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0.

Uppdraget

Hammar Locum Metior AB har på uppdrag av regeringskansliet (formell beställare är Trafikverket) haft i uppgift att analysera och beräkna de nyttovärden som
är kopplade till pågående och ny markanvändning som förväntas bli en konsekvens av att ny tunnelbana byggs ut i Stockholm. De kommuner som planeras för
tillkommande linjer är Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad samt Järfälla
kommun. Något förenklat kan man säga att syftet med utredningen är att beräkna
de stadsbyggnadsnyttor som tunnelbaneutbyggnaden leder till mätt i ekonomiska
termer.
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1.

Metod

1.1

Teori

4

Förbättrad reseffektivitet minskar uppoffringen (tid, kostnader) för att förflytta
personer och varor från en plats till en annan. Förflyttningskostnad är ett av tre
baselement i konceptet för läge i amerikansk lägesteori och därmed för värdebildning relaterat till läge. Läget producerar ekonomiska nyttor. Därifrån kommer
kopplingen mellan lägesvärde och markvärde och som följd härav sambandet
mellan förbättrad reseeffektivitet och ökat markvärde.
Om en tunnelbanelinje byggs liksom att en tunnelbanestation byggs minskar
förflyttningskostnaden. Då är det lätt att inse att minskad förflyttningskostnad
ökar avkastningen av markens användning för lokaler och bostäder och företagsverksamheter. Ökad avkastning slår igenom i hyresvärden, bostadsrättsvärden och
alla andra värden som följer av att markanvändningen till följd av minskad förflyttningskostnad blir effektivare. Alla dessa omständigheter, inom ramen för pågående markanvändning, kapitaliseras i ett förändrat markvärde eller ett bebyggelsevärde. Om marken är obebyggd kan den förbättrade reseeffektiviteten leda till
att marken blir lämplig för att bebyggas, både enligt PBLs kriterier vilka enligt det
kommunala planmonopolet kommunerna råder över och utifrån marknadsmässiga
värderingar som markägaren/marknaden råder över.
Förbättrad reseeffektivitet fångas uppenbarligen via stadsbyggnadsnyttor i markanvändningen. Att analysera och försöka beräkna nyttan av tunnelbanan utifrån




dels påverkan på pågående markanvändning, alltså påverkan på befintlig
bebyggelse,
dels utifrån effekter för ny markanvändning, alltså effekter på ny
bebyggelse
dels utifrån inverkan på av ny markanvändning på nya arbetsplatser, alltså
effekter på företagsvärden

är således en relevant metod.
Den föreliggande utredningen beräknar dessa nyttor . Det som presenteras i denna
rapport är de två första nyttorna, påverkan på befintlig bebyggelse samt effekter
på ny bebyggelse. Påverkan på handel har studerats i en annan utredning.

1.2

Genomförande

1.2.1

Ny bebyggelse

Måttet på nyttan av effekten på ny bebyggelse som här tillämpas är nuvärdet av
framtida exploateringsnetton. Med det menar vi det ekonomiska värdet idag av att
den planerade tunnelbaneutbyggnaden leder till att ny bebyggelse för bostäder och
lokaler utvecklas inom de nya tunnelbanestationernas influenszoner. Influenszonerna är de områden inom vilka förbättrad reseeffektivitet bedöms ha betydelse
för kommuner (planmonopol) och markägare (marknad) för etablering av ny
bebyggelse. Den nya bebyggelsen har bedömts i ett långsiktigt tidsperspektiv. Det
innebär en planeringshorisont som är olika i de analyserade kommunerna. Plane-
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ringshorisonten är som minst 2030 och som längst 2050. Underlag för bedömningarna är i huvudsak kommunernas egna planeringsdokument.
Framtida exploateringsnetton har följande väsentliga parametrar.







volymen, dvs. mängd bostäder respektive lokaler (BTA).
upplåtelseform för bostäder, fördelning på bostadsrätt respektive hyresrätt
exploateringstidpunkt, dvs. när kommer det enskilda projektet att planeras
och genomföras
exploateringskostnader, både på overheadnivå och områdesnivå för det
enskilda projektet med dess specifika förutsättningar
byggrättsvärden, innebärande marknadsvärden projektvis för bostäder
bostadsrätt, bostäder hyresrätt samt lokaler
värdeutveckling, innebärande realvärdeutveckling under väntetid

Bebyggelseprojekten analyseras var och ett i en planekonomisk utvärderingsmodell. Utvärderingsmodellen är till sin natur en investeringsmodell som hanterar
intäkter av alla framtida marknadsvärden av nya byggrätter och alla framtida
exploateringskostnader.
Det må noteras att måttet nuvärdet av framtida exploateringsnetton inte exakt
sammanfaller med måttet markvärde. Skillnaden är riskhanteringen i modellen.
Markvärdet idag av mark som enligt förväntan ska exploateras med ny bebyggelse
långt fram i tiden belastas enligt marknadens bedömning av dels en marknadsrisk
dels en planrisk. Exploateringsnettot däremot förutsätter det som hela utredningsuppdraget förutsätter, nämligen att om tunnelbana byggs ska kommunerna åtaga
sig att som följd härav bygga bl.a. bostäder i en uttalad och överenskommen omfattning. Det innebär att den förutsatta överenskommelsen mellan kommun och
regeringen eliminerar marknadsrisk och planrisk. Måttet exploateringsnetto är
således det ekonomiska utfall som förväntas uppstå för den som äger marken om
överenskommelsen hålls.
Värdemåttet är också värt en kommentar. Måttet är som sagts marknadsvärden
idag. Framtiden beaktas via realvärdeutveckling som är baserat på bakåtblickande.
Det får mycket stor betydelse för exploateringsnettot om realvärdeutvecklingen är
påtagligt under- eller överskattad. Överskattning har inte gjorts om den utveckling
av Stor-Stockholms tillväxt som tunnelbaneutredningen förutsätter blir verklighet
under de närmaste 30-40 åren. En annan parameter, nämligen relationen mellan
bostadsrätt/hyresrätt får också stor genomslagskraft i modellen. Andelen bostadsrätt är konservativt uppskattad i modellen. Alternativt kan vi säga att avvecklingen
av bruksvärdesystemet inte är intecknad i modellen.
Analysen har konsekvent genomförts i två steg. Först har analyserats inverkan av
ny bebyggelse med förutsättningen att ny tunnelbana byggs. Det innebär att
markanvändningen inom influenszonerna har bedömts så att den förutsätter att
tunnelbanan byggs ut på visst sätt. Den nya bebyggelse som räknas med är sådan
som inte finns i antagen plan. I det andra steget förutsätts motsatt att ingen
tunnelbana byggs. Då räknas bort den bebyggelse som har bedömts vara absolut
beroende av en ny tunnelbana. Samtidigt räknas med den bebyggelse som mer
eller mindre är beroende av ny tunnelbana men ändå kommer till stånd utan
tunnelbana, men där konsekvensen blir en senareläggning av genomförandet av
bebyggelsen.
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Det ovan sagda innebär att två olika resultat framkommer av analysen. Det första
är den mängd bostäder och lokaler som beror på om tunnelbana byggs eller inte
byggs. Det andra är exploateringsnettot som inte blott beror på skillnader i mängden bostäder och lokaler utan också påverkas av, om tunnelbanan inte byggs, dels
att viss bebyggelse får en senare exploateringstidpunkt dels ett lägre värde.
1.2.2

Befintlig bebyggelse

Måttet på nyttan av påverkan på befintlig bebyggelse som här tillämpas är värdepåverkan på bebyggda bostadsfastigheter och lokalfastigheter. Med det menar vi
det förändring av marknadsvärdet av det bebyggda fastighetsbeståndet som beror
på att den planerade tunnelbaneutbyggnaden leder till att beståndet inom de nya
tunnelbanestationernas influenszoner får en förbättrad reseeffektivitet.
De väsentliga parametrarna i modellen är följande.





avgränsning av influensområde, utgår från zonerna 300 m, 300-700m,
700-1 200 m
restidsvinster, har beräknats av Vectura som restidsvinster mellan ett stort
antal basområden
marknadsvärden
beståndsdata, areor för lokaler respektive bostäder med fastighetsregistret
som källa.

För bostäder bostadsrätter, bostäder hyresrätter samt lokaler för kontor har utvecklats en specifik värderingsmodell för var och en av dessa. Modellen för värdepåverkan på bostadsrätter är byggd utifrån dels en studie av företaget Evidens som
studerat värdepåverkan på bostadsrätter till följd av närhet till spårbunden trafik
dels utifrån restidsvinster. Modellen för fastigheter med hyresrätt bygger på
modellen för bostadsrätt påbyggd med en viss genomslagsverkan. Modellen för
lokaler med kontor bygger på restidsvinster som påverkar hyresnivåer och
direktavkastningskrav som kapitaliseras i marknadsvärdepåverkan på
fastighetsnivå.
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Resultat mängd ny bebyggelse

I avsnittet redovisas mängden nya bostäder (st) respektive mängden nya lokaler
(BTA) som förväntad konsekvens av ny tunnelbana. För varje tunnelbanestation
redovisas ny bebyggelse inom influensområdet, se nedan avsnitt 2.1-2.10. Gröna
linjens influensområde upptar ca 20 tunnelbanestationer som här redovisat sammantaget i avsnitt 2.7. För att uttolka nettoeffekten i tabellerna, se avsnitt 1.2.1.
Den totala effekten, dvs. det sammansatta resultat för alla linjer och stationer
redovisas i nedanstående tabell.
Tunnelbanestation

Samtliga

Tunnelbanestation

Samtliga

Antal nya bostäder
om ny tunnelbana
byggs

Antal nya bostäder
om ingen tunnelbana byggs

73 290

31 870

Antal kvm BTA ny
byggrätt lokaler
om ny tunnelbana
byggs

Antal kvm BTA ny
byggrätt lokaler
om ingen tunnelbana byggs

1 935 500

526 750

Effekt av att tunnelbana byggs ut
Antal nya bostäder
41 420

Effekt av att tunnelbana byggs ut
Antal kvm BTA ny
byggrätt lokaler
1 408 750
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2.1

Sofia

Figur 2.1

Influenszon kring Sofia tunnelbanestation. Den inre streckade cirkeln avser avståndszonen 0-300 meter och den yttre heldragna
cirkeln avser avståndszonen 300-700 meter.
Redovisning av bebyggelseprojekt för bostäder och lokaler inom
tunnelbanestationens influenszon om tunnelbana byggs.

Tunnelbanestation

Sofia

Tunnelbanestation

Sofia

Antal nya bostäder
om ny tunnelbana
byggs

Antal nya bostäder
om ingen tunnelbana byggs

870

870

Antal kvm BTA ny
byggrätt lokaler
om ny tunnelbana
byggs

Antal kvm BTA ny
byggrätt lokaler
om ingen tunnelbana byggs

0

0

Effekt av att tunnelbana byggs ut
Antal nya bostäder
0

Effekt av att tunnelbana byggs ut
Antal kvm BTA ny
byggrätt lokaler
0
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2.2

Hammarby kanal

Figur 2.2

Influenszon kring Hammarby kanals tunnelbanestation. Den inre
streckade cirkeln avser avståndszonen 0-300 meter och den yttre
heldragna cirkeln avser avståndszonen 300-700 meter.
Redovisning av bebyggelseprojekt för bostäder och lokaler inom
tunnelbanestationens influenszon om tunnelbana byggs.

Tunnelbanestation

Hammarby kanal

Tunnelbanestation

Hammarby kanal

Antal nya bostäder
om ny tunnelbana
byggs

Antal nya bostäder
om ingen tunnelbana byggs

2 000

600

Antal kvm BTA ny
byggrätt lokaler
om ny tunnelbana
byggs

Antal kvm BTA ny
byggrätt lokaler
om ingen tunnelbana byggs

0

0

Effekt av att tunnelbana byggs ut
Antal nya bostäder
1 400

Effekt av att tunnelbana byggs ut
Antal kvm BTA ny
byggrätt lokaler
0
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2.3

Sickla

Figur 2.3

Influenszon kring Sickla tunnelbanestation. Den inre streckade cirkeln avser avståndszonen 0-300 meter och den yttre heldragna
cirkeln avser avståndszonen 300-700 meter.
Redovisning av bebyggelseprojekt för bostäder och lokaler inom
tunnelbanestationens influenszon om tunnelbana byggs.

Tunnelbanestation

Sickla

Tunnelbanestation

Sickla

Antal nya bostäder
om ny tunnelbana
byggs

Antal nya bostäder
om ingen tunnelbana byggs

2 200

1 7§00

Antal kvm BTA ny
byggrätt lokaler
om ny tunnelbana
byggs

Antal kvm BTA ny
byggrätt lokaler
om ingen tunnelbana byggs

175 000

41 000

Effekt av att tunnelbana byggs ut
Antal nya bostäder
900

Effekt av att tunnelbana byggs ut
Antal kvm BTA ny
byggrätt lokaler
134 000
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2.4

Nacka Forum

Figur 2.4

Influenszon kring Nacka Forums tunnelbanestation. Den inre
streckade cirkeln avser avståndszonen 0-300 meter och den yttre
heldragna cirkeln avser avståndszonen 300-700 meter.
Redovisning av bebyggelseprojekt för bostäder och lokaler inom
tunnelbanestationens influenszon om tunnelbana byggs.

Tunnelbanestation

Nacka Forum

Tunnelbanestation

Nacka Forum

Antal nya bostäder
om ny tunnelbana
byggs

Antal nya bostäder
om ingen tunnelbana byggs

10 020

4 500

Antal kvm BTA ny
byggrätt lokaler
om ny tunnelbana
byggs

Antal kvm BTA ny
byggrätt lokaler
om ingen tunnelbana byggs

338 000

0

Effekt av att tunnelbana byggs ut
Antal nya bostäder
5 520

Effekt av att tunnelbana byggs ut
Antal kvm BTA ny
byggrätt lokaler
338 000
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2.5

Gullmarsplan

Figur 2.5

Influenszon kring Gullmarsplans tunnelbanestation. Den inre
streckade cirkeln avser avståndszonen 0-300 meter och den yttre
heldragna cirkeln avser avståndszonen 300-700 meter.
Redovisning av bebyggelseprojekt för bostäder och lokaler inom
tunnelbanestationens influenszon om tunnelbana byggs.

Tunnelbanestation

Gullmarsplan

Tunnelbanestation

Gullmarsplan

Antal nya bostäder
om ny tunnelbana
byggs

Antal nya bostäder
om ingen tunnelbana byggs

3 000

3 000

Antal kvm BTA ny
byggrätt lokaler
om ny tunnelbana
byggs

Antal kvm BTA ny
byggrätt lokaler
om ingen tunnelbana byggs

155 000

155 000

Effekt av att tunnelbana byggs ut
Antal nya bostäder
0

Effekt av att tunnelbana byggs ut
Antal kvm BTA ny
byggrätt lokaler
0
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2.6

Slakthuset

Figur 2.6

Influenszon kring Slakthusets tunnelbanestation. Den inre
streckade cirkeln avser avståndszonen 0-300 meter och den yttre
heldragna cirkeln avser avståndszonen 300-700 meter.
Redovisning av bebyggelseprojekt för bostäder och lokaler inom
tunnelbanestationens influenszon om tunnelbana byggs.

Tunnelbanestation

Slakthuset

Tunnelbanestation

Slakthuset

Antal nya bostäder
om ny tunnelbana
byggs

Antal nya bostäder
om ingen tunnelbana byggs

3 400

3 000

Antal kvm BTA ny
byggrätt lokaler
om ny tunnelbana
byggs

Antal kvm BTA ny
byggrätt lokaler
om ingen tunnelbana byggs

40 000

40 000

Effekt av att tunnelbana byggs ut
Antal nya bostäder
400

Effekt av att tunnelbana byggs ut
Antal kvm BTA ny
byggrätt lokaler
0
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2.7

Gröna linjens influensområde.

Figur 2.7

Influenszon kring Gröna linjens tre tunnelbanelinjer söder om
Gullmarsplan. Den streckade linjer avser avståndszonen 0-1 000
meter.

Tunnelbanestation

Antal nya bostäder
om ny tunnelbana
byggs

Antal nya bostäder
om ingen tunnelbana byggs

Gröna linjen söder
om Gullmarsplan

34 600

10 000

Tunnelbanestation

Antal kvm BTA ny
byggrätt lokaler
om ny tunnelbana
byggs

Antal kvm BTA ny
byggrätt lokaler
om ingen tunnelbana byggs

840 000

0

Gröna linjen söder
om Gullmarsplan

Effekt av att tunnelbana byggs ut
Antal nya bostäder
24 600

Effekt av att tunnelbana byggs ut
Antal kvm BTA ny
byggrätt lokaler
840 000
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2.8

Hagastaden

Figur 2.8

Influenszon kring Hagastadens tunnelbanestation. Den inre
streckade cirkeln avser avståndszonen 0-300 meter och den yttre
heldragna cirkeln avser avståndszonen 300-700 meter.
Redovisning av bebyggelseprojekt för bostäder och lokaler inom
tunnelbanestationens influenszon om tunnelbana byggs.

Tunnelbanestation

Hagastaden

Tunnelbanestation

Hagastaden

Antal nya bostäder
om ny tunnelbana
byggs

Antal nya bostäder
om ingen tunnelbana byggs

3 220

3 220

Antal kvm BTA ny
byggrätt lokaler
om ny tunnelbana
byggs

Antal kvm BTA ny
byggrätt lokaler
om ingen tunnelbana byggs

278 000

278 000

Effekt av att tunnelbana byggs ut
Antal nya bostäder
0

Effekt av att tunnelbana byggs ut
Antal kvm BTA ny
byggrätt lokaler
0
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2.9

Barkarbystaden

Figur 2.9

Influenszon kring Barkarbystadens tunnelbanestation. Den inre
streckade cirkeln avser avståndszonen 0-300 meter och den yttre
heldragna cirkeln avser avståndszonen 300-700 meter.
Redovisning av bebyggelseprojekt för bostäder och lokaler inom
tunnelbanestationens influenszon om tunnelbana byggs.

Tunnelbanestation

Barkarbystaden

Tunnelbanestation

Barkarbystaden

Antal nya bostäder
om ny tunnelbana
byggs

Antal nya bostäder
om ingen tunnelbana byggs

10 000

3 000

Antal kvm BTA ny
byggrätt lokaler
om ny tunnelbana
byggs

Antal kvm BTA ny
byggrätt lokaler
om ingen tunnelbana byggs

90 000

33 750

Effekt av att tunnelbana byggs ut
Antal nya bostäder
7 000

Effekt av att tunnelbana byggs ut
Antal kvm BTA ny
byggrätt lokaler
56 250
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2.10

Barkarby station

Figur 2.10

Influenszon kring Barkarby stations tunnelbanestation. Den inre
streckade cirkeln avser avståndszonen 0-300 meter och den yttre
heldragna cirkeln avser avståndszonen 300-700 meter.
Redovisning av bebyggelseprojekt för bostäder och lokaler inom
tunnelbanestationens influenszon om tunnelbana byggs.

Tunnelbanestation

Barkarby station

Tunnelbanestation

Barkarby station

Antal nya bostäder
om ny tunnelbana
byggs

Antal nya bostäder
om ingen tunnelbana byggs

4 000

1 000

Antal kvm BTA ny
byggrätt lokaler
om ny tunnelbana
byggs

Antal kvm BTA ny
byggrätt lokaler
om ingen tunnelbana byggs

67 500

27 000

Effekt av att tunnelbana byggs ut
Antal nya bostäder
3 000

Effekt av att tunnelbana byggs ut
Antal kvm BTA ny
byggrätt lokaler
40 500
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3.

Resultat i form av ekonomiska nyttor

3.1

Totala effekter

”Överenskommelsen om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling” avser en utbyggnad av Stockholms tunnelbanesystem i fyra
delar:





Kungsträdgården – Nacka Forum (Nacka C)
Avgrening från Nackalinjen mot Gullmarsplan och konverterting av grön
linje 19 mot Hagsätra till en blå linje
Odenplan – Hagastaden / Arenastaden
Akalla – Barkarby station

I tabellerna nedan redovisas de samlade effekterna per tunnelbanelinje av om
tunnelbanan byggs ut i jämförelse med om ingen utbyggnad sker. Resultatet
redovisas för ny bebyggelse som nuvärdet av framtida exploateringsnetton och för
befintlig bebyggelse som marknadsvärdepåverkan på fastighetsbeståndet men
räknat som marginalvärde, dvs. skillnaden i värde den dag tunnelbanan finns på
plats jämfört med om ingen utbyggnad sker.
I efterföljande avsnitt 3.2 – 3.4 redovisas resultaten utifrån några alternativa
fördelningar.
Notera, med hänvisning till vad som sägs i avsnitt 1.2.1 beträffande ny bebyggelse, att uttolkningen av effekten i högra kolumnen nedan och i tabellerna 3.2-3.4
ska göras så att där förstås med nuvärde av framtida exploateringsnetton skillnad
mellan med och utan tunnelbana, dels värde betingat av mängden nya enheter dels
värde betingat av senareläggning av exploatering dels värdeskillnad som sådan.
Kungsträdgården – Nacka Forum

Ny tunnelbana
byggs, Mkr

Ingen tunnelbana byggs,
Mkr

Effekt av att
tunnelbana
byggs ut, Mkr

Ny bebyggelse – Bostäder

27 356

12 612

14 744

Ny bebyggelse – Lokaler

2 162

990

1 172

Befintlig bebyggelse

4 605

0

4 605

Avgrening mot Gullmarsplan
Odenplan – Hagastaden
Akalla – Barkarby station
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3.2

Resultat - fördelat på kommun och tunnelbanelinje

3.2.1

Stockholms stad

Stockholms stad är berörd av utbyggnaden av tre tunnelbanelinjer:




Kungsträdgården – Nacka Forum
Avgrening från Nackalinjen mot Gullmarsplan och konverterting av grön
linje 19 mot Hagsätra till en blå linje
Odenplan – Hagastaden (Arenastaden)

Effekterna redovisas i tabellerna nedan.
På linjen Kungsträdgården – Nacka Forum har vi bedömt effekterna för två
tunnelbanestationer:
-

Sofia
Hammarby kanal

Kungsträdgården – Nacka Forum
Kungsträdgården – Nacka Forum
-

Sofia
Hammarby kanal

Ny bebyggelse – Bostäder
Ny bebyggelse – Lokaler
Befintlig bebyggelse

Ny tunnelbana
byggs, Mkr

Ingen tunnelbana byggs,
Mkr

Effekt av att
tunnelbana
byggs ut, Mkr

2 314

1 088

1 226

0

0

0

2 040

0

2 040

På avgreningen mot Gullmarsplan har vi bedömt effekterna för två tunnelbanestationer samt effekterna längs gröna linjen:
-

Sofia
Hammarby kanal
Gröna linjens influensområde

Avgrening mot Gullmarsplan
Avgrening mot Gullmarsplan
-

Gullmarsplan
Slakthuset
Gröna linjens influensområde

Ny bebyggelse – Bostäder
Ny bebyggelse – Lokaler
Befintlig bebyggelse

Ny tunnelbana
byggs, Mkr

Ingen tunnelbana byggs,
Mkr

Effekt av att
tunnelbana
byggs ut, Mkr

14 840

6 372

8 468

965

342

523

ej utrett

ej utrett

ej utrett
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På linjen Odenplan – Arenastaden har vi bedömt effekterna för en tunnelbanestation:
-

Hagastaden

Odenplan - Hagastaden
Odenplan - Hagastaden

Ny tunnelbana
byggs, Mkr

Ingen tunnelbana byggs,
Mkr

Effekt av att
tunnelbana
byggs ut, Mkr

Ny bebyggelse – Bostäder

715

635

80

Ny bebyggelse – Lokaler

235

190

45

Befintlig bebyggelse

750

0

750

-

Hagastaden

HLMs utredning som den redovisas i denna rapport avviker med avseende på
vissa förutsättningar jämfört med det som har överenskommits mellan parterna i
november 2013. Avvikelserna redovisas i fotnot nedan1).1
3.2.2

Nacka kommun

Nacka kommun är berörd av utbyggnaden av tunnelbanelinje:


Kungsträdgården – Nacka Forum

På denna linje har vi bedömt effekterna för två tunnelbanestationer:
-

Sickla
Nacka Forum

Effekterna redovisas i tabellen nedan.

1

I ”Överenskommelsen om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt
ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling” så innebär
överenskommelsen att nya tunnelbanestationer byggs på Södermalm vid Sofia och vid Hammarby
kanal på linjen mot Nacka samt att en avgrening mot Gullmarsplan medger utbyggnad av en ny
station i Slakthusområdet och konvertering av grön linje 19 till en blå linje. Dessutom påverkas
Stockholms stad av den nya stationen vid Hagastaden. För stadens del innebär överenskommelsen
att staden ansvarar för att 40 000 nya bostäder uppförs i tunnelbanans influensområde söder om
Gullmarsplan, ca 900 bostäder på Södermalm, ca 2 000 i Hammarby sjöstad och ca 3 000 bostäder
i Stockholms stads del av Hagastaden fram till 2030. Totalt innebär det ca 2 700 bostäder/år från
2014 – 2030.
Skillnaden mellan vår analys och överenskommelsen är att beträffande utbyggnaden inom
Hagastaden så har vi utgått från 820 nya bostäder. Orsaken är att det redan finns en antagen
detaljplan inom Hagastaden som medger en utbyggnad av ca 2 700 lägenheter och i vår analys har
vi inte beaktat byggrätter inom redan antagna detaljplaner. Siffran 820 har redovisats av
Stockholms stad som en möjlig utvidgning av den fördjupade översiktsplanens utbyggnadsvolym.
I övrigt innebär överenskommelsen inga förändringar jämfört med förutsättningar i vår analys.
Effekten av att 3 000 bostäder ingå i stadens ansvar inom Hagastaden innebär att värdet av ny
bebyggelse bostäder blir högre än den siffra vi redovisat ovan. Eftersom merparten av de 3 000
lägenheterna finns inom redan antagen detaljplan torde dock effekten bli relativt liten
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Ny tunnelbana
byggs, Mkr

Ingen tunnelbana byggs,
Mkr

Effekt av att
tunnelbana
byggs ut, Mkr

Ny bebyggelse - Bostäder

5 272

2 552

2 720

Ny bebyggelse – Lokaler

286

4

282

1 165

0

1 165

-

Sickla
Nacka Forum

Befintlig bebyggelse

HLMs utredning som den redovisas i denna rapport avviker med avseende på
vissa förutsättningar jämfört med det som har överenskommits mellan parterna i
november 2013. Avvikelserna redovisas i fotnot nedan2).2

3.2.3

Solna stad

Solna stad är berörd av utbyggnaden av tunnelbanelinje:


Odenplan – Arenastaden (Hagastaden)

På denna linje har vi bedömt effekterna för en tunnelbanestation:
-

Hagastaden

Effekterna redovisas i tabellen nedan.
Solna kommun

Ny tunnelbana
byggs, Mkr

Ingen tunnelbana byggs,
Mkr

Effekt av att
tunnelbana
byggs ut, Mkr

1 500

1 275

225

Ny bebyggelse – Lokaler

635

450

185

Befintlig bebyggelse

100

0

100

-

Hagastaden

Ny bebyggelse – Bostäder

2

I ”Överenskommelsen om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt
ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling” så innebär
överenskommelsen att tunnelbanan byggs ut till Nacka Forum (Nacka C) med stationer i Sickla
och Saltsjö-Järla (Järla). Nacka kommun ska ansvara för att det byggs ca 13 500 bostäder inom
tunnelbanans influensområde fram till 2030. Det motsvarar en årlig utbyggnadstakt av ca 800
bostäder/år räknat från 2014.
I vår analys av effekter inom Nacka kommun har vi utgått från kommens egna bedömningar av
utbyggnadsmöjligheter och utbyggnadstakt vid utbyggnad av tunnelbanan till Nacka. Det innebär
en total volym av ca 12 200 bostäder fram till 2050. Överenskommelsen innebär således en
betydligt snabbare utbyggnad och en något större totalvolym. En snabbare utbyggnad innebär en
negativ prispåverkan på bostadsrättsvärdena men samtidigt ger den större volymen och den
snabbare utbyggnaden att den totala effekten av en tunnelbaneutbyggnad torde bli högre än de
siffror vi redovisat ovan.
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HLMs utredning som den redovisas i denna rapport avviker avseende på vissa
förutsättningar jämfört med det som har överenskommits mellan parterna i
november 2013. Avvikelserna redovisas i fotnot nedan3).3

3.2.4

Järfälla kommun

Järfälla kommun är berörd av utbyggnaden av tunnelbanelinje:


Akalla – Barkarby station/Stockholm Väst

På denna linje har vi bedömt effekterna för två tunnelbanestationer:
-

Barkarbystaden
Barkarby station

Effekterna redovisas i tabellen nedan.
Ny tunnelbana
byggs, Mkr

Ingen tunnelbana byggs,
Mkr

Effekt av att
tunnelbana
byggs ut, Mkr

Ny bebyggelse - Bostäder

2 715

690

2 025

Ny bebyggelse – Lokaler

41

4

37

550

0

550

Järfälla kommun

-

Barkarbystaden
Barkarby station

Befintlig bebyggelse

HLMs utredning som den redovisas i denna rapport avviker med avseende på
vissa förutsättningar jämfört med det som har överenskommits mellan parterna i
november 2013. Avvikelserna redovisas i fotnot nedan.4

3

I ”Överenskommelsen om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt
ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling” så innebär
överenskommelsen att tunnelbanan byggs ut till Arenastaden och att Solna stad har ansvar för att
ca 4 500 bostäder uppförs inom tunnelbanans influensområde fram till 2030. Det motsvarar en
årlig utbyggnadstakt av ca 265 bostäder/år räknat från 2014.
I vår analys av effekter inom Solna stad har vi inte haft uppdraget att analysera utbyggnaden till
Arenastaden. I en etapp 1 genomförde vi en översiktlig bedömning av utbyggnaden till
Arenastaden men denna har inte fördjupats i etapp 2.
I vår analys av förutsättningarna för utbyggnad inom Solna bedömer vi att ca 2 000 bostäder kan
utföras inom Hagastadens tunnelbanestations influensområde. Vår bedömning av utbyggnadstakt
utgår från stadens egen bedömning vilket motsvarar ca 100 bostäder per år räknat från 2019 och
framåt. Utöver detta utgår vi från att ca 400 forskarbostäder kan byggas under åren 2016-17.
Överenskommelsen innebär förutom att ytterligare en station ska byggas, att ett större antal
bostäder ska tillkomma samt att utbyggnadstakten är högre och genomförandet inleds tidigare än
vi räknat med i vår analys. Effekterna inom Hagastaden av överenskommelsen är att en tidigare
start och ett snabbare genomförande ger ett högre ekonomiskt utfall än vad vi bedömt i vår analys.
Trots att ett snabbare genomförande torde innebära en negativ prispåverkan på färdiga
bostadsrätter är efterfrågan på bostäder inom denna del av Storstockholm mycket hög varför
effekterna av ett snabbare genomförande räknat som nuvärdet av framtida exploateringsnetton
ändå torde ge ett totalt sett högre netto
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Resultat – fördelat på ny och befintlig bebyggelse

Effekterna av utbyggnaden av tunnelbanan redovisas sammanställt för ny
bebyggelse, bostäder respektive lokaler samt för befintlig bebyggelse.

3.3.1

Ny bebyggelse - Bostäder

Ny bebyggelse - Bostäder

Ny tunnelbana
byggs, Mkr

Ingen tunnelbana byggs,
Mkr

Effekt av att
tunnelbana
byggs ut, Mkr

Stockholms stad

17 869

8 095

9 774

Nacka kommun

5 272

2 552

2 720

Solna stad

1 500

1 275

225

Järfälla kommun

2 715

690

2 025

Ny tunnelbana
byggs, Mkr

Ingen tunnelbana byggs,
Mkr

Effekt av att
tunnelbana
byggs ut, Mkr

Stockholms stad

1 200

532

668

Nacka kommun

286

4

282

Solna stad

635

450

185

41

4

37

3.3.2

Ny bebyggelse - Lokaler

Ny bebyggelse - Lokaler

Järfälla kommun

4

I ”Överenskommelsen om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt
ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling” så innebär
överenskommelsen att tunnelbanans Akallalinje byggs ut med två nya stationer inom Järfälla
kommun, Barkarbystaden och Barkarby station/Stockholm Väst. Överenskommelsen innebär
också att Järfälla kommun ansvarar för att ca 14 000 nya bostäder uppförs inom tunnelbanans
influensområde fram till 2030. Det motsvarar en årlig utbyggnadstakt av ca 825 bostäder/år räknat
från 2014.
I vår analys av förutsättningarna för utbyggnad inom Järfälla bedömer vi att ca 14 000 bostäder
kan utföras men med en lägre utbyggnadstakt under en längre tidsperiod. I vår analys har vi
bedömt att utbyggnaden påbörjas 2016 och pågår till 2041 vilket innebär en utbyggnadstakt av ca
540 bostäder/år.
Överenskommelsen innebär ett snabbare genomförande vilket skulle ge ett högre nuvärdenetto
enligt vår kalkylmodell. Vår bedömning är dock att ett snabbare genomförande torde innebära att
borättsvärdena kommer att påverkas negativt. Slutsatsen av detta är att trots ett snabbare
genomförande torde inte det totala ekonomiska utfallet, som vi redovisat ovan, påverkas i
nämnvärd utsträckning.
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Befintlig bebyggelse
Ny tunnelbana
byggs, Mkr

Ingen tunnelbana byggs,
Mkr

Effekt av att
tunnelbana
byggs ut, Mkr

Stockholms stad (ej gröna
linjen)

2 790

0

2 790

Nacka kommun

1 165

0

1 165

Solna stad

100

0

100

Järfälla kommun

550

0

550

Befintlig bebyggelse

3.4

Resultat - ny bebyggelse fördelat på markägare

3.4.1

Sofia
Ny tunnelbana
byggs, Mkr

Ingen tunnelbana byggs,
Mkr

Effekt av att
tunnelbana
byggs ut, Mkr

617

517

100

12

11

1

Ny tunnelbana
byggs, Mkr

Ingen tunnelbana byggs,
Mkr

Effekt av att
tunnelbana
byggs ut, Mkr

Stockholms stad – bostäder

350

0

350

Skanska nya hem – bostäder

630

560

70

Fabege - bostäder

355

0

355

Övriga privata fastighetsägare bostäder

350

0

350

Sofia

Stockholms stad – bostäder
Ersta diakoni - bostäder

3.4.2

Hammarby kanal

Hammarby kanal

2013-12-04

3.4.3

25

Sickla
Ny tunnelbana
byggs, Mkr

Ingen tunnelbana byggs,
Mkr

Effekt av att
tunnelbana
byggs ut, Mkr

Nacka kommun – bostäder

353

200

153

Atrium Ljungberg – bostäder

658

477

181

Atrium Ljungberg – lokaler

145

4

141

Länsförsäkringar Liv - lokaler

16

1

15

Övriga privata fastighetsägare bostäder

32

19

13

Ny tunnelbana
byggs, Mkr

Ingen tunnelbana byggs,
Mkr

Effekt av att
tunnelbana
byggs ut, Mkr

2 855

1 141

1 714

Nacka kommun – lokaler

125

0

125

Folksam fastigheter – bostäder

236

195

41

The Carlyle Group – bostäder

621

497

124

55

0

55

405

0

405

Ny tunnelbana
byggs, Mkr

Ingen tunnelbana byggs,
Mkr

Effekt av att
tunnelbana
byggs ut, Mkr

1 845

1 617

228

75

45

30

Skanska - lokaler

210

160

50

SGA Fastigheter – bostäder

350

320

30

SGA Fastigheter - lokaler

170

135

35

Sickla

3.4.4

Nacka Forum

Nacka Forum

Nacka kommun – bostäder

ICA fastigheter – bostäder
HSB/Skanska - bostäder

3.4.5

Gullmarsplan

Gullmarsplan

Stockholms stad – bostäder
Stockholms stad – lokaler
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Slakthuset
Ny tunnelbana
byggs, Mkr

Ingen tunnelbana byggs,
Mkr

Effekt av att
tunnelbana
byggs ut, Mkr

1 220

668

552

30

2

28

365

325

40

80

62

18

Ny tunnelbana
byggs, Mkr

Ingen tunnelbana byggs,
Mkr

Effekt av att
tunnelbana
byggs ut, Mkr

7 320

2 253

5 067

253

0

253

Övriga privata fastighetsägare bostäder

3 660

1 127

2 533

Övriga privata fastighetsägare lokaler

127

0

127

Ny tunnelbana
byggs, Mkr

Ingen tunnelbana byggs,
Mkr

Effekt av att
tunnelbana
byggs ut, Mkr

1455

1 241

214

365

240

125

45

34

11

Akademiska hus - lokaler

270

210

60

Stockholms stad – bostäder

715

635

80

Stockholms stad – lokaler

235

190

45

Slakthuset

Stockholms stad – bostäder
Stockholms stad – lokaler
IKEA intentionsavtal –
bostäder
Övriga privata fastighetsägare bostäder

3.4.7

Gröna linjens influensområde

Gröna linjens influensområde

Stockholms stad – bostäder
Stockholms stad – lokaler

3.4.8

Hagastaden

Hagastaden

Locum – bostäder
Locum - lokaler
Akademiska hus – bostäder
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Barkarbystaden
Ny tunnelbana
byggs, Mkr

Ingen tunnelbana byggs,
Mkr

Effekt av att
tunnelbana
byggs ut, Mkr

1 630

555

1 075

21

0

21

350

0

350

2

0

2

Ny tunnelbana
byggs, Mkr

Ingen tunnelbana byggs,
Mkr

Effekt av att
tunnelbana
byggs ut, Mkr

396

135

261

Järfälla kommun – lokaler

11

4

7

Veddesta C/Kinnarps –
bostäder

13

0

13

1

0

1

Övriga privata fastighetsägare bostäder

46

0

46

Övriga privata fastighetsägare lokaler

6

0

6

Barkarbystaden

Järfälla kommun – bostäder
Järfälla kommun – lokaler
FortV – bostäder
FortV - lokaler

3.4.10

Barkarby station

Barkarby station

Järfälla kommun – bostäder

Sagax – lokaler

