag att förse sina medlemmar med bostadsfunktion har inte vana eller vilja att 
genomdriva större handelsprojekt. Dess befintliga butiksbestånd kan dock få en posi-
tiv effekt, men ska underlaget användas för en förhandling om medfinansiering är 
dessa aktörer inte relevanta. 

Nedan följer en sammanställning av relevanta fastighetsägare för respektive område samt 
den potential för handel som vi bedömer att en ny tunnelbanesation genererar. Kolumnen 
”Andel” i tabellen anger om vi reducerat värdeeffekten pga att endast delar av beståndet 
bedöms ”få del" av värdehöjningen. Slakthusområdet har vi lagt sist då stor osäkerhet 
råder om den nya tunnelbanans dragning. Samt att det planerade handelsprojektets storlek 
och dess inneboende attraktionskraft, gör en direkt översättning av hyreseffekterna vid en 
flytt av tunnelbanan olämplig. Att det genereras en positiv effekt är dock säkerställt var-
för effekten angivits i ett intervall.  

Areorna i nedanstående tabell bygger på uppgifter från årsredovisningar om fastigheter-
nas butiksyta, där uppgift saknas har en uppskattning gjorts utifrån fastighetens totala lo-
kalarea (20 % av lokalytan har bedömts vara butiksyta). 
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Område/Fastighetsägare	 Area,	
kvm	

Värdeeffekt,	
kr/kvm	

Andel	 Värdeeffekt	
totalt,	kr	

Kungsträdgården	     

AMF	Pension	 29 000 10 000 50 % 145 000 000 

Vasakronan	 9 000 10 000 50 % 45 000 000 

Hufvudstaden	 600 10 000 50 % 3 000 000 

Midroc	 3 000 10 000 50 % 15 000 000 

Humlegården	 2 000 10 000 50 % 10 000 000 

Stena	Fastigheter	 3 000 10 000 50 % 15 000 000 

AFA	 1 000 10 000 50 % 5 000 000 

Sofia	     

Fastighetsaktiebolaget	Stadshus	 200 8 500  1 700 000 

Byggnadsfirma	Olov	Lindgren	AB	 300 8 500  2 550 000 

Nytorget	     

AFA	Sjukförsäkringsaktiebolag	 800 8 500  6 800 000 

Johansson	&	Korell	Fast.	Förvalt.	 400 8 500  3 400 000 

Hammarby	kanal	     

Atrium	Ljungberg	 1 000 4 500  4 500 000 

Fabege	 10 000 4 500 50 % 22 500 000 

Folksam	 2 200 4 500  9 900 000 

Sickla	     

Atrium	Ljungberg	 75 000 10 000 25 % 187 500 000 

Pandox	 1 600 10 000  16 000 000 

Nacka	Forum	     

Unibail	Rodamco	 50 000 10 000 50 % 250 000 000 

ICA	Fastigheter		 8 500 5 000 50 % 21 250 000 

Hagastaden	     

Atrium	Ljungberg	 5 000 10 500  52 500 000 

NCC	Property	Developement	 8 000 10 500  84 000 000 

Humlegården	 9 200 10 500  96 600 000 

GE	Real	Estate	 2 800 10 500  29 400 000 

Framtida	exploatering/Staden	 8 000 10 500  84 000 000 

Barkarby	station	     

Fastighets	AB	Brostaden	 800 2 500  2 000 000 

Summa:		    1 112 600 000 
Slakthusområdet	     

Ikano	Fastigheter	 136 000 5 000 25-50% 150-350 Mkr 

Sammanställning av relevanta fastighetsägare för varje stationsläge, som bedöms få en 
positivt kommersiell effekt avseende handel för sitt fastighetsbestånd med en ny tunnelba-
nestation. 
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Enligt ovanstående beräkning innebär dragning av ny tunnelbana enligt de förslag som 
tagit fram en kommersiell effekt för handeln motsvarande ca 1,3–1,5 miljarder kronor.  

Den genomförda bedömningen av värdeeffekter ska ses som en mycket övergripande an-
sats att identifiera värdet av en ny tunnelbanestation. Det är inte en regelrätt värdering – 
då hänsyn till de enskilda fastigheternas precisa förutsättningar inte har vägts in. 

Uppskattningen av värdeeffekterna vid etablering av nya tunnelbanestationer i olika lä-
gen, är en bedömning baserad på en mängd olika parametrar. Man bör dock vara med-
veten om att en exakt kunskap om effekterna inte står att finna – varför resultat bör tolkas 
med viss försiktighet när det gäller de exakta nivåerna. Bedömningen bygger dock på – 
enligt oss – sannolika antaganden. Och kan därför med relevans, tjäna som underlag i en 
diskussion kring vilka effekter en etablering av nya tunnelbanelinjer i Stockholmsregion-
en har på handelns förutsättningar i föreslagna lägen.  
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