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Abstract 
The retail sector is in a continuous development. What demand looks like and where the 

consumers want to shop has changed during the last years. Market place, demand, supply, 

external factors and politics affect how the retail sector develops. To make a market place 

attractive a variety of factors have to be considered. 

In Hong Kong a model called Rail & Property is used, this means that the development of the 

subway is integrated with the development of the city. The model is both successful and 

economically sustainable.  

Today the supply of shops and services in Stockholm´s subway stations is rather small. There 

are mainly two types of market places. The first one is owned by SL, the other is owned by 

an external commercial property company. In addition there is the special case of the central 

station which Jernhusen owns. 

The comparison between different market places shows that there are both similarities and 

differences in Hong Kong and Stockholm. The biggest difference is the clear strategy in Hong 

Kong which makes it both easier and more profitable to develop the subway.  

The actors in Stockholm´s subway have in general a positive attitude to development of 

commerce. The travelers demand an opportunity to perform everyday matters, they 

generally want a grocery store. Most interesting stations for development are those with 

high development potential, high flow of travelers and interchange possibilities. 

To achieve a successful market place it is important to consider the big picture, retail mix 

and make sure cooperation works. This requires changes in both organisation and working 

methods. We recommend 3D-properties, public private partnership, formation of a new 

company, control by contract and creation of safe gathering point.   



  
 

II 
 

Examensarbete 

 
  

  Titel Att fånga flödet i kollektivtrafiken 
En jämförelse mellan handelsplatser i Hong 
Kongs och Stockholms tunnelbana 

Författare Jenny Karlsson, Sofia Landberg 
Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 
Examensarbete nummer 208 
Handledare Fredrik Bergström, Hans Lind 
Nyckelord Tunnelbana, handel, utveckling, Stockholm, 

Hong Kong 
  

Sammanfattning 
Handeln utvecklas ständigt, vad som efterfrågas och var konsumenterna vill handla har 

förändrats de senaste åren. Hur handeln utvecklas i framtiden bestäms av de fem 

drivkrafterna marknadsplats, efterfrågan, utbud, omvärldsfaktorer och politik. För att en 

handelsplats ska vara attraktiv för konsumenterna måste den uppfylla en mängd olika 

faktorer.  

I Hong Kong tillämpas Rail & Property modellen som innebär att utveckling av tunnelbanan 

sker integrerat med utvecklingen av staden. Modellen är både framgångsrik och ekonomiskt 

hållbar. 

I Stockholm finns idag ett mindre utbud av butiker och service på tunnelbanestationerna. 

Det finns i huvudsak två typer av handelsplatser dels i SL:s regi och dels privata 

köpcentrumförvaltare. Dessutom finns specialfallet där Jernhusen äger centralstationen i 

Stockholm.  

En jämförelse mellan handelsplatserna visar att det finns såväl likheter som skillnader 

städerna emellan. Den största skillnaden är MTR:s tydliga strategi som gör det både enklare 

och mer lönsamt med en utveckling av tunnelbanan i Hong Kong. 

Aktörerna i Stockholms tunnelbana är i huvudsak positiva till en utveckling av handeln. 

Resenärerna efterfrågar möjligheten att utföra sina vardagsärenden, de flesta önskar en 

livsmedelsbutik. Stationerna som är mest intressanta för en utveckling är de som är 

bytespunkter, har ett stort flöde av resenärer och stor utvecklingspotential.  

För att åstadkomma en framgångsrik utveckling av handel i tunnelbanan är det viktigt att 

tänka på helheten, butiksmixen och att ett samarbete skapas. Detta kräver förändringar 

både i organisation och arbetssätt. Vid en utveckling av stationerna rekommenderar vi 

därför 3D-fastigheter, offentlig privat samverkan, bildande av nytt bolag, styrning genom 

kontrakt och skapande av en trygg samlingspunkt.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

En av de viktigaste faktorerna för att en handelsplats ska bli lyckad är tillgängligheten 

(Bergström 2009). Ett bra läge för en handelsplats är nära boende, arbetande, 

förbipasserande och turistande i närområdet.  

Urbaniseringen i Stockholmsområdet går snabbare än någon annanstans i Europa, vilket i 

kombination med invandringen från andra länder samt ett högt födelsetal gör att 

befolkningen i Stockholm ökar i mycket snabb takt (Bergström 2010). 

En annan tydlig trend är att allt fler väntar med att bilda familj för att istället satsa på 

utbildning och karriär (Svensk handel 2011). Detta innebär att familjerna har mer pengar än 

tidigare samtidigt som de upplever en känsla av tidsbrist, vilket medför att tid värderas 

högre än pengar. 

Då befolkningen och även inpendlingen till storstäder ökar medför det att transporter tar 

längre tid, människor har längre avstånd till arbetet och det uppstår köer (Brandell 2012).  

Samtidigt är det allt fler unga som väljer bort körkortet. Alla dessa faktorer innebär mer 

stress men också att kollektivtrafiken blir allt viktigare. 

Att kunna utföra ärenden på väg hem från jobbet i direkt anslutning till tunnelbanan leder till 

tidseffektivisering (Brandell 2012). Att utnyttja både restid och väntetid i kollektivtrafiken till 

något meningsfullt är därför en god idé. I flera andra länder utnyttjas stationerna som 

handelsplatser både i form av fysiska butiker och virtuella butiker där kunderna handlar med 

mobilen och får varorna hemlevererade. 

I Stockholm ansvarar MTR för att köra och underhålla tunnelbanan åt SL (SL 2010). MTR 

bildades av staten i Hong Kong för att bygga och utveckla tunnelbanan där (MTR Stockholm 

2012). Vid tunnelbanestationerna i Hong Kong erbjuds resenärerna bland annat 

dagligvarubutiker, klädaffärer och olika servicetjänster för att kunna göra sina dagliga inköp 

(MTR 2012b). 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att jämföra handelsplatser i Hong Kongs och Stockholms 

tunnelbana. Studien görs för att undersöka om det är möjligt att utveckla mer handel vid 

tunnelbanan i Stockholm och om det finns något intresse från kunder och butiksägare.  

I uppsatsen kommer följande frågor att besvaras: 

 Hur arbetar MTR i Hong Kong med handel i tunnelbanan? 

 Finns det ett behov och en efterfrågan för mer handel och service från kunderna? 

 Vilka stationer och typer av butiker skulle kunna vara aktuella för utveckling?  

 Vilka hinder finns för utveckling i Stockholms tunnelbana?   

 Hur ska en utökad handel vid tunnelbanestationerna åstadkommas? 

1.3 Metod 

Trafikflödet vid de olika tunnelbanestationerna diskuteras och analyseras. 

Tunnelbanestationerna har inventerats för att ta reda på vilken typ av handel och service 

som finns på stationerna i dagsläget.  

En utredning om hur handeln i Hong Kongs tunnelbana ser ut har genomförts för att 

möjliggöra en jämförelse med olika typer av handelsplatser vid Stockholms tunnelbana, 

utifrån schemat i tabell 1. 

 Hong Kong Mötesplats SL Köpcentrum Jernhusen 

Utbud     
Målgrupp     
Ägandeförhållande     
Stationstyp      
Arbetssätt      
Tabell 1 Analysmodell 

Intervjuer har genomförts med flera olika parter, intervjufrågor hittas i bilaga 1. SL har 

intervjuats i syfte att ta reda på hur de arbetar med handel i dag, ser på tunnelbanan i 

framtiden och vad som skulle krävas för att de skulle vilja satsa på mer handel. Detta samt 

hur handeln ser ut och fungerar i tunnelbanan i Hong Kong har tagits upp i en intervju med 

MTR. Jernhusen har också intervjuats för att ta del av deras kunskap och erfarenhet vid 

utvecklingen av järnvägsstationerna i Sverige. Även olika köpcentrumförvaltare som har en 

handelsplats i anslutning till tunnelbanan har intervjuats för att ta reda på deras strategi. För 

att klargöra om tunnelbanan är en attraktiv etableringsplats har både nuvarande och 

potentiella hyresgäster intervjuats. För att kartlägga efterfrågan har en enkätundersökning 

genomförts. Vid undersökningen har 100 resenärer i tunnelbanan deltagit. 

Resultatet av inventeringen samt intervjuerna har sammanställts och analyserats 

tillsammans med trafikflödet.  Detta för att kunna välja ut en station för närmare analys 

utifrån kriterier såsom trafikflöde och utvecklingspotential. Arbetet har mynnat ut i 
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rekommendationer för att utveckla handeln i tunnelbanan samt ett förslag på hur den valda 

stationens handelsstruktur skulle kunna se ut. 

1.4 Avgränsning 

Ett mål med analysen är att den ska kunna appliceras på alla trafikflödespunkter men för att 

göra den mer hanterbar har vissa avgränsningar gjorts.  

Studien kommer bara beröra tunnelbanan i Stockholm och hur handeln där kan utvecklas. 

För att möjliggöra utveckling av handel behövs ett tillräckligt stort trafikflöde och därför 

kommer enbart stationer med mer än 15 000 påstigande per dygn att inventeras. Förutom 

stationerna har även köpcentrum som ligger i direkt anslutning till tunnelbanan studerats.  

Som jämförelseobjekt har tunnelbanan i Hong Kong valts, detta på grund av landets tydliga 

koncept samt den gemensamma nämnaren MTR som är verksamt i både Stockholm och 

Hong Kong vilket underlättar informationshämtningen. Trots MTR:s verksamhet i båda 

länderna finns inte möjlighet att få information på samma detaljnivå som i Stockholm vilket 

innebär en osäkerhet i analysen. Eftersom stockholmares och Hong Kong-bors livsstilar och 

konsumtionsmönster antagligen skiljer sig en del åt kommer detta behöva tas i beaktande 

vid jämförelsen. Hänsyn bör även tas till skillnader i befolkningsdensitet och antal resande. 

Området som anses höra till tunnelbanan har också avgränsats för inventeringen. De 

butiker/serviceställen som befinner sig inom stationsområdet antas höra till tunnelbanan.  

1.5 Disposition 

 Kapitel två innehåller en teoretisk bakgrund samt beskrivning av vår analysmodell. 

 Kapitel tre beskriver hur tunnelbanan fungerar i Hong Kong och hur MTR:s strategi 

ser ut. 

 Kapitel fyra ger en beskrivning av SL och dagens utbud i Stockholms tunnelbana. 

 Kapitel fem presenterar de olika typerna av handelsplatser som finns i tunnelbanan i 

Stockholm. 

 Kapitel sex är en jämförelse mellan tunnelbanestationerna i Hong Kong och 

Stockholm. 

 Kapitel sju beskriver aktörernas åsikter om utveckling av handel i tunnelbanan. 

 Kapitel åtta ger rekommendationer för hur tunnelbanan i Stockholm ska kunna 

utvecklas. 

 Kapitel nio beskriver vårt förslag för hur Gullmarsplans station skulle kunna se ut. 

 Kapitel tio är en avslutning. 
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2. Handelsplatser 

2.1 Handelsutveckling  

Konsumenters efterfrågan bestäms av inkomstutveckling, prisutveckling, vad de föredrar och 

politiska beslut vilket i sin tur påverkas av samhällsutvecklingen i stort (Bergström 2009). 

Under de senaste 30 åren har svensk ekonomi ökat med 45-50 procent. 90-talet började 

med en ekonomisk kris men följdes av den längsta sammanhållna tillväxtperioden under 

efterkrigstiden (Bergström 2010). Den långa tillväxtperioden berodde på ökad köpkraft. 

Människor hade mer pengar då lönerna ökade samtidigt som räntorna sänktes vilket innebar 

att det blev billigare att låna och tillgångarnas värde ökade. Finanskrisen 2008 medförde inte 

så stor påverkan som befarat utan Sverige klarade sig relativt bra och handelns omsättning 

fortsätter att öka (AB Handelns Utvecklingsinstitut 2010).  

I framtiden kommer inkomsterna att öka vilket leder till en större köpkraft (Bergström 2010). 

Dock kommer även klyftorna mellan samhällsklasser att öka. Befolkningen växer samtidigt 

som urbaniseringen fortsätter. Dessa faktorer leder tillsammans till en större efterfrågan på 

handel i alla prisklasser samt ett varierat utbud av både varor och butiker i framförallt de 

större städerna. Över huvud taget är det inte antingen det ena eller det andra kunden 

kommer efterfråga, kunden kommer vilja ha både nytt och second hand, fysiska butiker och 

e-handel, exotiskt och närproducerat (Svensk handel 2012). 

Tillgängligheten är en av de viktigaste faktorerna när konsumenter väljer handelsplats 

(Bergström 2009). För ett köpcentrum är det av stor vikt att kollektiv-, bil-, gång- och 

cykeltrafik fungerar. Om transporten till centrumet tar lång tid blir det ointressant för 

dagens konsumenter som lider av tidsbrist. I Stockholm ligger exempelvis Kista Galleria, 

Västermalmsgallerian, Åhléns City och Skärholmen bra till för de kollektivt resande. 

Konsumenternas vilja att vara tidseffektiva driver också på utvecklingen mot stora butiker 

och köpcentrum vilket bidrar till externhandelns popularitet. Under de senaste åren har allt 

fler köpcentrum byggts och de förvaltas i större utsträckning av professionella aktörer som 

är specialiserade på just köpcentrum.  

Närhandeln har de senaste åren tappat marknadsandelar men beräknas få en större 

betydelse i framtiden på grund av konsumenters önskan om tidseffektivisering (Bergström 

2009). Deras placering är bra för de kunder som inte har bil och möjliggör snabba ärenden 

för de stressade konsumenterna. Dess brister är tillgängligheten för bilkunder och omoderna 

butikslokaler. 

Numera är en kombination av olika kanaler som distans-, direkt- och lagerförsäljning vanligt 

jämfört med tidigare då det till största delen varit fysiska butiker (Bergström 2010). E-

handeln har inneburit ett större utbud av produkter men det har även medfört att bland 

annat vissa fysiska butiker har konkurrerats ut.   
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2.2 Framgångsfaktorer för en attraktiv handelsplats 

Handeln påverkas av en rad faktorer, modellen i figur 1 tar upp de tydligaste drivkrafterna. 

Det är viktigt att förstå drivkrafterna var för sig men också hur de påverkar varandra. 

 

Figur 1 Modell över handelns drivkrafter Källa: Bergström 2010 

Platsen där köpare och säljare möts kallas marknadsplats (Bergström 2010). Hur handeln ser 

ut bestäms av efterfrågan, det vill säga hur köpkraften ser ut och vad kunderna vill ha, och 

utbud, alltså vad som finns att köpa. Politiska beslut om skatter, räntor och annan 

lagstiftning kan både gynna och hindra handelns utveckling. Även omvärldsfaktorer såsom 

konjunktur, demografi och teknisk utveckling påverkar hur handeln fungerar och utvecklas. I 

en fungerande marknad påverkas handeln av alla dessa drivkrafter och ingen enskild aktör 

har möjlighet att påverka i särskilt stor utsträckning. 

Nedan beskrivs faktorer som kännetecknar en framgångsrik handelsplats. Vissa faktorer har 

större påverkan än andra. Dock kan alla sorteras under någon av drivkrafterna utbud, 

efterfrågan och handelsplats. 
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Vilken är målgruppen? En av grundförutsättningarna för att handelsplatsen ska fungera är att 
veta vad potentiella kunder efterfrågar för typer av varor och tjänster. 

Ankarbutiker/dragare De kända större kedjorna är uppskattade av konsumenterna och lockar 
dem till handelsplatsen 

Butiksmix En bra mix av handel, tjänster och service är när butikerna kompletterar 
varandra, vilket underlättar för kunderna och besökarna att uträtta flera 
ärenden samtidigt. 

Nya aktörer Genom att nya butiker och annat serviceutbud etableras på 
handelsplatsen kan attraktiviteten höjas.  

Pärlor Butiker, restauranger eller annat som har något speciellt lyfts fram, så 
kallade pärlor, vilket bidrar till att människor börjar prata om det. 

Tyngdpunkt och stråk Bra flöden skapas genom att tänka på hur butikerna är lokaliserade och 
hur de kompletterar varandra. För de flesta handelsplatser innebär det att 
inte sprida ut verksamheten för mycket utan kraftsamla på vissa platser. 

Mötesplats Ett besök vid ett handelsområde syftar inte alltid till att handla, utan det 
är också viktigt att det är en mötesplats. Restauranger, torg och annat 
som kan underlätta att mötas höjer attraktiviteten. 

Trivsel Genom att skapa trivsel tenderar människor att stanna längre på 
handelsplatsen. I större handelsområden kan detta dock vara svårt. Om 
man trivs hänger ihop med om handelsplatsen upplevs som fräsch och 
snygg.  Att lokalerna är rena, klotter inte finns och att byggnaderna är väl 
underhållna är också viktigt. Trygghet har också betydelse, vid hög 
stöldrisk och olycksfallsrisk minskar attraktiviteten för handelsplatsen. 

Aktiviteter Kundens intresse för ett område ökar om det händer nya saker där. 
Därför borde en genomtänkt aktivitetsplan finnas för att locka kunder till 
området, genom till exempel uppträdanden eller modevisningar. 

Tillgänglighet En central faktor är att det ska vara enkelt att ta sig till och från 
handelsplatsen. Inga köer, enkelt att hitta parkeringsplats och bra 
kollektivtrafik är viktigt. Att butikerna har långa öppettider som är 
samordnade är också av stor betydelse. 

Marknadsföring Det måste finnas en genomtänkt marknadsföringsstrategi som är 
professionell för att handelsplatsen ska lyckas. 

Samverkan En fungerande samverkan för handelsplatsen kännetecknas av gemensam 
marknadsföring, aktiviteter, öppettider och trivselskapande åtgärder. I 
samverkan kan butiksägare, fastighetsägare, kommuner, turism och andra 
besöksnäringar involveras. 

Lär av andra och våga 
experimentera 

Ständig förändring och viljan att experimentera har visat sig vara en 
framgångsmodell. Förändring genom nya butiker och renovering skapar 
intresse vilket lockar kunder. Att experimentera handlar om att upptäcka 
vad konsumenterna uppskattar, då det inte finns någon 100 procentig 
färdig framgångsmodell. 

Tabell 2 Framgångsfaktorer för en attraktiv handelsplats Källa: Bergström 2009 
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3. Hong Kong 
Det finns strax över sju miljoner invånare i Hong Kong (Census and Statistics Department 

2012). Sedan 1981 har befolkningen ökat avsevärt, från fem miljoner till sju miljoner. 2011 

ökade befolkningen med 47 000, tillväxttakten har under de senaste tio åren i genomsnitt 

varit 33 000 personer per år. 

3.1 MTR 

I Hong Kong både äger och driver MTR tunnelbanan (Viinapuu 2013). När tunnelbanan ska 

byggas ut gör de allt från förstudie och projektering till förvaltning. Det är även MTR som 

står för finansieringen av utbyggnaden. 

Hong Kong är en av få städer i världen där kollektivtrafiken går med vinst (Cervero 2008). 

Över 90 procent av alla motoriserade resor sker med kollektivtrafik, vilket är den högsta 

andelen i världen. MTR är en av de största kollektivtrafiksoperatörerna i Hong Kong och 

hade 2011 en marknadsandel på 46 procent (MTR 2012a). Dagligen åker över fyra miljoner 

människor med tunnelbanan och antalet resande har ökat stadigt de senaste åren (Viinapuu 

2013). Därför planerar MTR nu för att bygga ut dagens tunnelbana med 50 kilometer under 

de närmaste tio åren, detta kan sättas i proportion med Stockholms tunnelbana som har en 

total längd på ungefär 100 kilometer.  

En genomsnittlig resa i Hong Kong kostar sex kronor (Viinapuu 2013). Sedan 1960 har 

lönerna i Hong Kong ökat med i genomsnitt 8,1 procent per år (MTR 2012a). Trots det har 

biljettpriset bara ökat med 4,3 procent per år vilket är strax under konsumentprisindex på 

4,6 procent. Detta kan jämföras med SL:s biljettpriser som ökat mer än konsumentprisindex 

(Gustafsson 2011b). Biljettintäkterna står för 80 procent av MTR:s löpande intäkter, övriga 

20 procent är fördelade på den kommersiella verksamheten som består av 58 procent 

butikshyra, 27 procent reklamintäkter och 15 procent telekomverksamhet (Viinapuu 2013).  

MTR arbetar aktivt med att förbättra och modernisera reklammöjligheterna (MTR 2012a). 

De har även jobbat med flertalet olika kampanjer bland annat för att göra resenärerna 

uppmärksamma på vilka butiker som finns vid stationerna. Figur 2 nedan exemplifierar hur 

en skyltning kan se ut på en av Hong Kongs stationer. Utöver reklamintäkter tillkommer 

intäkter för fastighetsutveckling, fastighetsinvesteringar och fastighetsförvaltning vilket 

förklaras mer i detalj i avsnittet nedan. 
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Figur 2 Exempel på reklamskyltning i tunnelbanan i Hong Kong Källa: MTR 2012a 

3.2 Rail & Property modellen 

Tunnelbanan i Hong Kong är känd för integrationen mellan investeringar i spårtrafik och 

stadsutveckling (Cervero 2008). Detta beror till stor del på ”Rail & Property” modellen som 

är en form av offentlig-privat samverkan och bidrar till att staden utvecklas med 

tunnelbanans olika stationer som utgångspunkter.  

Utbyggnader av linjer sker i överensstämmelse med regional markanvändning och mål med 

stadsutvecklingen som staden Hong Kong har (Cervero 2008). MTR arbetar därför 

tillsammans med stadsplanerare och trafikplanerare för att utvärdera fördelar och nackdelar 

med olika lokaliseringar. Vad som byggs beror på efterfrågan, vid de mer centralt belägna 

stationerna byggs därför mestadels kommersiella lokaler medan det i utkanten av staden 

byggs mer bostäder.  Figur 3 nedan visar ett exempel på butiker i tunnelbaneläge. 

 

Figur 3 Exempel på kommersiella ytor i Hong Kongs tunnelbana Källa: Yeung 2013 

Utbyggnaden finansieras med hjälp av de pengar som tjänas på fastighetsutvecklingen vid 

stationerna samt den kommersiella verksamheten (Viinapuu 2013).  MTR får som redan 

nämnts inga bidrag från staten i Hong Kong för att bygga ut kollektivtrafiken, däremot får de 

köpa marken till gynnsamma priser och säljer sedan dessa rättigheter för ett högre pris när 
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tunnelbanan är utbyggd (Cervero 2008). Skillnaderna i pris är 

oftast stora och täcker investeringen av infrastrukturen. 

För att möjliggöra en utbyggnad och försäkra sig om 

kundunderlag tar MTR ett helhetsgrepp och ser till att 

utbyggnaden av såväl kollektivtrafik som bostäder, 

arbetsplatser och handel sker samtidigt (Viinapuu 2013). Det 

vill säga de bygger inte bara en på- och avstigningsplats utan 

de bygger in fler funktioner på den redan ianspråktagna 

marken. Som figur 4 visar kan de längst ned ha en tågdepå för 

underhåll av tågen, ovanför finns på- och avstigningsplatser 

och ovanför det kan det finnas såväl handel som kontor och 

bostäder. Stationerna ser olika ut beroende på efterfrågan, 

det finns allt från stora köpcentrum med de finaste märkena 

till de lite mindre stationerna som bara har en 

livsmedelsbutik eller en kiosk. MTR behåller stationerna i sin 

förvaltning och får därmed en säker intäkt i form av hyror. 

3.3 Följder av Rail & Property modellen 

Genom att använda sig av ovan nämnda tillvägagångssätt har 

MTR lyckats öka värdet mer än något annat transportbolag i världen (Cervero 2008). Både 

ökat resande med kollektivtrafiken och stigande fastighetspriser är resultat av strategin. 

MTR:s delaktighet i fastighetsutveckling, fastighetsinvesteringar och fastighetsförvaltning 

inbringar mer än hälften av de totala intäkterna och är därmed det primära verktyget för att 

generera intäkter. Genom intäkterna lyckas MTR inte bara täcka kostnaderna för vidare 

investeringar och förbättringar av tunnelbanan utan även generera en vinst i företaget. 

För resenärerna innebär Rail & Property modellen en ökad bekvämlighet (Cervero 2008). 

MTR kopplar samman transportsträckorna med möjligheter till shopping vilket betyder att 

det inte är nödvändigt att stanna till på olika stationer för att utföra sina ärenden. Det 

innebär också att resenärerna inte behöver gå utomhus i det ofta varma och fuktiga 

klimatet. Kombinationen av flera funktioner i anslutning till tunnelbanan medför att MTR 

skapar en färdig marknadsplats för kollektivtrafikens användare då de kan bo, arbeta och 

shoppa i och omkring stationerna.  

Förutom bekvämligheten upplever många också en större trygghet i jämförelse med tomma 

transportsträckor med mindre möjlighet till shopping (Cervero 2008).  De stationer som 

ännu inte utvecklats enligt Rail & Property modellen upplevs ofta som mindre attraktiva.  

  

Figur 4 Exempel på en 
stationsbyggnad i Hong Kong 
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4. Stockholm 
Idag bor ungefär två miljoner människor i Stockholmsområdet. Befolkningen i Stockholm 

växer snabbt, under 2012 ökade Stockholms län med 37 000 personer (Brandell 2012). Till 

2020 väntas invånarantalet öka med ytterligare 300 000 personer och till 2050 förväntas 

cirka tre miljoner bo i Stockholmsområdet. Utbyggnaden av kollektivtrafiken sker i dag i allt 

för långsam takt och motsvarar därför inte den snabba ökningen av antalet resenärer. Idag 

reser drygt en miljon resenärer med tunnelbanan i Stockholm. Resenärerna antas öka i 

framtiden och därmed förutses fortsatt trängsel och att rusningstider i kollektivtrafiken 

förlängs.  

4.1 SL 

I Stockholm är det SL som ansvarar för kollektivtrafiken, de fungerar som en 

beställarorganisation och förvaltar samt följer upp avtalen med andra aktörer (Brandt 2013). 

SL ägs av Stockholms läns landsting och har överenskommelser med de olika kommunerna 

om att sköta kollektivtrafiken (Lindström 2013). Tunnelbanan i Stockholm finansieras till lika 

stor del av biljettintäkter som av skattesubventioner (Viinapuu 2013). De strävar mot 

kundnöjdhet och effektivitet.  Detta görs genom olika parametrar såsom en fungerande 

tidtabell, resenärernas upplevelse av färden och punktlighet på tågen. Dessa delas upp i 

ytterligare mindre delar som motsvarar ansvarsområden. MTR har hand om flest 

ansvarsområden då de sköter lokalvården, bemanning av stationerna, körning av tågen samt 

underhåll av tågen. Övriga områden är facility management, trygghet samt underhåll av 

infrastruktur och dessa sköts av flertalet andra aktörer. 

Den upplevda tryggheten bland SL:s resenärer har minskat marginellt det senaste året 

(Trafikförvaltningen 2013). Undersökningar visar att män känner sig mer trygga än kvinnor. 

Otryggheten upplevs som större på väg till och från stationen än ombord på själva fordonen. 

Totalt känner sig 62 procent trygga när de går till och från stationen på kvällen. På stationen 

arbetar hyresgästerna själva med säkerheten då varje lokal har ett eget larmsystem 

(Sherringham 2013). Dessutom har SL flertalet vakter som finns i omlopp för att kontrollera 

stationerna. 

SL har under många år haft en lägre hyra än marknadshyran, detta försöker de nu åtgärda 

genom att skriva mer affärsmässiga avtal för att öka intäkterna (Sherringham 2013). Avtalen 

medför även att kraven på samtliga parter ökar och att samarbete eftersträvas. För att 

ytterligare öka intäkterna arbetar SL med ett externt reklambolag och får därmed in ungefär 

lika mycket på reklam som på hyror.  

Vid tunnelbanestationerna gör ägarförhållandet att en utveckling är komplicerad (Viinapuu 

2013). Figur 5 visar en genomskärning av ett stationsområde. SL äger i de flesta fall inte 

någon mark, istället har de olika upplåtelseavtal med Stockholms stad (Brandt 2013). En 

fastighetsägare äger allt från markytan och nedåt. Detta betyder att plattformen och 

entréhallen med spärrarna i vissa fall ägs av flera olika aktörer till exempel Stockholms stad 

och privata fastighetsägare (Viinapuu 2013). På grund av detta har inte SL möjlighet att 
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utveckla stationerna utan fastighetsägarnas samarbete. Dessutom sätter detaljplanen stopp 

för alltför mycket kommersiell verksamhet vid stationerna då de ofta ligger på områden som 

är planlagda för trafik (Granström 2013). 

 

Figur 5 Ett stationsområde i genomskärning 

4.2 Dagens utbud i Stockholms tunnelbana 

Efter inventeringen kan konstateras att de flesta tunnelbanestationerna har ett litet utbud 

av butiker och servicetjänster. Vid samtliga inventerade tunnelbanestationer finns 

Pressbyrån och vid många stationer även någon annan typ av kiosk etablerad. Vid de 

stationer som har ett större utbud av handel finns det en kombination av både butiker och 

servicetjänster som till exempel frisörer, skomakeri, uttags- och fotoautomater, caféer, 

livsmedelsbutiker, blomsterbutiker och snabbmat. 

En mer detaljerad bild av inventeringen på respektive station kan ses nedan.  
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4.2.1 Centrala stationer 

De centrala stationerna ligger högst 1,5 kilometer från T-centralen och ses i tabell 3 och 4. 

 

Tabell 3 Inventering av tunnelbanestationer i centrala lägen 

 

Tabell 4 Inventering av tunnelbanestationer i centrala lägen  

Hötorget och Östermalmstorg har ett stort utbud. Östermalmstorg har redan genomgått en 

förändring och har därför till skillnad mot de andra mer kedjebutiker. Hötorgets ombyggnad 

har precis startat vilket innebär att utbudslistan för den stationen snart är inaktuell.  

T-centralen är sammankopplad med Centralstationen där Jernhusen driver en utveckling 

mot mer handel. Detta samt närheten till cityhandel och direktuppgången till Åhléns City kan 

vara en orsak till det lite mindre utbudet på stationen. 

Både Gamla Stan och Rådmansgatan har ett mycket litet utbud trots det centrala läget och 

avsaknaden av handel i direkt anslutning.  

Sergels torg Vasagatan Centralstation Olof Palmes gata Kungsgatan Sergelgatan

Apotek* Bishops Arms Pressbyrån Ace Nattklubb Bingo African Salon

Hemköp* MAX Kemtvätt m.m. Cafe Metro Blodcentralen

ICA Time Klippotek Subway Citiskor Designklippoteket

Kicks* Pressbyrån Espressohouse Fotoautomat

Pressbyrån Musikinstrumenthandel Godis och tobak

SL-center Guld compagniet Tewahedo Church

Toalett Handlaren Hötorget Hötorgstvätten

Uttagsautomat Hår 3000 Oriental supermrkt

Åhléns Ing. konserthuset Pressbyrån

Matrix Resevaruhuset

Pressbyrån SATS

Saya Sushi Shop n go

Skomakeri Sko och nyckelservice

Svanströms

Toalett

West side evils

*= i direkt anslutning Wrap World

T-CENTRALEN

165 500 påstigande

HÖTORGET

32 000 påstigande

GAMLA STAN

21 300 påstigande

Gamla stan Östermalmstorg Stureplan Stadsbiblioteket Tegnergatan

Munkbrohallen Café Metro Bibliotek Cortado Foto

Pressbyrån DocMorris Blomsterpassagen Pressbyrån

Espressohouse Espresso house Sko/nyckelserv.

H1 Sushi Grevens skomakari

Mister Minit Pocket shop

NMK asiatisk rest. Pralinhuset

Panini Internazionale Pressbyrån

Pressbyrån Rinse

Rinse T-jarlen matbutik

Uttag Wiggo

Åhlens

Östermalmskällare

ÖSTERMALMSTORG RÅDMANSGATAN

33 100 påstigande 24 900 påstigande
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4.2.2 Mindre centrala stationer 

De mindre centrala stationerna ligger mellan 1,5 och 3 kilometer från T-centralen och kan 

ses i tabell 5,6 och 7. 

 

Tabell 5 Inventering av tunnelbanestationer i mindre centrala lägen 

 

Tabell 6 Inventering av tunnelbanestationer i mindre centrala lägen 

 

Tabell 7 Inventering av tunnelbanestationer i mindre centrala lägen 

Fridhemsplan och Karlaplan liknar varandra då de har direktuppgång till varsitt köpcentrum. 

Dock har de många skillnader. Till exempel har Fridhemsplan mer än tre gånger så stort flöde 

och en tydligare sammankoppling med Västermalmsgallerian. Detta gör att 

Västermalmsgallerian har möjlighet att fånga upp fler resenärer medan Fältöversten 

fungerar mer som ett stadsdelscentrum. 

Odenplan och Slussen har ett förvånansvärt litet utbud i förhållande till antalet påstigande. 

Både dessa stationer är dock planerade att byggas om. När inventeringen gjordes hade 

därför gallerian vid Slussen stängts. Odenplan kommer i framtiden fungera som en större 

bytespunkt då Citybanan får en station där vilket kommer innebära att fler människor 

passerar. Det finns även planer på att i samband med detta utöka handeln på stationen. 

Tekniska Högskolan som är en bytespunkt har ett relativt stort utbud av butiker medan 

Mariatorget, Medborgarplatsen och St. Eriksplan har ett mindre utbud.   

Odenplan Västmannagatan St. Eriksplan Torsgatan St. Eriksgatan Fridhemsgatan

Pressbyrån extra My way Pressbyrån Cafe la belle Blommor Espressohouse

Odendeli Pressbyrån Dagslivs SL center

Odenplans skomakeri St Eriks kemtvätt Pressbyrån

Växtmakeriet Västermalms-

gallerian*

*= i direkt anslutning

FRIDHEMSPLAN

54 500 påstigande

ODENPLAN

26 700 påstigande

ST. ERIKSPLAN

20 000 påstigande

Södermalmstorg Götgatan Bussar KTH Körsbärsvägen

Pressbyrån Pressbyrån Kiosk i väntesal Foto Cyba Thai Food

Slussen tobak Pressbyrån Handlaren

Vi! SL-center Luma Salong

T-snabben Nouman Tobak

Uttag Smörgåsbutiken

T-restaurangen

81 300 påstigande

TEKNISKA HÖGSKOLAN

27 100 påstigande

SLUSSEN

Björns trädgård Folkungagatan Mariatorget Polishuset Karlaplan Valhallavägen

Restauranger* Euroflorist Pressbyrån Foto Fältöversten* Karlakiosken

Götakällare Green Bean* Pressbyrån

Pressbyrån Mix Coffeebar

Silca nyckelservice Pressbyrån

*= i direkt anslutning

MARIATORGET

16 200 påstigande

KARLAPLAN

16 500 påstigande

MEDBORGARPLATSEN

21 900 påstigande
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4.2.3 Perifera stationer 

De stationer som ligger mer än tre kilometer från T-centralen har klassats som perifera 

stationer och kan ses i tabell 8 och 9. 

 

Tabell 8 Inventering av tunnelbanestationer i perifera lägen 

 

Tabell 9 Inventering av tunnelbanestationer i perifera lägen 

Hornstull har precis som Östermalmstorg nyligen genomgått en förändring och har därför ett 

utökat utbud med stort inslag av kedjor. Även Gullmarsplan har ett stort utbud men med en 

mindre andel kedjor.  

I anslutning till stationerna vid både Liljeholmen Kista finns köpcentrum med direktingång 

från tunnelbanan vilket förklarar det låga utbudet vid tunnelbanestationen. Vid Alvik och 

Skanstull är det nära till ett köpcentrum eller annan typ av handelsplats. Dock kommer inte 

resenären direkt till handelsplatsen från tunnelbanan vilket skulle kunna underlätta för 

resenärerna. 

Ropsten har ett mycket litet utbud trots att det är en bytespunkt som i många fall innebär en 

lång väntetid.  

GULLMARSPLAN

35 300 påstigande

Ringvägen Götgatan Hornstull Högalidsparken Tvärbanan Liljeholmstorget

Fotoautomat Pressbyrån Apotek Espressohouse Coop Konsum Liljeholmstorget*

Hemköp Bagarn Hornstull Euro florist Piacelto espresso Pizzeria Di Metro

Bankomat Foto Pressbyrån

Euro-florist Pressbyrån

Hemköp Rinse hairteam

Hårcenter RTH moneytransfer

Ica to go Solna korv*

Pressbyrån Subcoffee

Squeezed up Trafiket

Systembolaget

Tele 2

*= i direkt anslutning Wiggo

SKANSTULL

27 200 påstigande

HORNSTULL

17 000 påstigande

LILJEHOLMEN

27 800 påstigande

Tvärbanan Liljeholmstorget Lidingöbanan Bussar Alviks torg Tranebergsvägen Innanför spärr Kista galleria

Coop Konsum Liljeholmstorget* DIF Fäktförening Cafe bar Q Pressbyrån Tagå complé Pressbyrån

Piacelto espresso Pizzeria Di Metro Mojta bai kiosk Pressbyrån Alviks torg* Kista galleria*

Pressbyrån

*= i direkt anslutning

LILJEHOLMEN ROPSTEN ALVIK KISTA

27 800 påstigande 18 100 påstigande 20 600 påstigande 17 800 påstigande
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5. Handelsplatser vid tunnelbanestationer i Stockholm 
I Stockholm finns det i huvudsak två olika typer av handelsplatser vid tunnelbanan. Dels är 

det handelsplatser i SL:s regi och dels handelsplatser som ägs och förvaltas av externa 

aktörer men som finns i direkt anslutning till tunnelbanan. Dessutom finns ett specialfall vid 

T-centralen där resenärerna byter mellan olika trafikslag och därmed passerar 

Centralstationen som förvaltas av Jernhusen. Dessa tre exempel beskrivs nedan. 

5.1 Mötesplats SL 

5.1.1 Strategi 

Sedan 2005 arbetar SL utifrån sin strategi Mötesplats SL där tanken är att kundnyttan ska 

ökas vid de större stationerna, strategin appliceras såväl i tunnelbanan som på pendeltågs- 

och busstationer (Näslund 2013). Resan ska vara det primära men de tittar också på vad som 

kan tillföras för att öka nöjdheten hos kunderna. Handel är en del av detta men SL strävar 

också efter att tillföra någon form av kultur och kommunal service som förstärker områdets 

lokala känsla. Tanken är att resenärerna ska, på ett enkelt och snabbt sätt, kunna uträtta sina 

ärenden i en trygg och trevlig miljö.  SL vill genom sin satsning öka kundnyttan och på så sätt 

bidra till målet ” fler och mer nöjda resenärer” (Structor 2008).  

Vid val av vilken station som ska utvecklas tittar SL på flödet av människor och vilka ytor som 

finns till förfogande då vissa stationer inte har tillräckligt utrymme för mer handel (Näslund 

2013). Östermalmstorg var den första stationen där Mötesplats SL applicerades. Sedan dess 

har även Hornstull genomgått en förändring och nu har arbetet med Hötorget påbörjats och 

förväntas vara färdigt 2014. I dagsläget finns inga beslut om att fler stationer ska utvecklas.  

På de tunnelbanestationer som redan förändrats har det kommersiella utbudet ökat 

(Structor 2008). Antal butiker och vilken typ av affär som finns på stationerna beror på antal 

på- och avstigande, de omkringboendes efterfrågan och vad lokalerna kan användas till. 

Utbudet som finns syftar dock till att underlätta vardagen för resenärerna (Näslund 2013).  

För de som handlar på stationen är tidsfaktorn viktig (Brandt 2013). De som handlar har 

oftast stationen som utgångs eller målpunkt, förutom stamkunderna är det få som går av 

tunnelbanan enbart för att handla. Kundundersökningar som Stelacon gjort på uppdrag av SL 

visar att resenärerna efterfrågar en blandning av varor och tjänster såsom konditori, 

livsmedelsbutiker, apotek, SL-center, restauranger och bankomater (Stelacon 2009).  

Hyrorna på stationerna är en blandning av fasta och omsättningshyror beroende på vilken 

verksamhet som finns i lokalen (Brandt 2013). Efter renovering av stationerna har hyrorna 

höjts med upp till 400 procent, trots höjningen är hyran idag inte högre än marknadshyran. 

De höjda hyrorna har varit nödvändiga för att möta SL:s avkastningskrav. Det har dock 

medfört att vissa butiker behövt stänga eller flytta till andra tunnelbanestationer då de inte 

haft råd att stanna kvar.  En del hyresgäster vid Östermalms torg har efter ombyggnaden 

höjt priserna på sina varor för att klara hyreshöjningen (Stelacon 2009). 
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Efter en station är utvecklad enligt Mötesplats SL lämnas den över till 

förvaltningsavdelningen (Sherringham 2013). De arbetar med centrumledning, bestämmer 

minimum öppettider och regelbundna möten med hyresgäster. 

5.1.2 Resultat 

Östermalmstorgs södra uppgång var klar 2008 och 2009 stod också den norra uppgången 

färdig (Brandt 2013). Kostnaden för Östermalmstorgs båda uppgångar uppgick till cirka 100 

miljoner. Ombyggnaden av Hornstull tunnelbanestation kostade ungefär 70 miljoner och var 

färdig i början på 2013. 30 procent av kostnaden beräknas som underhåll av stationerna som 

ändå skulle ha gjorts. Lokalytorna vid stationerna har utökats vilket också medför större 

hyresintäkter.  

 

Figur 5 Östermalmstorg, före och efter ombyggnaden Källa: Brandt 2012 

 

Figur 6 Hornstull, före och efter ombyggnaden Källa: Brandt 2012 
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Vid båda stationerna är verksamheterna till övervägande del mer eller mindre välkända 

kedjor. Det finns en blandning av butiker och servicetjänster, vid Östermalmstorg finns även 

ett bibliotek. Vid Östermalmstorg är pelare och väggar i betong vilket gör området skuggigt 

och mörkt. I Hornstull däremot är väggarna vita och blanka. Detta gör att 

tunnelbaneområdet känns ljusare och fräschare än vid Östermalmstorg, vilket också medför 

att området vid Hornstull upplevs som trevligare. Figur 7 och 8 ovan visualiserar skillnaden 

mellan Östermalmstorg och Hornstull.  

Östermalmstorg kommer inom en snar framtid rustas upp ytterligare då SL inte tycker att 

nivån är tillräckligt hög (Sherringham 2013). Även synpunkter från hyresgäster om att det 

upplevs mörkt och att skyltningen är dålig har framkommit i kundundersökningen (Stelacon 

2009). Undersökningen visar att de flesta resenärer är nöjda med Mötesplats SL, dock önskar 

de tydligare information om ombyggnader och störningar på stationen. 

5.1.3 Hyresgästers reaktioner  

Detta avsnitt bygger på intervjuer med befintliga hyresgäster. De flesta hyresgästerna är 

överens om att det är bra att SL gör en ombyggnad av tunnelbanestationerna. Det blir 

fräschare och en mer attraktiv handelsplats där fler människor tenderar att röra sig. Dock 

tror de inte att resenärer går av tunnelbanan enbart för att handla om butiken inte är unik 

eller mycket välsorterad.  

Många av hyresgästerna menar att vilka grannar de får har betydelse och tycker därför att 

det är bra att fler välkända varumärken etablerar sig i tunnelbanan. Flera hyresgäster menar 

dock att butiksmixen inte är särskilt stor utan att det mest är caféer eller kiosker och önskar 

att butikerna i större utsträckning kompletterar varandra. De mindre aktörerna ser problem i 

att mestadels kedjor etablerar sig i tunnelbanan då de har svårt att klara konkurrensen 

gentemot dem. Bland de mindre aktörerna finns även de som anser sig ha ett koncept som 

fungerar och snarare ser kedjorna som komplement än konkurrens. 

Under byggtiden har vissa butiker valt att stänga, några som har haft öppet har därför märkt 

av en ökning i försäljningen då konkurrensen minskat. Dock har även några hyresgäster 

märkt av en minskning av besökare då uppgångar har stängts och framkomligheten minskat. 

En av hyresgästerna uppger att omsättningen ökat efter ombyggnationen vid Hornstull blev 

klar. 

De större aktörerna tycker att hyreshöjningen är rimlig och att hyran fortfarande är på en 

marknadsmässig nivå. De mindre aktörerna har dock svårt att klara en hyreshöjning och 

tycker i vissa falla att SL har ett ansvar att anpassa hyran efter deras hyresgäster.  

Trots att hyresgästerna i de flesta fall är positiva till utveckling har de i flera fall uttryckt att 

det finns svårigheter med att samarbeta med SL då de inte har rätt kompetens för just 

handelsutveckling. 
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5.2 Externa köpcentrumförvaltare 

Gemensamt för de externa köpcentrumförvaltare som har intervjuats är att de äger och 

förvaltar köpcentrum som ligger i anslutning till tunnelbanestationer. AMF fastigheter äger 

och förvaltar Fältöversten, Ringen Centrum och Västermalmsgallerian. Citycon har 

Liljeholmstorget Galleria och Kista Galleria. Bonnier Fastigheter ska snart öppna en ny 

handelsplats vid Hornstull, som kommer att ha direktingång från tunnelbanan. Närheten till 

tunnelbanan spelar stor roll för köpcentrumen då det innebär ett stort flöde av människor.  

Fältöversten, Västermalmsgallerian, Ringens Centrum och Gallerian i Hornstull är alla 

stadsdelscentrum och deras målgrupp är de som bor och arbetar i närheten. Många av 

köpcentrumen ligger också i lägen som är bytespunkter mellan olika trafikslag. Resenärerna 

kan då passa på att handla när det är några minuter till nästa buss eller tåg. 

I dag finns det ett annat konsumtionsmönster än tidigare, konsumenterna köper mycket mer 

mat ute och annan typ av service. Det har lett till att stadsdelscentrumen blir en knutpunkt 

och mötesplats för de boende i området med fokus på både service och handel. Det är 

därför viktigare att köpcentrumen har en trivsam miljö än själva butiksmixen. De höga 

hyrorna som finns i köpcentrumen har också lett till att det är mest kedjor som har råd att 

vara kvar, vilket har gjort att många köpcentrum har liknande butiker. För att öka trivseln i 

centrumen anlitar köpcentrumförvaltarna externa företag som genomför undersökningar 

och intervjuer med konsumenterna. De externa företagen tittar på vilka som bor i området 

och vad de saknar i stadsdelen.  

I Hornstull, Västermalmsgallerian och Liljeholmen kan resenärerna komma direkt in till 

gallerian från tunnelbanan. I tunnelbaneplanet ligger mer serviceinriktade butiker som 

exempelvis Systembolaget, livsmedelsbutik, blomsteraffär, snabbmat, frisör, uttagsautomat 

och apotek. De övriga planen har mer betoning på besökare med mer tid. Där finns därför 

många restauranger, caféer och modebutiker. Gallerian i Liljeholmen är också kopplad till 

verksamheter som närsjukhus, vårdcentral, barnavårdscentral och tandläkare vilket 

effektiviserar besökarnas vardag. 

Till storlek är den nya gallerian i Hornstull lika stor som Västermalmsgallerian och 

Fältöversten. I gallerian vid Hornstull ville de därför hitta lite mer udda butiker även om det 

finns en del kedjor också.  

Det har hela tiden funnits en dialog mellan SL och Bonnier Fastigheter vid projektet i 

Hornstull. Dock har de inte haft några diskussioner om vilka typer av butiker de olika 

aktörerna ska ha. Det kommer därför bli en konkurrenssituation då flera av butikerna i 

tunnelbaneplanet har liknande utbud. AMF Fastigheter är positiva till att SL har börjat göra 

en satsning på tunnelbanestationerna. De är också positiva till ett samarbete med SL vid de 

tunnelbanestationer där deras köpcentrum finns. Dock tycker de att SL bör bredda 

kompetensen inom handelsområdet. Att SL har butiker vid tunnelbanestationen ser inte 

AMF Fastigheter som något negativt. AMF Fastigheter tittar också på möjligheten att göra en 
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öppning från Ringens Centrum och Fältöversten så att det på så sätt skapas en direktingång 

till tunnelbanan. Detta för att få en känsla av att tunnelbanan hänger ihop med 

köpcentrumet och därmed ta en större andel av kundflödet från tunnelbanan.  

Hur e-handeln och virtuella butiker kommer att påverka handelsplatserna är i dagsläget svårt 

att säga. Virtuella butiker har testats som pilotprojekt vid upprepade tillfällen men har ännu 

inte slagit igenom. AMF Fastigheter förbereder sig för ett genomslag men tanken är inte att 

stadsdelscentrumen ska ligga i fronten tekniskt utan koncepten tas in senare i dem än i de 

större centrumen. Svårigheter med den nya tekniken är att logistiken och kostnader kring 

dem först måste lösas samt att konsumenterna måste lära sig den nya tekniken.  

5.3 Jernhusen 

I samband med att SJ bolagiserades bildades Jernhusen 2001. De äger och förvaltar ungefär 

60 järnvägsstationer i Sverige och arbetar aktivt med att utveckla stationerna ur ett 

handelsperspektiv. Det finns ett stort behov av service och tjänster på järnvägsstationerna, 

hur det ser ut styrs till stor del av resenärernas reslängd. Utbudet på de olika stationerna 

varierar beroende på både storleken på stationen och på flödet. Jernhusen är dock 

övertygade om att alla stationer kan ha någon typ av kommersiella inslag. Det viktigaste är 

att stationerna är väl omhändertagna och har en trivsam miljö. Detta minskar skadegörelsen 

vilket också leder till att resenärerna känner sig tryggare. 

Tiden resenärerna spenderar på stationerna ses som en del av resan och påverkar därför 

helhetsintrycket. De utgår från att de arbetar med stationer, inte med handelsplatser, detta 

betyder att resenärernas upplevelse och nöjdhet är det viktigaste. Vid arbetet med 

stationerna strävar de mot tre mål: att möta avkastningskravet samt göra hyresgäster och 

resenärer nöjda, något som mäts via nöjd kundindex och nöjd resenärsindex. 

Genom att, i samband med grundförstärkningen av Centralstationen i Stockholm, bredda det 

nedersta planet har de lyckats att öka både butiksytorna och resenärsytorna vilket även ökar 

framkomligheten. Den ökade butiksytan har medfört att samtliga hyresgäster som fanns 

innan ombyggnaden finns kvar i dag samtidigt som ungefär hälften av verksamheterna är 

nyetableringar.  

Jernhusen har fokuserat på att inte påverka resenärerna under byggtiden men anser att allt 

annat är påverkbart och därför har vissa butiker behövt stängas temporärt. Trots detta har få 

klagomål inkommit och såväl hyresgäster som resenärer är och har varit nöjda. Detta tror 

Jernhusen beror på arbetet de lagt ner på information och kommunikation.  

Totalt har ombyggnationen kostat en miljard kronor, av det är hälften grundförstärkning och 

hälften renovering av stationen. Kostnaden för renoveringen betalas genom att den 

uthyrningsbara ytan har ökat samt att hyran är något högre jämfört med tidigare. Jernhusen 

använder sig generellt sett av omsättningshyra. Dock sätter de en bashyra, en sorts 

minimihyra, som är den som gäller så länge som omsättningen inte överstiger en viss nivå. 
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När omsättningen blir tillräckligt hög för att bryta igenom bashyran är det den hyran som 

betalas. 

Idag är det många som vill etablera sig på stationen, de har cirka fyra intressenter per lokal. 

En mix av såväl stora kedjor som mindre lokala företag eftersträvas på stationen. De anser 

att kedjor är lätta att arbeta med då de har erfarenhet och kunskap som mindre aktörer 

ibland saknar. Samtidigt finns ofta de riktiga guldkornen bland de mindre aktörerna, dock är 

det svårt att hitta de som har ett koncept som fungerar. 

Virtuella butiker ser de som ett intressant koncept och menar att en vägg alltid kan hittas 

eller sättas upp. De tror dock att det behöver testas och utvärderas, kanske passar inte alla 

typer av produkter för det formatet. De tror även att andra länder kommit längre när det 

gäller utveckling av koncept och varumärken. Eftersom stationer generellt sett har små 

lokaler behöver koncept som passar dessa utvecklas. Lokalerna på Stockholms centralstation 

är på allt från 20 till 1 500 kvadratmeter, vanligtvis ligger de dock mellan 20 och 200 

kvadratmeter. 

De har en tydlig tanke bakom vilka butiker som ligger var i stationen. I det nedre planet finns 

verksamheter som gynnar de som byter mellan tunnelbana och pendeltåg och inte har så 

lång väntetid och vill hinna utföra ärenden på vägen. Exempel på utbudet är livsmedelsbutik, 

apotek och blombutik. I den stora centralhallen däremot finns verksamheter som riktar sig 

mot fjärresenärer som har mer tid. Där finns exempelvis frisör, presentbutiker och 

klädbutiker. I den norra delen av stationen är de flesta restauranger med sittplatser 

etablerade. Det övre planet har i syfte att koppla samman Centralstationen med Stockholm 

Waterfront. Till detta plan förväntar de sig till största del att människor som arbetar i 

närheten kommer och har därför bland annat placerat akutläkare och apotek samt bageri 

och ställen med enklare lunchmat där. Butikerna i stationen har gemensamma öppettider, 

detta är en självklarhet och ett måste enligt Jernhusen. 

Kommersiellt utbud och reklam har alltid funnits och varit en självklarhet på 

stationsområden. Jernhusen arbetar aktivt med sitt eget reklambolag. Dock har de en 

skylthierarki där skyltarna i första hand ska visa när tåget går, i andra hand var det går och i 

tredje hand kommer hyresgästernas skyltar. Först i fjärde hand kommer därför reklam från 

externa aktörer.  
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6. Jämförelse mellan handelsplatser i anslutning till tunnelbanan 
De olika handelsplatserna har analyserats utifrån modellen och framgångsfaktorerna som 

har beskrivits i kapitel två.  

Hong Kong och Stockholm skiljer sig åt på många sätt, både vad gäller befolkningsantal och 

hur de är uppbyggda. I Hong Kong bor fler människor på en mindre yta än i Stockholm vilket 

leder till ett större flöde av människor. Båda städerna har en hög befolkningstillväxt, Hong 

Kong även en shoppingmetropol dit många reser. Detta gör att utrymmet för handel är 

större. Dessutom har MTR i Hong Kong större möjlighet att påverka utvecklingen av 

stationerna än vad SL har i Sverige. Detta beror bland annat på ägarförhållanden men också 

på kompetens och incitament.  

 Hong Kong Mötesplats SL Köpcentrum Jernhusen 

Utbud Allt från kiosk 
till stora 
köpcentrum 

Mindre butiker 
och kiosker med 
fokus på mat 
och dryck 

Allt från livsmedel till 
mode och 
specialbutiker 

Allt från kiosk till 
accessoarer 

Målgrupp Alla, beroende 
på stationens 
storlek 

Resenärer  Närboende, 
arbetande 

Resenärer och 
arbetande i 
närområdet 

Ägandeförhållande MTR, privat SL, offentlig Externa 
köpcentrumförvaltare, 
privat  

Jernhusen, 
offentlig 

Stationstyp  Finns i olika hög 
grad på alla 
typer av 
stationer 

Stationer i 
centrala lägen 

Bytespunkter eller 
många kringboende  

Bytespunkt, 
resecenter 

Arbetssätt  Aktivt beroende 
på storlek 

Begränsad 
centrumledning 

Aktivt med 
centrumledning 

Egen regi 

Tabell 10 Jämförelse mellan olika handelsplatser 

Utbudet skiljer sig en del åt. I Hong Kongs tunnelbana finns det mesta beroende på flöde av 

människor. De har på flera stationer köpcentrum och på vissa stationer finns enbart en kiosk. 

Utbudet vid de stationer som har utvecklats enligt mötesplats SL är fokuserat på 

vardagsärenden med möjlighet att köpa mat och dryck. Mötesplats SL utvecklar i dagsläget 

enbart befintliga stationer vilket gör att alla typer av verksamheter inte ryms eller passar. 

Köpcentrum i anslutning till tunnelbanan har större utbud av mer sällanköpsvaror såsom 

kläder och elektronik. Jernhusen har fokus på vardagsärenden dock till skillnad mot 

mötesplats SL har deras kunder mer tid att tillbringa på stationen. Både köpcentrumen och 

Jernhusen har en tydlig indelning av verksamheter på olika plan, där de placerar 

vardagsärendena i tunnelbaneplanet. Köpcentrum har ett större behov av att tänka på 

ankarbutiker och pärlor då de måste locka kunder till marknadsplatsen eftersom de inte har 

ett naturligt flöde av människor. 

Vilka som förväntas handla på de olika handelsplatserna skiljer sig åt. På de större stationer i 

Hong Kong där köpcentrum finns är deras målgrupp samma som köpcentrumen i Stockholm. 
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Det vill säga mestadels närboende och arbetande i området. Tanken med Mötesplats SL är 

snarare att underlätta resenärernas vardag än att locka andra att resa dit enbart för att 

handla. Detsamma gäller för Jernhusen och även de mindre stationerna i Hong Kong.  

Ägarförhållandet gör att möjligheterna för de olika handelsplatserna ser olika ut. SL är till 

skillnad mot de andra aktörerna beroende av politiska beslut vilket försvårar utvecklingen av 

handelsplatserna. De andra aktörerna är vinstdrivande och har därför större incitament för 

att arbeta aktivt med handelsplatserna. SL:s huvuduppgift är att sköta kollektivtrafiken och 

har därför mindre fokus på handelsplatserna i jämförelse med de andra aktörerna.  

MTR i Hong Kong arbetar aktivt med reklam, det gör även SL dock med ett externt 

reklambolag. Jernhusen arbetar med reklam i egen regi men inte i lika stor utsträckning och 

får därför inte in lika stora intäkter. 

I Stockholm finns köpcentrum vid bytespunkter eller där det finns många närboende. Detta 

för att säkerställa att ett tillräckligt kundunderlag finns. Mötesplats SL finns hittills på relativt 

stora stationer i centrala lägen. Vid Hornstull utvecklades stationen i samarbete med staden 

på grund av att omkringliggande område också skulle göras om. 

Köpcentrumen i både Stockholm och Hong Kong arbetar aktivt med centrumledning, 

marknadsföring, aktiviteter och samverkan mellan butikerna. Även Jernhusen gör detta i en 

mindre utsträckning. SL har börjat arbeta med centrumledning men har inte kommit lika 

långt som de andra med detta. Detta beror till stor del på att SL inte har haft rätt kompetens 

för arbete med handelsplatser.  
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7. Aktörers åsikter om handel i Stockholms tunnelbana 
Detta kapitel bygger på intervjuer med berörda kontaktpersoner samt en enkätundersökning 

bland tunnelbanans resenärer.  

7.1 SL 

SL är beroende av sina ägare och vilka politiska beslut som tas. Vad som är på gång i staden 

påverkar hur SL kan utveckla tunnelbanan och dess stationer. Vissa stationer ser de ingen 

möjlighet att rusta upp i nuläget eftersom de vet att hela området kommer genomgå en 

förändring under den närmaste tiden. Om SL skulle förändra stationen idag menar de att den 

skulle anses fel för omgivande utveckling och behöva göras om igen.  

Offentlig privat samverkan finns med i tankarna och testas just nu vid utvecklingen av 

Karolinska Institutet. Just samverkan med privata intressenter är något som SL tror kan vara 

en bra lösning för fortsatt utveckling av Mötesplats SL i framtiden. För att ytterligare öka 

möjligheterna till förändring av stationerna är en annan typ av ägande ett alternativ, 

exempelvis 3D-fastigheter. Det skulle innebära att stationerna utgör egna fastigheter som SL 

äger medan andra fastighetsägare kan äga fastigheter ovanför. 

Vid val av utbud på stationerna behöver vissa faktorer tas i beaktande. Utvecklingen av 

stationerna enligt konceptet Mötesplats SL har gjort att det mestadels är kedjor som har 

etablerats. Att små unika aktörer vid tunnelbanestationerna etableras ser inte SL som något 

negativt. Dock platsar inte alla aktörer eftersom de inte har möjlighet att betala den hyra 

som krävs. En annan faktor är placeringen under jord. Vissa typer av verksamheter, 

exempelvis restauranger, kan inte lokaliseras i tunnelbanan då det är svårt att få tillgång till 

tillräckligt utrymme för bland annat ventilation.  

Att driva stationerna på samma sätt som köpcentrum med till exempel en centrumledare 

och gemensamma öppettider råder det delade meningar om inom SL. De som arbetar med 

Mötesplats SL ser de inte som något alternativ då de i dagsläget inte har den typen av 

förvaltning. De menar att öppettider inte kan styras och att det är svårt att göra en 

avvägning för hur många stationer som ska ingå i en centrumledares roll. Dock menar de 

som jobbar med förvaltningen av stationerna att de har börjat arbeta aktivt med detta. 

Eftersom SL inte äger någon mark ser de ingen möjlighet till att bygga på höjden ovanpå 

stationsområdena. Detta skulle inte ge några inkomster till SL utan bara till fastighetsägaren. 

För att göra det lönsamt med en utveckling behövs medfinansiärer samt att en situation som 

alla parter tjänar på skapas. 

7.2 MTR 

MTR anser att stationer med mer än 12 000 påstigande per dygn har stor potential för mer 

kommersiella inslag. Även stationer med färre antal påstigande skulle kunna utvecklas men 

då i syfte att öka samhällsnyttan och inte den kommersiella verksamheten. En högre grad av 

handel och service innebär att fler människor skulle nyttja tunnelbanan vilket i sin tur leder 
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till fler synliga människor i rörelse och därmed en ökad känsla av trygghet. Detta skulle 

innebära såväl ökade intäkter som nöjdare kunder, vilket är en av anledningarna till att MTR 

tycker att butiker och service är en viktig parameter för kollektivtrafikens helhet. 

MTR tror att en liknande modell som den de använder i Hong Kong skulle kunna fungera i 

Stockholm, dock tror de att det är viktigt att börja i liten skala och på ett antal stationer visa 

hur det skulle kunna se ut.  

I Hong Kong arbetar MTR inte bara med kommersiella lokaler utan de bygger även många 

bostäder i anslutning till stationerna. Detta är något som de tror skulle fungera i Stockholm 

där nya bostäder hela tiden behövs. På dagens befintliga stationer, alltså redan 

ianspråktagen mark, finns det enligt MTR möjlighet att bygga ungefär 40 000 nya lägenheter. 

De befintliga stationerna är intressanta i utvecklingssynpunkt men MTR skulle även vilja vara 

med och bygga ut tunnelbanans olika linjer samt eventuellt skapa helt nya linjer. 

7.3 Hyresgäster  

Etablering 

Kedjorna som är etablerade vid tunnelbanan finns på flera stationer och de kan tänka sig att 

etablera sig på fler i framtiden. Samtliga aktörer som intervjuats anser att flödet av 

förbipasserande är en av de viktigaste variablerna när de bestämmer var de ska etablera sig. 

De tittar också på antal arbetande och boende i närområdet. I tunnelbanan finns ofta stora 

flöden av människor vilket de anser gör det till en bra plats att etablera sig på.  

En annan fördel med etablering i tunnelbanan är att aktörerna oftast inte behöver särskild 

stor yta, vilket möjliggör en hög omsättning per kvadratmeter. De flesta av kedjornas lokaler 

i tunnelbanan är mellan 30-100 kvm stora. Livsmedelsbutiker behöver dock större ytor. 

Butiksstorleken avgörs av lokalförutsättningar och kundunderlagets storlek men också av 

vilka lokaler som finns tillgängliga.   

De flesta av kedjorna tycker inte att läget precis utanför spärrarna är optimalt då trängseln 

kan medföra att deras butiker missas eller att flödet av människor minskar framkomligheten 

till butiken. Istället tycker de att placeringen precis vid entrén är bra då synligheten är viktig.  

Vissa av kedjorna blir ofta tillfrågade av SL om de vill etablera sig på flera stationer. De tror 

att det beror på att de är starka varumärken och att SL därför vet att de kommer att få in 

hyran från dem. Dock får de inte förtur framför andra hyresgäster och har inte heller 

möjlighet att välja lokal utan får ta den som finns tillgänglig. 

Många menar att det är svårt att driva verksamheter i tunnelbanan då det enbart är under 

vissa tider de stora strömmarna finns. Detta gör att de behöver ha öppet från tidig morgon 

till sen kväll för att lyckas fånga kunderna. 
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Omgivning 

Samtliga aktörer anser att den omkringliggande miljön påverkar då de vill finnas i en så 

trevlig miljö som möjligt. En av hyresgästerna berättar om  skillnaden mellan deras butiker 

vid Östermalmstorg och Gullmarsplan. Trots att Gullmarsplan går bäst ekonomiskt märker de 

att flödet också går snabbast där, det vill säga få människor stannar kvar och dricker sitt 

kaffe inne i lokalen. Vid Östermalmstorg däremot, där miljön runtomkring är trevligare sitter 

gästerna oftare kvar.  

Aktörerna anser att det är positivt med upprustning av stationerna då det blir en attraktivare 

mix av butiker och att fler personer väljer att röra sig i området då de känner sig tryggare. 

Även grannarna spelar roll för aktörerna. Beroende på vilken typ av verksamhet som 

hyresgästerna bedriver är det mer eller mindre fördelaktigt om de är etablerade i anslutning 

till shopping.  Flera aktörer vill gärna etablera sig i närheten av en butik som drar folk och 

många av dem nämner Systembolaget som ett gott exempel på en sådan butik. En av 

hyresgästerna tycker att den optimala platsen att etablera sig på är där kunderna kan lösa 

flera vardagsärenden på samma plats.  

Utbud 

Hyresgästernas utbud beror på storleken på butiken och den lokala kundgruppens behov. 

Livsmedelsbutiken som kommer att etableras vid tunnelbanan kommer troligen att sälja mer 

färdigmat och take away än de generellt gör, då deras målgrupp främst är resenärerna men 

även de som jobbar i närheten och biobesökare. Gemensamt för alla hyresgäster är att deras 

butiker vid tunnelbanan oftast har fler kunder men handlar färre varor, jämfört med deras 

andra butiker. 

Virtuella butiker 

En internetbaserad matbutik har haft en kampanj på Östermalmstorgs tunnelbanestation 

där de testade en virtuell butik. Reaktionerna efteråt har varit positiva då det har ansetts 

vara en kreativ och innovativ kampanj. De vann även utmärkelsen Guldmobilen för bästa 

innovation. 

Då det är 10 procent av Londons befolkning som handlar mat på nätet men bara en halv 

procent i Sverige så tror de det finns en stor potential även här i framtiden. De skulle vilja 

finnas på vissa utvalda stationer för att göra liknande kampanjer som de redan testat på. I 

Seoul har Tesco virtuella butiker vid perrongerna, detta tror den svenska matbutiken är svårt 

i Stockholm då risken finns att det skulle stoppa upp trafiken.  

Även andra aktörer som intervjuats tror att virtuella butiker skulle fungera att ha i 

tunnelbanan. Dock anser de att konceptet måste testas mer innan de skulle våga satsa på 

det. 
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7.4 Resenärer 

Vid enkätundersökningen tillfrågades 100 resenärer i Stockholms tunnelbana om de vill ha 

mer handel och service i tunnelbanan och vad de i så fall skulle vilja ha, se figur 7. Det 

framkom att många resenärer inte funderat på att det skulle vara möjligt med mer butiker 

och service på tunnelbanestationen. Många av dessa menar därför att de tycker att det är 

bra som det är nu men att det inte heller är fel om det utvecklas. 

 

Figur 7 Resultat av enkätundersökningen 

När resenärerna får önska vad som ska finnas vid stationerna är det till övervägande del 

livsmedelsbutiker de saknar. Dessa livsmedelsbutiker behöver inte vara särskilt stora då det 

inte är storhandling som är syftet utan snarare att köpa med mjölk eller något mellanmål på 

vägen.  

Många tycker också att blombutiker är bra vid tunnelbanan. De som behöver vänta länge vid 

en bytespunkt efterfrågar caféer eller restauranger där de kan sitta ner samt butiker att titta 

och fördriva tiden i. Med andra ord vill de ha något att göra medan de väntar. 

När det kommer till service är det mestadels bankomat och frisör som efterfrågas. Någon 

ville dessutom ha lite längre öppettider för att ha möjlighet att köpa något litet att äta när 

det är sent på kvällen. Ett annat förslag som kom upp var att ha lugnande musik för att öka 

trivseln genom att minska stressen och lugna ned människorna.  
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8. Rekommendationer för en attraktiv handelsplats 
En utveckling av tunnelbanans stationer är kostsam. Trots de stora kostnader som en 

utbyggnad av tunnelbanan medför, finns det studier som visar att det skulle bidra till ökad 

samhällsnytta (Gustafsson 2011a). Samhällsnyttan räknas ut genom att väga kostnader för 

investeringar mot exempelvis tidsvinster, minskad trängsel och minskat bilåkande.  

MTR:s Rail Property modell har visat sig vara en framgångsmodell i Hong Kong. Dock kan den 

i dagsläget inte tillämpas i sin helhet i Stockholm. Detta beror bland annat på att SL är 

beroende av politiska beslut och att de anpassar sig efter stadsutvecklingen, till skillnad mot 

MTR i Hong Kong som är ett privat bolag. Nedan diskuteras förslag för en framgångsrik 

utveckling. Dessa är 3D-fastigheter, offentlig privat samverkan, bildande av nytt bolag, 

styrning genom kontrakt samt fokus på en trygg samlingspunkt.  

8.1 3D-fastigheter 

På grund av fastighetsägarförhållandena är en utveckling av stationerna i dagsläget komplex. 

De flesta stationer upplåts i dagsläget med servitut, de bildas för stadigvarande verksamhet 

som har betydelse för att trafiken ska fungera. Den kommersiella verksamheten uppfyller 

inte dessa kriterier. Idag behöver SL därför samarbeta med Stockholms Stad samt andra 

fastighetsägare för en gemensam utveckling kring stationerna. Ett alternativ för att 

underlätta en utveckling är därför bildande av 3D-fastigheter. Dessa fastigheter skulle SL 

kunna äga och utveckla i egen regi alternativt förvaltas av externa aktörer. I nuläget bildas 

3D-fastigheter nästan enbart vid nyproduktion. För att göra detta i en befintlig konstruktion 

krävs flera speciallösningar och gemensamhetsanläggningar för de delar som ligger i 

anslutning till olika fastighetsägare. Bildandet av 3D-fastigheter skulle medföra en hög 

kostnad då de befintliga fastighetsägarna behöver köpas ut. Dock skulle det på många sätt 

underlätta för SL. 

8.2 Offentlig privat samverkan 

Exemplet i Hong Kong visar att samarbeten mellan det offentliga och privata kan sänka 

kostnaderna. En möjlighet är därför att, precis som SL i vissa projekt redan gjort, arbeta 

tillsammans med privata företag som bekostar upprustning av stationsområdena. Ett 

exempel på detta är Brommaplan där JM ska bygga en överdäckad busstation med bostäder 

ovanpå. I detta projekt står JM för hela kostnaden av byggnationen medan SL bekostar delar 

av inredningen. Detta leder till att resenärerna får tillgång till en trevligare miljö vid 

stationsområdet utan att skattepengar används samtidigt som alla parter tjänar på det. Ett 

annat alternativ är att göra som i till exempel Liljeholmen, där en privat aktör får tillgång till 

kollektivtrafikens kundströmmar och resenärerna har möjlighet att uträtta sina ärenden på 

ett effektivt sätt.  

I framtiden skulle en annan möjlighet vara att Stockholms stad eller privata aktörer som 

fastighetsägare bygger bostäder och kontor ovanpå stationerna, en stationsbyggnad skulle 

då kunna se ut som i Hong Kong med ett stationsområde i flera plan. Vid en sådan lösning är 
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det viktigt att ta hänsyn till alla parter så varken tågtrafiken eller hyresgästerna störs av 

varandra. 

8.3 Nytt bolag  

SL:s fokus och uppdrag är att skapa en attraktiv kollektivtrafik.  Idag ligger fokus mestadels 

på trafiken vilket gör att stationerna inte prioriteras. Stationerna skulle prioriteras högre om 

ett nytt bolag bildas, vars uppgift är fastighetsförvaltning och utveckling av stationerna. 

Organisationen är i dag ganska komplex och innebär att ansvarsområdena är många. Genom 

att ge en person huvudansvaret för en station leder det till en helhetssyn och effektiviserar 

förändringar. Allt fler handelsplatser drivs av professionella aktörer vilket motiverar att även 

stationerna skulle drivas på detta sätt. Ett liknande exempel är Jernhusen som är statligt och 

enbart fokuserar på stationerna.   

Tunnelbanestationerna är en speciell handelsplats där flera funktioner ska fyllas. I det nya 

bolaget är det viktigt att ta in rätt kompetens och anlita specialister, personalen ska 

komplettera varandra och ha kunskaper inom såväl handel som trafik. Eftersom SL är en 

beställarorganisation vore en annan möjlighet att anlita en extern fastighetsförvaltare som 

är specialiserad på liknande typer av handelsplatser och som då får i uppdrag att förvalta 

stationerna.  

Kollektivtrafiken påverkar staden på många sätt och därför är det viktigt att de utvecklas 

tillsammans. För att åstadkomma en framgångsrik utveckling behöver bolaget därför 

samarbeta med kommunerna i länet. Ett sätt att göra detta är genom att skapa en 

bestående projektgrupp med medlemmar från kommunerna, SL och andra berörda. 

8.4 Styrning genom kontrakt 

För att ställa krav på både förvaltning och hyresgäster samt underlätta för resenärerna är 

rätt utformade kontrakt nödvändigt. I kontrakten behöver allt från hyra och öppettider till 

städning regleras.  

Stationerna skulle drivas som små köpcentrum, där en centrumledare har till uppgift att 

verka långsiktigt, stödja verksamheterna och se till det bästa för samtliga hyresgäster. En 

centrumledare skulle kunna ha ansvar för flera stationer. För att ett samarbete mellan 

hyresgästen, centrumledaren och SL ska fungera ska en ansvarig kontaktperson utses och 

tydligt framgå av kontraktet. 

Vid upprustning av stationerna kommer en högre hyra behöva tas ut. Ett sätt för att öka 

mixen av butiker och samtidigt tänka på de mindre och mer unika aktörerna kan vara att 

tillämpa omsättningshyra. I dagsläget finns både omsättningshyror och fasta hyror. Om SL 

lyckas bibehålla de unika hyresgästerna kommer det leda till ett större människoflöde då 

dessa butiker ses som pärlor. En utveckling av stationerna medför alltså en ökad attraktivitet 

och därmed möjlighet till ökad omsättning. Detta innebär att både SL och hyresgästerna kan 

tjäna på utvecklingen. Dessutom motiverar det ett samarbete dem emellan. 
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8.5 Trygg samlingspunkt  

När stationen utformas är det viktigt att tänka på att dess primära syfte är att vara en 

stationsbyggnad och att därför inte hindra trafikflödet. Det ska vara enkelt att hitta och ta sig 

fram. Gångarna måste vara tillräckligt breda för att framkomligheten för resenärerna ska 

vara bra. Butiks- och reklamskyltningen får inte störa skyltningen för trafikinformation. Om 

stationen ligger i anslutning till köpcentrum ska det vara väl sammankopplat så att det känns 

som en förlängning av köpcentrumet och inte som en mörk, otrygg passage.  

En annan aspekt är tryggheten, idag känner sig fler trygga ombord på tågen än till och från 

dem (Trafikförvaltningen 2013). För att ge en positiv syn på hela resan är det viktigt att 

resenärerna känner sig trygga även på stationen. Genom att se till att stationen är ljus, 

fräsch och upplyst kommer fler människor att vilja röra sig i området. Flera människor i 

omlopp leder också till att resenärerna kommer att uppleva en ökad trygghet.  

En annan möjlighet för att skapa något, även där det inte finns tillräcklig yta för en butik, kan 

vara till exempel genom konst eller reklam. Som nämnts tidigare har virtuella butiker testats 

i Seoul. De har placerats på stora upplysta skärmar vilket bidrar till att det blir ljusare och att 

resenärerna får något att göra under väntetiden dessutom leder det till tidseffektivisering. 

På detta vis skapas även något nytt och spännande för resenärerna. De virtuella butikerna är 

enkla att byta ut vilket gör att de hela tiden kan förändras. 

Tunnelbanestationer är naturliga mötesplatser men för att göra det attraktivt även för andra 

kunder än resenärerna, skulle stationerna kunna utformas olika beroende på läge. Detta kan 

göras genom att involvera lokala aktörer som redan är etablerade och har en kundkrets. Det 

skulle leda till att stationsområdet blir mer unikt och attraktivt.  
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9. Stationer med utvecklingspotential 
I följande avsnitt ges rekommendationer för vilka stationer som skulle kunna utvecklas och 

hur Gullmarsplan skulle kunna se ut. 

9.1 Rekommenderade stationer 

Bland de inventerade stationerna finns det de som har sämre utvecklingspotential än andra. 

Ofta har stationerna med mindre utvecklingspotential ett köpcentrum eller annan typ av 

handel inom gångavstånd. De stationer som vi anser har stor utvecklingspotential är Alvik, 

Gamla Stan, Gullmarsplan, Hötorget, Mariatorget, Medborgarplatsen, Odenplan, Ropsten, 

Rådmansgatan, Skanstull, Slussen, St. Eriksplan och Tekniska Högskolan, se tabell 11. 

 

Tabell 11 Stationer med utvecklingspotential och bytesmöjligheter 

Alvik, Gullmarsplan, Odenplan, Ropsten, Slussen och Tekniska Högskolan är också 

bytespunkter. Bytespunkter innebär att resenärerna har längre tid att spendera på 

stationerna och därmed också ett större behov av handel. Vid alla dessa stationer har det 

även diskuterats om utveckling i området vilket medför att stationen påverkas i någon grad. 

Därför skulle det kunna vara en idé att ta ett helhetsgrepp liknande Hornstull. 

Station Utvecklingspotential Bytespunkt

Alvik X X

Fridhemsplan X

Gamla stan X

Gullmarsplan X X

Hornstull

Hötorget X

Karlaplan

Kista

Liljeholmen X

Mariatorget X

Medborgarplatsen X

Odenplan X X

Ropsten X X

Rådmansgatan X

Skanstull X

Slussen X X

St.eriksplan X

T-centralen X

Tekniska högskolan X X

Östermalmstorg
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9.2 Exempel Gullmarsplan 

9.2.1 Beskrivning 

Av de rekommenderade stationerna har Gullmarsplan valts ut som exempel. Stationen 

valdes på grund av den höga utvecklingspotentialen, det stora flödet av människor samt den 

intressanta omgivningen. 

Gullmarsplan ligger i Globen-området som består av flera arenor samt ett köpcentrum. 

Förutom detta finns både kontor och bostäder i området. Gullmarsplan är en av de största 

bytespunkterna i Stockholm med över 35 000 påstigande varje dag. På stationsområdet är 

det är möjligt att byta mellan flera tunnelbanelinjer, bussar och tvärbanan. Detta innebär ett 

stort flöde men också att väntetiderna kan bli långa.  

 

Figur 8 Karta över området 

I analysen har hänsyn tagits till det markerade området i figur 10. I området kring 

Gullmarsplan bor idag cirka 23 000 och cirka 17 000 arbetar i området. Förutom detta drar 

evenemangen på de olika arenorna tusentals besökare flera gånger i veckan.  

Globen-området kommer att genomgå en större förändring i samband med att en ny arena 

byggs samt den planerade etableringen av IKEA. Detta kommer medföra att flödet ökar ännu 

mer samt att hela området får mer av en handelskaraktär. 
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9.2.2 Butiksmix 

Vid val av butiksmix har hänsyn tagits till vad resenärerna efterfrågar. Då många i 

enkätundersökningen inte funderat på utveckling av handel i tunnelbanan och därmed inte 

hade så många nya idéer har även stor vikt lagts på de framgångsfaktorer som gör en 

handelsplats attraktiv. Bilder på planritning och vy för Gullmarsplan presenteras i avsnitt 

9.2.4. 

Enligt enkätundersökningen framgick det att ett varierat utbud med möjlighet att utföra 

vardagsärenden efterfrågas. Detta innebär att en livsmedelsbutik, apotek och en kiosk skulle 

passa bra vid tunnelbanestationen.  

Många efterfrågar något att göra under väntetiden, en butik med smycken och klockor skulle 

innebära att resenärerna skulle ha något att göra vid väntetiden, vilket efterfrågas. Förutom 

det passar ett café, restaurang och bageri bra vid Gullmarsplan då de fungerar som naturliga 

mötesplatser. Eftersom många arbetar i området skulle en butik med färdigmat antagligen 

vara populärt. Blommor medför färg och doft vilket ökar trivseln. Det är dessutom något 

som efterfrågas av många.   

För att öka attraktiviteten och göra Gullmarsplan mer unikt skulle en marknadsplats med en 

blandning av tillfälliga stånd och virtuella butiker vara en lösning. Detta är ett sätt för att få 

in nya aktörer på marknaden då det ger även mindre aktörer möjligheten att ställa ut sina 

varor och tjänster under kortare perioder. De virtuella butikerna skulle kunna fungera som 

reklamkampanjer till en början då det antagligen krävs en testperiod innan det slår igenom 

bland kunderna. Bland framgångsfaktorerna nämns bland annat att det är viktigt att våga 

experimentera vilket de virtuella butikerna är ett bra exempel på. 

Även en blandning av olika servicetjänster behövs på platsen. Idag finns ett SL center och det 

är viktigt även i framtiden. Dessutom är bankomater något som efterfrågas och underlättar 

resenärernas vardag. Att ha ett utlämningsställe för paket på stationen vore bra då det är ett 

ärende som många gärna utför på vägen.  

Förutom butiker och serviceställen finns det möjlighet att arbeta mer med reklam och konst. 

Tillfälliga konstutställningar skulle kunna arrangeras och därmed vara en typ av aktivitet som 

lockar människor till platsen. Musik skulle göra människor tryggare och minska känslan av 

både stress och ensamhet. Detta skulle även kunna fungera som marknadsföring för nya 

artister. 
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9.2.3 Investeringskalkyl  

En utveckling av Gullmarsplan skulle med största sannolikhet ge ett plusresultat. I bilaga 2 

återges hela investeringskalkylen. I kalkylen har vissa antaganden gjorts se tabell 12.  

 

Tabell 12 Kalkylantaganden 

I kalkylen har vi uppskattat den tillgängliga ytan på stationen till 2 400 kvadratmeter och en 

uthyrningsbar yta på 1 000 kvadratmeter. I dagsläget ligger hyran i området mellan 1 200 

och 2 500 kronor per kvadratmeter. Läget vid tunnelbanan är mycket bra då ett stort flöde 

av människor finns. Inom en snar framtid kommer området runt Gullmarsplan att utvecklas 

och därmed attrahera ännu fler människor. I kalkylen används därför den sannolika hyran 

2 500, den pessimistiska hyran 2 000 och den optimistiska hyran 3 000 kronor per 

kvadratmeter. Den mest sannolika investeringskostnaden har vi satt till 30 000 kronor per 

kvadratmeter. Som en jämförelse är kostnaden för nybyggda bostäder också 30 000 kronor 

per kvadratmeter. Då en ombyggnad av Gullmarsplan enbart är en renovering och inte en 

nybyggnation anses den kostnaden rimlig. Dock gör det stora flödet av människor och annan 

trafik att ombyggnaden blir mer komplex vilket gör att kostnaden inte borde vara lägre än  

30 000 kronor per kvadratmeter.  

I känslighetsanalysen används den optimistiska kostnaden 20 000 och den pessimistiska 

kostnaden 40 000. Drift- och underhållskostnader finns inte med i beräkningen då den antas 

täckas av SL:s och hyresgästernas ordinarie utgifter.  

Kalkylen har gjorts på 30 år och utan hänsyn till restvärde då det troligen kommer krävas en 

ny renovering efter kalkylperiodens slut. Hyran räknas upp med inflationen på två procent, 

enligt Riksbankens mål. Kalkylräntan har vi satt till fyra procent. Detta motsvarar räntan på 

en långsiktig statsobligation på två procent samt två procent i risktillägg. 

Eftersom Gullmarsplan är i behov av en renovering anser vi att 30 procent av den totala 

kostnaden motsvarar kostnader som ändå behöver göras. Med andra ord är 70 procent av 

kostnaderna medräknade i vår kalkyl.  

Inflation 2              %

Nominell kalkylränta 4              %

Renoveringskoefficient 30            %

Hyresintäkt 2 500      kr/kvm

Ombyggnadskostnad 30 000    kr/kvm

Total yta Gullmarsplan 2 400      kvm

Uthyrningsbar yta 1 000      kvm
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Tabell 13 Känslighetsanalys 

Känslighetsanalysen i tabell 12 visar att det mest sannolika resultatet av investeringen 

kommer att bli positiv. Renoveringskoffecienten på 30 procent är en låg siffra med tanke på 

Gullmarsplans skick. Om renoveringskoffecienten hade varit högre hade analysen visat ännu 

mera positiva resultat.  Vid en högre investeringskostnad än den antagna skulle också en 

högre hyra behövas tas ut. 

9.2.4 Visualisering 

 

 

Figur 9 Planritning Gullmarsplan Källa: Runarsson 2013 

20 000      30 000      40 000     

2 000             10,6 Mkr -6,2 Mkr -23,0 Mkr

2 500             21,6 Mkr 4,8 Mkr -12,0 Mkr

3 000             32,6 Mkr 15,8 Mkr -1,0 Mkr

Kostnad 
Hyra 
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Figur 10 Vy Gullmarsplan Källa: Runarsson 2013 
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10. Avslutning 
Hong Kong och Stockholm skiljer sig åt i många avseenden. Dock har Rail & Property 

modellen visat sig vara en framgångsmodell i Hong Kong och den skulle till viss utsträckning 

även kunna användas i Stockholm. 

För att optimera kollektivtrafikresandet bör hänsyn tas till helheten. Själva resan är det 

primära men för att öka kundnyttan är det viktigt att även tänka på faktorer såsom trygghet, 

trivsel och samhällsnytta. Handel och service kan ses som en typ av samhällsnytta och 

genom att tillföra dessa element i anslutning till tunnelbanan ökas kundnöjdheten. En 

kombination av olika typer av handel och service vid tunnelbanestationerna efterfrågas av 

resenärerna. Utbudet ska göra det möjligt att utföra flera vardagsärenden på samma ställe 

och därmed tidseffektivisera vardagen för resenärerna. 

Jämfört med Hong Kong finns ett litet utbud av handel på tunnelbanestationerna i 

Stockholm. Dock finns det ett stort intresse för etablering i tunnelbanan. När nya hyresgäster 

tas in är det viktigt att se till att det blir en bra butiksmix, i dag är utbudet i vissa fall likartat 

vilket innebär att verksamheterna konkurrerar istället för att komplettera varandra. Vissa 

stationer ligger i anslutning till köpcentrum eller annan typ av handel. Trots det finns det 

stora möjligheter till utveckling då tunnelbanan på enkla sätt kan kopplas samman med 

handelsområdena och därmed höja helhetsintrycket.  

På stationerna finns i många fall befintliga ytor som passar sig för kommersiella inslag, inga 

större ombyggnationer är därför nödvändiga. Genom att ta tillvara på de ytor som redan 

finns kan fler kommersiella aktörer etablera sig utan att det innebär alltför stora kostnader. 

Det finns även ett naturligt kundunderlag i form av det stora flöde som varje dag passerar 

stationen. 

Ett hinder är det politiska beroendet, SL är en stor organisation och besluten tar lång tid att 

fatta. Detta kan även innebära att vissa stationer som är i behov av en upprustning får vänta 

på grund av att en annan stadsdel är prioriterad eller att det området stationen ligger i är 

planerat att förändras längre fram. De stationer som skulle vara aktuella för en utveckling är 

främst de med stort flöde och som fungerar som bytespunkter. Dessutom är det viktigt att 

kolla på hur stationen ser ut idag, utvecklingspotential och tillgängliga ytor. På grund av SL:s 

tröghet är det svårt att åstadkomma en förändring på kort tid. En möjlighet för att komma 

runt detta problem är temporära lösningar som till exempel virtuella butiker och tillfälliga 

marknadsplatser. 

Fastighetsägarförhållandet är i dagsläget ett hinder då stationsområdena i vissa fall ägs av 

flera olika aktörer. En lösning skulle kunna vara att skapa 3D-fastigheter som förvaltas av SL 

alternativt en extern förvaltare. Dessutom ligger många av stationerna i områden som är 

planlagda för trafik vilket betyder att möjligheten för att utveckla mer handel är begränsad. 

Genom att ta ett helhetsgrepp och utveckla hela stationsområdet kan såväl detaljplanen 

som ägarförhållandet förändras. 
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Ett annat hinder är SL:s fokus och expertis som ligger i kollektivtrafik, det vill säga att själva 

resan ska gå så bra som möjligt. Detta innebär att stationerna är lägre prioriterade. För att 

göra stationerna mer attraktiva för handel måste de drivas mer professionellt och fungera 

som köpcentrum. Detta skulle kunna göras genom att skapa ett nytt bolag som enbart 

fokuserar på stationerna.  

I dag är det en avdelning som utvecklar stationer enligt Mötesplats SL och sedan lämnar över 

stationerna till en annan avdelning som förvaltar dem. Att göra förändringar när ett projekt 

redan startat, eller som vid Östermalmstorg till och med slutförts, blir kostsammare ju längre 

tiden går. För att undvika onödiga utgifter är det därför viktigt att redan vid upphandlingen 

se till att alla berörda avdelningar inom SL är involverade och har samma målbild. 

Utveckling av handel i tunnelbanan skulle kräva förändringar i såväl organisation som 

arbetssätt. En framgångsrik utveckling skulle dock med stor sannolikhet innebära att 

resenärernas önskan om en tidseffektiv vardag uppfylls. Detta leder i sin tur till en 

attraktivare kollektivtrafik och därmed större intäkter för SL och deras hyresgäster.  
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Bilagor 

Bilaga 1, Frågeformulär 

Ulf Brandt och Petra Nicander, SL 

1. Hur ser ni på utveckling av handel i tunnelbanan? 

2. Vad skulle krävas för att ni skulle vilja satsa på mer handel? 

3. Hur arbetar ni med Mötesplats SL? 

4. Berätta om utveckling av Hornstull, Östermalmstorg samt Hötorget? 

5. Har ni lärt er något efter vägen? Ex. känns interiören vid Hornstull mycket ljusare och 

fräshare än vid Östermalmstorg. 

6. Varför just de stationerna och inte de med tex flest påstigande? 

7. Vilka problem och hinder har ni stött på efter vägen? 

8. Vad har resultatet blivit? 

9. Har ni några planer på att bygga om någon mer station på liknande sätt? 

10. Vid ombyggnad, hur säkerställer ni att hyresgästerna inte störs? 

11. Finns det några politiska hinder för utveckling? 

12. Vad säger Stockholms stad? 

13. Andra omvärldsfaktorer som kan påverka? 

14. Ser ni något problem med strukturen på fastighetsägandet? Är 3D fastigheter ett 

alternativ? 

15. Samverkan med andra aktörer, ansvarsfördelning? 

16. SL:s uppdrag strider det mot att jobba med kommersiell utveckling?  

17. Vilka typer av butiker föredrar ni i tunnelbanan? (kedjor?) 

18. Vissa butiker drar visst typ av folk, ex System Bolaget, är det något ni funderat på? 

19. Fick ni några reaktioner efter MatHems kampanj vid Östermalmstorg? 

20. Tesco har öppnat virtuella butiker på perrongen vid tunnelbanan i Seoul, är det något 

ni tror skulle fungera här? 

21. Samverkan mellan butikerna, centrumledare?  

22. Vad kostar ombyggnationerna? 

23. Går det att räkna hem? På hur lång tid?  

24. Hur mycket höjs hyran efter ombyggnaden? 

25. Vad används hyrorna till? 

26. Hur sätter ni hyrorna? Omsättningshyra? 

27. Hur mycket får ni in i hyra? 

28. Hur mycket får ni in i reklamintäkter?  

29. Har ombyggnaden förändrat resandet? 

30. Vad får ombyggnationerna för konsekvenser för resenärerna? 

31. Gör högre hyresintäkter att biljettpriset kan sänkas eller att utbyggnader kan 

finansieras? 

32. Hur ser ni på alternativet offentlig privat samverkan? 

33. Kan ni också se att ni kan tjäna pengar på det?  
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34. Kan en modell liknande MTRs rail-property fungera här?  

35. Kundundersökningar 

a. Vad saknar resenärerna? 

b. Har de blivit nöjda? 

c. Vad har gjort dem nöjda? Det kommersiella utbudet, interiören? 

d. Känner de sig tryggare? 

e. Har resandet förändrats? 

Anders Lindström, SL 
 

1. Hur är organisationen uppbyggd? 

2. Vilka möjligheter till förändring har ni? 

3. Finns det några politiska hinder för utveckling? 

4. Vad händer om styret förändras? 

5. Hur ser ni på fastighetsägandet? 

6. Hur ser ni på tunnelbanan i framtiden? 

7. Hur ser ni på tunnelbanestationen som handelsplats? 

8. Vad skulle krävas för att ni skulle satsa mer på utveckling av stationerna? 

9. Detaljplanen säger trafik, vad innebär det? 

10. Rail-propertymodellen, skulle den kunna fungera här? 

Fiona Sherringham, SL 

1. Vilka möjligheter till förändring har ni? 

2. Hur ser ni på fastighetsägandet? 

a. Är 3d-fatigheter en möjlighet? 

3. Hur ser ni på tunnelbanestationen som handelsplats? 

4. Vad skulle krävas för att ni skulle satsa mer på utveckling av stationerna? 

5. Är offentlig privat samverkan ett alternativ? 

6. Är förvaltning av stationerna liknande Jernhusen möjligt? 

7. Vad har ni för typ av hyror? 

a. Skulle omsättningshyra gynna de mindre aktörerna? 

8. Hur går det för butikerna på de ombyggda stationerna? 

9. Hur ser ni på sammankoppling med köpcentrum? 

10. Hur arbetar ni med trygghet på stationerna? 

11. Hur ser ni till att flödet inte stoppas upp av butikerna? 

Harald Näslund, Structor 

1. Vad var er roll vid ombyggnaden, vilket ansvar hade ni? 

2. Hur tänkte ni vid ombyggnaden av Hornstull och Östermalmstorg? 

3. Vilka problem och hinder har uppstått under tiden? 

4. Har ni gjort undersökningar för att se vad kunderna efterfrågar? 
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5. Varför har just dessa stationer valts ut för ombyggnad? 

6. Vad har det kostat, går det att räkna hem? 

7. Vilka andra stationer ska utvecklas? 

8. Hur fungerar det med de olika fastighetsägarna? 

9. Är 3d fastigheter en möjlighet? 

10. Vad har de befintliga hyresgästerna haft för åsikter? 

11. Hur säkerställer ni att hyresgästerna inte störs under arbetets gång? 

Peter Viinapuu och Johan Söör, MTR 

1. Hur ser ansvarsfördelningen mellan SL,MTR och staden ut? 

2. Vad innebär den nya lagen som infördes 2012 för kollektivtrafiken? 

3. Vad har ni för möjlighet att påverka stationerna/uppgångarna? 

4. Vad tycker ni om utveckling av handel i tunnelbanan?  

5. Har utvecklingen av Hornstull och Östermalms torg förändrat resandet? 

6. Strategi för Rail Property i Hong Kong?  

7.  Strukturen i Hong Kong? Hur ligger butikerna? 

8.  Inventering eller liknande för stationerna, vilka butiker finns? 

9.  Hur ser det ut i Hong Kong (liknande avsnittet om Sthlm) befolkningsutveckling, 

resenärer, nöjdhet, planer på utbyggnad av kollektivtrafiken. 

10.  Hur ser ert arbete ut i de länder som ni är verksamma i? 

11.  Jobbar ni på samma sätt i de olika länderna? 

Kedjor vid tunnelbanestationer 

1. Vad tycker ni om tunnelbanan som handelsplats 

2. Varför har ni valt att etablera er vid tunnelbanan och liknande platser? 

3. Hur tänker ni vid val av storlek på butiken vid en viss plats? 

4. Spelar miljön runtom er butik någon roll? 

5. Är det något speciellt läge vid tunnelbanan ni vill ha? 

6. Hur ser det ut ekonomiskt för butikerna vid olika stationer? 

a. Vilka går bäst och varför? 

7. Spelar omgivande butiker någon roll? 

a. Vilken typ av grannar föredrar ni? 

Mindre hyresgäster vid tunnelbanestationer 

1. Vad tycker ni om tunnelbanan som handelsplats? 

2. Vad tycker ni om utveckling av handel i tunnelbanan, på liknande sätt som skett vid 

Östermalmstorg och Hornstull? 

3. Vad tror ni kommer hända med hyran efter en upprustning?  

4. Vad tror ni om framtiden för er butik? 

5. Vad är era öppettider? 
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Karolin Kull, Mathem 

1. Hur ser ni på marknaden i framtiden för Mathem och allmänt? 
2. Vad var syftet med er kampanj vid tunnelbanan? 
3. Hur gick den? 
4. Vad fick ni för reaktioner? 
5. Hur såg ert avtal med SL ut? 
6. Skulle ni vara intresserade av att finnas permanent vid stationerna i tunnelbanan? 
7. Skulle ni i så fall vilja vara på alla stationer eller bara på vissa utvalda? 
8. I till exempel Seoul har Tesco öppnat virtuella butiker på tunnelbaneperronger, vad 

tänker ni om det? 
9. Är det något ni tror skulle fungera i Sverige? 

 
Lars Johansson, Bonnier Fastigheter 

1. Hur ser ansvarsfördelningen mellan Bonnier Fastigheter, SL och Stockholms stad ut? 

2. Varför är Hornstull ett bra ställe för handel? 

3. Hur ser ni på tunnelbanan i allmänhet som handelsplats? 

4. Vilka problem och hinder har uppstått under projektet? 

5. Hur säkerställer ni att hyresgäster och resenärer inte störs under byggtiden? 

6. Vad har de befintliga hyresgästerna haft för åsikter? 

7. Vad har omkringboende haft för åsikter? 

8. Vad har det kostat? Går det att räkna hem? 

9. Har hyrorna förändrats? 

10. Har ni gjort några kundundersökningar för att ta reda på efterfrågan? 

11. Hur har intresset för etablering varit? 

12. Vilka typer av hyresgäster föredrar ni? 

13. Vilka av era hyresgäster ligger i tunnelbaneplanet och varför? 

14. Vissa butiker drar visst typ av folk, exempelvis System Bolaget, är det något ni 

funderat på? 

15. Påverkar mixen av kontor, handel och kollektivtrafik varandra? 

Göran Swärdh, AMF Fastigheter 
1. Hur ser ni på tunnelbanan som handelsplats? 

2. Fungerar vissa stationslägen bättre än andra? Varför just Skanstull, Fridhemsplan och 

Karlaplan? 

3. Hur fångar ni flödet från tunnelbanan? 

4. Sammankoppling vid Västermalmsgallerian 

5. Påverkar mixen av kontor, handel och kollektivtrafik varandra? 

6. Vilken är målgruppen? 

7. Vad vill ni ha för typ av butiker? 

8. Hur är intresset för etablering? 

9. Har ni någon strategi när det gäller placering av butiker? 

10. Hur jobbar ni med trivsel? 



  
 

- 45 - 
 

Magnus Källgren, Jernhusen 

1. Vilka stationer har ni hittills byggt om? 

2. Varför har just dessa stationer valts ut för ombyggnad? 

3. Hur tänkte ni vid ombyggnaden av stationerna? 

4. Vilka problem och hinder har uppstått under tiden? 

5. Hur säkerställer ni att hyresgästerna och resenärerna inte störs under arbetets gång? 

6. Vad får ombyggnaden för konsekvenser för resenärerna? 

a. Påverkar det resandet? Känner de sig tryggare? 

7. Vad har de befintliga hyresgästerna haft för åsikter? 

8. Vad har ni för typ av hyresavtal? 

9. Har ni höjt hyran?  

10. Vad har det kostat, går det att räkna hem? 

11. Vilken funktion har era stationer? (Handelsplats, mötesplats, bytesplats etc.) 

12. Vilka är era förväntade kunder, enbart de som reser med tågen eller även övriga? 

13. Hur har intresset för etablering varit? 

14. Har ni gjort undersökningar för att se vad kunderna saknar? 

15. Vad är en bra butiksmix? 

16. Vilka hyresgäster vill ni ha? 

17. Tesco har öppnat virtuella butiker på perrongen vid tunnelbanan i Seoul, är det något 

ni tror skulle fungera här? 
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Bilaga 2, Investeringskalkyl 

Mest sannolikt scenario 

 

 

Inflation 2%

Kalkylränta 4%

Renoveringskoefficient 30%

Hyresintäkt 2 500             kr/kvm

Ombyggnadskostnad 30 000           kr/kvm

Total yta 2 400             kvm

Uthyrningsbar yta 1 000             kvm

Total kostnad 72 000 000   

Renoveringskostnad 21 600 000   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Investeringskostnad 50 400 000   

Hyresintäkter 2 500 000     2 500 000  2 550 000  2 601 000  2 653 020  2 706 080  2 760 202  2 815 406  2 871 714  2 929 148  2 987 731  3 047 486  3 108 436  3 170 604  3 234 017  3 298 697  

Nuvärde 2 403 846  2 357 618  2 312 280  2 267 813  2 224 201  2 181 428  2 139 477  2 098 333  2 057 981  2 018 404  1 979 589  1 941 520  1 904 183  1 867 564  1 831 649  

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

3 364 671     3 431 964  3 500 604  3 570 616  3 642 028  3 714 868  3 789 166  3 864 949  3 942 248  4 021 093  4 101 515  4 183 545  4 267 216  4 352 561  4 439 612  

1 796 425     1 761 879  1 727 996  1 694 766  1 662 174  1 630 209  1 598 859  1 568 112  1 537 956  1 508 380  1 479 372  1 450 923  1 423 020  1 395 655  1 368 815  

Nuvärdesumma 55 190 426   

Resultat 4 790 426     


