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Abstract 

This bachelor thesis aims to analyze Arenastaden’s impact on existing and new office property 

values, as well as future property values.  

The evidence suggests that Arenastaden, with its 30 000 jobs, 3 000 homes, hotels with 400 rooms, 

Friends Arena and Mall of Scandinavia will, in 2020, have office rents in the range from 2 700 to 3 

250 kr/m2/year, rental rates only seen in the inner-city. Property values have increased by almost 

50% over the past three years to 25,000 kr/m2, and if future rents is set to be approximately 3000 

kr/m2/year in 2020, the property values are estimated to 40 000 kr/m2. 

The overall assessment argues that modernity, Mall of Scandinavia and the cluster of office workers 

has and will be among the most important factors in the development of Arenastaden into a 

neighborhood with high office rents and property values. 
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Handledare Hans Lind 
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Sammanfattning 

Detta kandidatarbete syftar till att analysera Arenastadens påverkan på befintliga och nya 

kontorsfastighetsvärden, och hur potentiell värdeförändring i framtiden kan se ut.  

Mycket tyder på att Arenastaden med sina 30 000 arbetsplatser, 3 000 bostäder, hotell med 400 

rum, Friends Arena och Mall of Scandinavia kommer ha mycket höga kontorshyresnivåer runt år 

2020 på uppskattningsvis 2 700 – 3 250 kr/m2/år, som skulle innebära de högsta hyrorna i 

ytterstaden och kraftigt närma sig de hyror man i övrigt bara ser i innerstaden. Fastighetsvärdena 

har ökat med nästan 50% de senaste tre åren till 25 000 kr/m2, och om framtida hyresnivåer ökar till 

en nivå runt 3000 kr/m2/år år 2020, kan fastighetsvärdena bedömas till ca 40 000 kr/m2.  

Den sammanlagda bedömningen gör gällande att modernitet, Mall of Scandinavia och kluster av 

kontor har och kommer vara bland de viktigaste faktorerna i utvecklingen av Arenastaden till en 

stadsdel med höga kontorshyror och fastighetsvärden. 
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INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

De senaste tio åren har 32 nya arenor byggts i Sverige och fler är planerade1. Bara i Stockholm 

beräknas de två arenorna Tele2 Arena och Friends Arena tillsammans kosta ca 5,5 miljarder 

kronor2; i båda fallen planeras och byggs arenan för att integreras i en mångfunktionell stadsdel.  

Internationellt sett är det inget nytt fenomen att med arenabyggen revitalisera ett redan befintligt 

område; I Nordamerika användes sportfaciliteter som ett verktyg att förnya downtown i Indianapolis 

redan under 1970-talet, som uppföljdes av Storbritannien på 1980-talet. Under de följande 

årtiondena fortsatte trenden, för att på senare tid bli ett vanligt verktyg för politiker och beslutsfattare 

att försöka utveckla och förbättra stadsdelar tillsammans med den lokala ekonomin3. 

Detta kandidatarbete syftar till att analysera hur Arenastadens utveckling påverkar på befintliga och 

nya kontorsfastighetsvärden, och hur potentiell värdeförändring i framtiden kan se ut. Området ska 

därtill jämföras med Stratford i London, ett liknande projekt som inleddes några år tidigare än 

Arenastaden, samt Solna Business Park, för att se vilka möjligheter och hinder Arenastaden står 

inför. 

Det mest ikoniska med Arenastaden, och som givit dess namn, är nationalarenan Friends Arena 

med plats för upp till 65 000 åskådare. Det finns en mängd rapporter som analyserar arenors 

påverkan på fastighetsvärden på bostäder eller den ekonomiska påverkan på detaljhandeln, men 

ytterst få som explicit behandlar hur kontorsfastighetsvärden påverkas. Åsikterna om hur 

arenabyggen påverkar fastighetsvärd går isär. En del menar att fastighetsvärdena påverkas positivt 

av arenabygge, däribland (Davies, Not in my back yard! Sports stadia location and the property 

market 2005), (Feng och Humphreys 2008), (Tu 2005), (Ahlfeldt och Maenning 2007), medan 

(Dehring, Depken och Ward 2006) fann att tillkännagivande av arenabyggande påverkade 

fastighetsvärdena negativt. Det finns väldigt få studier som pekar på hur kontorsfastighetsvärden 

påverkas av ett arenabygge, (Davies, Sport and the local economy: the role of stadia in 

regenerating commercial property 2008), menar att kontorsfastighetsvärden ej förändras signifikant. 

Även arenabyggens mer ekonomiska påverkan som sysselsättning, löner och konsumtion 

diskuteras flitigt, och även där går åsikterna isär. Förespråkare som, (Davies, Sport and the local 

                                                

1
 http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/vad-ska-alla-nya-arenor-fyllas-med  

2
 http://www.tele2arena.se/arenan/fragor-svar/ och http://norran.se/2011/05/kraversvarpadyrarearenabyggeece1167765/ 

3
 http://www.revitalizedowntown.ca/indianapolis/ och http://shura.shu.ac.uk/87/1/fulltext.pdf  

http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/vad-ska-alla-nya-arenor-fyllas-med
http://www.tele2arena.se/arenan/fragor-svar/
http://norran.se/2011/05/kraversvarpadyrarearenabyggeece1167765/
http://www.revitalizedowntown.ca/indianapolis/
http://shura.shu.ac.uk/87/1/fulltext.pdf


8 

 

economy: the role of stadia in regenerating commercial property 2008), (Ladd 2003), (Wirick 2008), 

menar att arenabyggen kan diversifiera ekonomin, öka intresset för investeringar i staden som 

därmed ökar sysselsättning, inkomster och företagsverksamheter. Andra, (Lee 2002), (Baade 

1994), (Chapin 2002), menar att dessa effekter är överdrivna och i vissa fall negativa för den 

ekonomiska tillväxten. Även om alla inte var överens om huruvida arenabyggen har positiva effekter 

på ekonomin, menade många att ett arenabygge kan vara positivt för en stadsdels varumärke och 

invånarnas stolthet, (Lee 2002), (Davies, Sport and the local economy: the role of stadia in 

regenerating commercial property 2008)   

Vidare är en annan tyngdpunkt i Arenastaden Mall of Scandinavia, som, när färdigbyggt, blir 

Skandinaviens största köpcentrum med 250 butiker, restauranger och med norra Europas största 

biografdukar. Ett antal studier menar att köpcentrum är positivt för bostadsfastighetsvärden, som 

(Pope och Pope 2012), (Addae Dapaah och Lan 2010), men även för turism och den lokala 

ekonomin enligt (Remi Consulting Inc. 2006), (Finn och Erdem 1995). 

Detta kandidatarbete kommer att fokusera på kontorsfastighetsvärden, och inte de mer generella 

ekonomiska effekter som sysselsättning, inkomst etc. Som underlag har data från Fabege från två 

skilda områden i Solna, Jones Lang LaSalle och Evidens inhämtats, för att möjliggöra tydliga 

jämförelser i tid och mellan områden i Stockholm. Hela kandidatarbetet har alltså möjliggjorts tack 

vare den data som Fabege delgivit, vilket också är uteslutande den källa som använts vid 

fastighetsvärderingar och förvaltarrapporter. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Detta kandidatarbete syftar till att analysera hur Arenastadens utveckling påverkar befintliga och 

nya kontorsfastighetsvärden, och hur potentiell värdeförändring i framtiden kan se ut. 

1.3 Begreppsförklaring 

Nedan förklaras några av de begrepp som används i detta kandidatarbete. 

Hyra 

Om inget annat anges så åsyftas hyra i detta arbete som hyra per kvadratmeter och år. Om hyran 

benämns som 2 000 kr/m2/år, innebär det att en hyresgäst som hyr en 100 m2 stor lokal betalar 200 

000 kr per år i hyra.  

 

 

Prime Rent 
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Representerar de högsta marknadshyrorna som kan förväntas för lokaler över 500 m² av högsta 

kvalitet, i bästa läge på en specifik marknad4. 

Vakanser 

Andel outhyrda lokaler, i detta fall för kontorslokaler. Om 900 m2 kontor är uthyrt av totalt 1 000 m2, 

innebär det att 10 % av kontorsytan inte är uthyrd, alltså är vakansen 10 %. 

CBD 

Står för Central Business District och utgör den kommersiella, och oftast geografiska, kärnan eller 

mittpunkten i en stad. I Stockholm innefattar det söder om Olof Palmes Gata i Norrmalm, och 

områdena kring Stureplan. 

Byggrätt 

Den rättighet som fastighetsägaren har att bygga på en tomt. 

Värdeår 

Beskriver en fastighets ”tänkta” ålder med hänsyn till renoveringar om- och tillbyggnader etc. 

Direktavkastningskrav 

Brukar beskrivas enligt följande: 

Direktavkastningskrav = Total avkastning på alternativ placering +/- justering pga skillnader i risk +/- 

justering pga skillnader i värdeutveckling. 

Direktavkastningskravet speglar marknadens bedömning av risk och förväntningar inför framtiden.  

Bruttokapitaliseringsfaktor 

Anger en kvot mellan marknadsvärdet och hyran enligt formeln: 

Bruttokapitaliseringsfaktorn = Marknadsvärdet / hyran 

Vilket innebär att en högre kvot innebär högt marknadsvärde jämfört med hyrorna, en lägre kvot 

innebär lägre marknadsvärde jämfört med hyrorna. 

                                                

4 http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/nordier-property-advisors-ab/pressrelease/view/prime-rent-i-stockholm-cbd-

snart-oever-5-000-kr-kvm-572208 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/nordier-property-advisors-ab/pressrelease/view/prime-rent-i-stockholm-cbd-snart-oever-5-000-kr-kvm-572208
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/nordier-property-advisors-ab/pressrelease/view/prime-rent-i-stockholm-cbd-snart-oever-5-000-kr-kvm-572208
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2 OMRÅDESBESKRIVNING

2.1 Arenastaden 

Arenastaden en av Solna stads och 

Skandinaviens största utvecklingsområden, 

som byggs i anslutning till Solna 

stationsområde och Råstasjön. Stadsdelen är 

kanske mest känd för att inneha Sveriges nya 

nationalarena i fotboll, Friends Arena, som 

också namngivit stadsdelen. Men det är 

mycket mer än bara en arena som byggs i 

området; det planeras och byggs för 

arbetsplatser, bostäder, hotell, restauranger 

och butiker samt Skandinaviens största 

köpcentrum, där allt beräknas vara färdigställt 

runt år 2020.  

2.1.1 Politiska visioner 

Det var 1 april 2006 som idén om 

Arenastaden först presenterades; ett tidigare 

industriområde skulle förvandlas till en ny 

stadsdel med plats för Sveriges nya 

nationalarena. Solna station, området (tillika 

pendeltågsstation) som numera kallas för 

Arenastaden, sågs som ett skräpigt och 

bullerutsatt industriområde splittrat av stora 

trafikbarriärer.  Däremot fanns det goda 

rekreationsmöjligheter intill den populära 

Råstasjön med dess stränder och rika fågelliv. 

Innan Arenastaden började utvecklas fanns 

det redan en del kommersiella fastigheter på 

båda sidor om pendeltågsstationen, och 

bostäder i form av punkthus strax söder om 

dagens Arenastaden. Redan år 2002 började 

Figur 1. Arenastadens avgränsning. (Solna Stad 2013). 

Figur 1. Arenastaden i Stockholm. (Google 2013). 

Figur 3. Arenastaden som det är tänkt kring år 2020. (Peab 

2013). 



11 

 

Solna kommun arbeta tillsammans med banverket och SL för att förbättra Solna station som 

bytespunkt, och i juni 2003 beslutade Svenska Fotbollsförbundets styrelse att aktivt arbeta för en 

framtida nationalarena för fotboll ska lokaliseras i huvudstadsregionen5.  

Solna kommun beslutade att bygga en tät blandstad med olika verksamheter som bostäder, 

arbetsplatser, service, handel och evenemang som tillsammans ger förutsättningar för en levande 

stadsdel i Solna stationsområde som skulle heta Arenastaden.  

På Solna Stads hemsida6 kan man läsa att syftet med den fördjupade översiktsplanen för Solna 

stationsområde är att: 

”… skapa en attraktiv och levande stadsdel med en blandning av bostäder och 

verksamheter som tillsammans kan utgöra ett centrum för idrott och kultur i regionen. 

Solna station ska utvecklas till en modern regional trafikknutpunkt med goda 

förutsättningar för en utökad kollektivtrafik. En nationell arena för fotboll, konserter 

och stora evenemang ska byggas i området.” 

2.1.2 Arenastaden idag 

Det första spadtaget togs i slutet av 2009, och idag, maj 2013, går Arenastaden mot att bli en mer 

och mer komplett stadsdel. Många nya kontor har 

redan färdigställts med hyresgäster som 

Vattenfall, Apoteket, Adidas och Svenska 

Fotbollsförbundet. Friends Arena färdigställdes 

under hösten 2012 och har sedan dess hållit flera 

stora (sport)evenemang och konserter som 

Swedish House Mafia, Bruce Springsteen, och 

figurerar som hemmaarena för Svenska 

Herrlandslaget och AIK i fotboll.  

Området är fortfarande präglat av 

byggkonstruktioner och kan uppfattas som 

halvfärdigt, men i samband med att fler restauranger och kontor öppnar, och att Mall of 

Scandinavia väntas vara färdigställt 2015 tillsammans med evenemangsgatan (huvudgatan) 

kommer Arenastaden snabbt ändra karaktär till att upplevas mer som en modern citystadsdel. 

                                                

5 http://www.solna.se/Global/Stadsbyggnad%20och%20trafik/Styrning/FÖP_Solna_stationsområde_låg.pdf 

6 http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/stadsplanering/utvecklingsomraden/arenastaden/ 

Figur 2. Arenastaden den 27 maj 2013. (Webbkameror 2013) 

http://www.solna.se/Global/Stadsbyggnad%20och%20trafik/Styrning/FÖP_Solna_stationsområde_låg.pdf
http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/stadsplanering/utvecklingsomraden/arenastaden/
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2.1.3 Arenastaden i siffror 

Nedan visas vad som ska byggas, hur mycket som ska byggas, och när det beräknas vara 

färdigställt. Notera att Arenastaden alltså kommer bestå av totalt 450 000 m2 år 2020. 

Utvecklingsprojekt Egenskaper Färdigställt 

Friends Arena 65 000 åskådare vid konserter, eller 55 000 
åskådare vid sportevenemang. 

27 oktober 2012 

Mall of Scandinavia Skandinaviens största köpcentrum med plats för 
250 butiker och restauranger, motsvarande 
101 000 m2. 

Hösten 2015 

Kontor 30 000 arbetsplatser eller motsvarande 450 000 

m2 kontor. 
2000-2020 

Boende 3000 bostäder för ca 7500 personer. 2014-2025 

Hotell Quality Hotel Friends, 90 meter högt med plats för 
400 rum. 

Hösten 2013 

Kollektivtrafik Förlängning av Solna station samt ny 
spårdragning med tvärbanan till området. 

2013 resp. 2014 

2.2 Solna Business Park 

Solna Business Park är ett kontorsområde i västra Solna kommun, med huvudkontor för många, 

stora svenska företag som ICA, Coop och Unilever. Kommunikationerna är goda med tillgång till 

tunnelbana, pendeltåg, regionaltåg, bussar, närhet till Bromma flygplats och tvärbana som planeras 

färdigställd sommaren 2013. Fabege äger och förvaltar de flesta kommersiella fastigheter i området, 

som uppgår till nio fastigheter fördelat på ca 140 000 m2 kontorsyta. Området står inte inför samma 

utvecklingen som Arenastaden, och bara 

en fastighet i Fabeges bestånd har 

omfattande renoverats eller utvecklats de 

senaste åren, varför detta kan användas 

som ett index för Arenastaden. Däremot 

förvärvade Humlegården 

kontorsfastigheter för ca 4 miljarder SEK 

i Solna/Sundbyberg år 2012, som ligger 

Figur 3. Solna Business Park. (Infrastrukturnyheter 2013). 

http://www.infrastrukturnyheter.se/sites/default/files/story/2013/jan/67803_tvarbanan-testakningsl.jpg
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alldeles i anslutning till Solna Business Park, där Swedbanks blivande huvudkontor ingår med 

inflyttning årsskiftet 2013/20147 . Detta är viktigt att ha i åtanke när man jämför utvecklingen i 

Arenastaden och Solna Business Park. 

2.3 Stratford, London  

Stratford är ett utvecklingsprojekt i östra London, Storbritannien. Området har många likheter med 

Arenastaden då det även här har byggts en arena och köpcentrum i blandad stadsbebyggelse på 

ett tidigare industriområde. Förutom arenan, som redan är färdigbyggd och som var värd för OS i 

London 2012, planeras det för totalt 270 000 

m2 detaljhandel och fritidsaktiviterer varav 

175 000 m2 köpcentrum, 120 000 m2 hotell, 

610 000 m2 kontorsyta och 16 400 bostäder 

som beräknas vara färdigt 2020. Mycket är 

dock redan klart; arenan, köpcentrumet och 

en del kontorsfastigheter är färdigställda, 

varför området inte är helt outvecklat. Även 

om Stratford är större än Arenastaden, har 

de slående likheter vilket kan göra det 

intressant att jämföra dem. 

Utvecklingsprojekten inleddes och beräknas vara färdigställda under ungefär samma tidsperiod.   

                                                

7 http://www.fastighetsvarlden.se/notiser/storaffar-for-for-4-miljarder/  

Figur 4. Stratford. (London Evening Standard 2012) 

http://www.fastighetsvarlden.se/notiser/storaffar-for-for-4-miljarder/
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3 METOD 

Nedan beskrivs arbetsgången för datainsamlingen av de totalt 33 fastigheterna. Totalt har data från 

166 värderingsutlåtanden och 31 förvaltarrapporter (fördelat på 398 mättillfällen) från olika 

tidpunkter insamlats och granskats. Samtliga fastigheter befinner sig i Solna Kommun och innehas 

och förvaltas av Fabege. I både Arenastaden och Solna Business Park äger Fabege de flesta 

fastigheter i området. Notera att alla siffror i följande arbete är i nominella värden, om inget annat 

anges. I slutet av kapitlen om förvaltarrapporter och fastighetsvärdering utförs en 

tillförlitlighetsbedömning för metodvalet och datainhämtningen.  

3.1 Områdes- och dataavgränsning 

För att göra datan jämförbar har avgränsningar avseende område och egenskaper hos 

fastigheterna gjorts. För det första finns det geografiska avgränsningar, fastigheter i Arenastaden 

och Solna Business Par, men även viktiga avgränsningar inom Arenastaden.  

Vidare är det viktigt att särskilja på nyproducerade och befintliga kontorslokaler. I ett 

fastighetsbestånd på ett antal fastigheter skulle ett tillskott på en nyproducerad fastighet påverka de 

genomsnittliga hyresnivåerna i det beståndet. Det är rimligt att förvänta sig högre hyresnivåer för 

nyproducerade fastigheter; en modern och oftast hyresgästanpassad lokal kostar rimligen mer än 

en äldre och sämre anpassad lokal. Därför är det således viktigt att särskilja de nya eller 

nyrenoverade fastigheterna från de befintliga och/eller oförändrade fastigheterna. I detta 

kandidatarbete visas resultat från både hela fastighetsbeståndet och de oförändrade fastigheterna. 

Om inget anges i resultatet avses hela fastighetsbeståndet. De fall resultat avser endast de 

oförändrade eller orenoverade fastigheterna presenteras genomgående som de oförändrade 

fastigheterna. 

I Arenastaden är de oförändrade fastigheterna som inte genomgått någon omfattande renovering 

eller hyresgästanpassning sedan kring år 2005 de sex fastigheterna Farao 14, Farao 15, Farao 16, 

Kairo 1, Stigbygeln 2 samt Uarda 4. 
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3.2 Utlåtande från värderare 

Fyra fastighetskonsulter ställdes fem frågor om Arenastadens situation innan utvecklingen, idag, 

och hur framtiden ser ut. De fem frågor som ställdes var; 

1. Vad är er generella uppfattning om hyresnivåerna i Arenastaden idag, och hur de såg ut 

innan utvecklingen av Arenastaden? 

2. Vad bedömer ni vara de faktorer som påverkat hyresnivåerna mest? 

3. Hur skiljer sig Arenastaden från övriga ytterstadskontorsområden? 

4. Håller ni med om Evidens modell för hyresnivåer? Vilka är de allmänna 

värdepåverkande faktorer och samband mellan värde och egenskaper hos området?  

5. Hur ser framtiden ut för Arenastaden? 

Frågorna ställdes till följande fastighetskonsulter: 

DTZ: ”Är ett av världens största fastighetstjänsteföretag, som erbjuder förstklassig 

rådgivning och fastighetslösningar till investorer, developers, fastighetsägare och 

hyresgäster, världen över”8. 

Savills: ”Erbjuder tillförlitliga rådgivningstjänster till fastighetskunder i Nord- och 

Sydamerika, Europa, Asien och Stillahavsområdet, Afrika och Mellanöstern. Genom våra 

rådgivnings- och transaktionstjänster hjälper vi våra kunder att maximera värdet på sina 

tillgångar”9. 

Newsec: ”Erbjuder fastighetsägare, investerare och lokalanvändare ett helhetsutbud av 

tjänster via affärsområdena Advice, Asset Management och Transactions”10. 

Jones Lang LaSalle: ”Erbjuder tjänster inom förvärv, försäljning, uthyrning, förvaltning, 

investering och utveckling av fastigheter”11. 

3.3 Regressionsmodell från Evidens 

På uppdrag av TMR skapade Evidens tillsammans med Spacescape och White en 

regressionsmodell som med fem faktorer bedöms förklara över 90 % av kontorshyresnivåer i 

Stockholm. Dessa fem faktorer är: 

                                                

8
 http://dtz.se/  

9
 http://www.savills.se/  

10
 http://www.newsec.se/Om-Newsec/  

11
 http://www.joneslanglasalle.se/Sweden/SV-SE/Pages/Home.aspx  

http://dtz.se/
http://www.savills.se/
http://www.newsec.se/Om-Newsec/
http://www.joneslanglasalle.se/Sweden/SV-SE/Pages/Home.aspx
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 Tillgänglighet med kollektivtrafik; antalet resenärer som når Arenastaden inom 30 minuter 

med kollektivtrafik 

 Urbana verksamheter inom 1 km 

 Modernitet; genomsnittligt värdeår för Arenastaden 

 Vakanser 

 Antal arbetande inom kontorsbranscher i Arenastaden 

Med hjälp av ovan faktorer kan man utifrån regressionsmodellen bedöma hur hyresnivån i 

Arenastaden borde se ut för olika scenarion. Vad händer om antalet urbana verksamheter ökar till 

följd av Arenan, och hur kommer framtida hyresnivåer se ut? 

3.4 Intervju Stratford, London 

Den 22 april 2013 hölls en intervju med representanter från Stratford i London. Fem frågor ställdes 

angående Stratford utveckling: 

1. Hade ni någon hypotes innan utvecklingen, och om så är fallet, visade de sig stämma? 

Vilka var era förväntningar och vad blev resultatet? 

2. Vad har fungerat bra respektive mindre bra under utvecklingsarbetet, vad kunde ha 

gjorts annorlunda? 

3. Av alla investerare, deltagare och andra inblandade, vilka är nöjda/missnöjda med 

utveckling hittills?  

4. Hur mycket av de positiva resultaten är tack vare arenan?  

5. Vad gör Stratford speciellt jämfört med andra områden i London? 

3.5 Förvaltarrapport 

En förvaltarrapport ger en ögonblicksbild över bland annat hyresnivå och vakanser för fastigheter, 

och finns tillgänglig för varje månad. De data som inhämtats från förvaltarrapporterna är 

fastighetsbeteckning, adress, byggnadens totala area, kontorsarea, vakanser för kontor, hyra i 

kr/m2/år, totala hyresintäkter och högsta respektive lägsta betalda hyra av hyresgäst.  

3.5.1 Metodval 

Detaljerade granskningar av förvaltarrapporterna har skett varje första april och första oktober för 

samtliga fastigheter i Arenastaden och Solna Business Park. Det senare för att ha ett område att 

jämföra med som index. Därtill har marknadsbedömningar över Prime Rent, vakanser och 

direktavkastningskrav från Jones Lang LaSalle använts för att jämföra med Stockholms marknad i 

stort. Följande data från Jones Lang LaSalle gäller för området Solna/Sundbyberg, men likartad 

utveckling gäller även för Stockholms innerstad (förutom CBD), varför den från Jones LangLasalles 

redovisade marknadsbedömning anses spegla inte bara Solna/Sundbyberg utan hela Stockholms 



17 

 

marknad. I Arenastaden beräknades Prime Rent genom att titta på de tre hyresgäster som betalade 

högst hyra vid varje period, och utifrån det beräkna fram en kvot för den mättidpunkten. 

Med hänseende till att de flesta fastigheter har flera hyresgäster som betalar olika mycket, får man 

ta hänsyn till hur stor del av den totala fastigheten varje hyresgäst hyr och hur mycket de betalar för 

den ytan. På så sätt kan en kvot räknas ut för varje hyresgäst som summerat blir den 

genomsnittliga hyresnivån för vardera fastighet. Ytterligare en fördel med detta är att man enkelt 

kan upptäcka ”rabatterade” hyror, d.v.s. ej marknadsmässiga hyresnivåer; det kan t.ex. vara 

hyresfritt de två första åren av hyresavtalet eller liknande överenskommelse, eller rena felaktigheter 

i datan. När hänsyn tas till dessa aspekter får man en mer korrekt bild av en fastighets 

genomsnittliga hyra.      

3.5.2 Tillförlitlighetsbedömning 

I och med att inhämtning av datan skett vid samma tidpunkter för samtliga fastigheter, möjliggör 

detta mycket goda jämförelser över tid. En begränsning som dock kan uppkomma är att dessa 

tidpunkter bara granskats vid två tillfällen per år, d.v.s. varje halvår, och kan riskera att missa stora 

och/eller signifikanta förändringar mellan 

mättidpunkterna. Att endast två tillfällen 

per år valdes att granskas berodde på 

tidsbrist och ett antagande om att det bör 

vara tillräckligt. Lyckligtvis går det att göra 

enkla generella bedömningar om denna 

tillförlitlighet genom att titta på de 

redovisade hyresnivåerna för varje kvartal 

i förvaltarrapporterna, och jämföra med de 

redovisade hyresnivåerna för varje halvår. 

Skillnaden mellan detta och att detaljerat 

granska varje hyresavtal (som alltså gjorts 

för varje halvår) är att när man enbart tittar på de redovisade hyresnivåerna så är rabatterade 

hyrorna och eventuella fel i data inkluderade. Även om dessa generella, redovisade hyresnivåerna 

på så vis inte är de korrekta marknadshyrorna, kan de ge en indikation på hur pass tillförlitligt det är 

med två mätpunkter per år i stället för fyra mätpunkter per år.  

När man detaljerat granskar varje fastighet och dess ingående hyresavtal i förvaltarrapporterna kan 

man alltså upptäcka rabatterade hyror och eventuella felaktigheter i datan, som kan förvränga de 

faktiska marknadshyrorna. I Figur 7 visas exempel på hur detta kan spegla sig i faktiska 

hyresnivåer; de redovisade hyrorna inkluderar rabatterade hyror och eventuell felaktig data, de 

marknadsmässiga hyrorna är beräknade utan rabatterade hyror och med kontroll för felaktig data. 

Figur 5 
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Om man enbart skulle titta på de redovisade hyresnivåerna skulle man kunna tro att det skedde en 

nedgång i början av 2011, men med rabatterade hyror borträknade och kontroll för felaktig data ser 

man att de faktiska marknadsmässiga hyrorna snarare stagnerade det året. 

För att kontrollera noggrannheten i att inhämta data från endast två tillfällen per år (varje halvår), 

istället för fyra tillfällen (varje kvartal), visas i Figur 8 jämförelser mellan mätdata för varje halvår och 

varje kvartal. Observera här att datan gäller redovisade hyresnivåer. I årsskiftet mellan 2012/2013 

verkar det som att mätdatan som inhämtades varje halvår missade en viktig nedgång som mätdatan 

från varje kvartal upptäckte, men genom 

att kontrollera för felaktig data, liknande 

som i fallet i Figur 7, hamnar dessa två 

data i linje med varandra och alltså 

korrelerar mycket bra. Således uppskattas 

det vara tillräckligt med två mätpunkter 

per år då kurvorna efter kontrollräkning 

ligger i linje med varandra. 

För att ytterligare försäkra sig om att 

inhämtning av data vid två tillfällen per år 

istället för fyra är tillräckligt kan man även 

titta på vakanserna. Som visas i Figur 9 är 

det inga signifikanta skillnader mellan de 

två metoderna varför det även här 

uppskattas vara tillräckligt med två 

mätpunkter per år. 

Sammantaget bedöms tillförlitligheten för 

de kontrollerade hyresnivåerna, 

jämförelser där emellan och det faktum att 

det gjorts inhämtning av data vid två 

tillfällen per år, vara mycket god. 
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3.6 Fastighetsvärdering 

En fastighetsvärdering definieras som det mest sannolika priset vid en försäljning på en öppen och 

fri fastighetsmarknad vid en viss given tidpunkt12. Följande fastighetsvärderingar har utförts av 

Newsec, DTZ, Savills samt Jones Lang LaSalle.  

3.6.1 Vad är en fastighetsvärdering? 

Inom fastighetsvärdering brukar man säga att det finns tre metoder för att bedöma en fastighets 

marknadsvärde; 

1. Ortprismetoden, bygger på jämförelse mellan värderingsobjektet och ett urval av 

jämförbara fastigheter 

2. Nuvärdesmetoden, nuvärdesberäkning av framtida potentiella nyttor till den tidpunkt 

fastigheten värderas 

3. Produktionskostnadsmetoden, återanskaffningskostnad för att uppföra en motsvarande 

fastighet/anläggning 

Ortprismetoden kräver en stor mängd transaktionsdata, varför den är mycket vanlig vid värdering av 

småhus och bostadsrätter. Genom att skapa ett urval av jämförbara fastigheter kan man uppskatta 

ett kvadratmeterpris som man sedan applicerar på värderingsobjektets storlek. Svårigheten här är 

att det krävs mycket data, på relativt lika fastigheter. Småhus och lägenheter är i regel 

förhållandevis enkla att värdera, då det finns gott om transaktionsdata och likartade fastigheter. 

Denna metod är svår att använda på kommersiella fastigheter då det i första hand finns begränsat 

med transaktionsdata, och fastigheterna brukar därtill sällan vara jämförbara.  

Nuvärdesmetoden är den absolut vanligaste metoden när kommersiella fastigheter ska värderas. 

Framtida potentiella nyttor beräknas genom att uppskatta hur framtida driftnetton kommer utvecklas 

under en kalkylperiod, därefter uppskattas ett restvärde som tillsammans nuvärdesberäknas för att 

ge en uppskattad bedömning på fastighetsvärdet.  

Produktionskostnadsmetoden använts oftast då de två andra metoderna inte är tillämpbara. 

Metoden tar inte hänsyn till framtida potentiella nyttor, utan värderar helt enkelt kostnaden för att 

återanskaffa en motsvarande anläggning på nytt. 

I följande kandidatarbete åsyftas nuvärdesmetoden på de redovisade fastighetsvärderingarna. 

Den data som hämtats från värderingsutlåtandena innefattar värderingstidpunkt, 

fastighetsbeteckning, adress, tomtareal, byggnadens totala area, kontorsarea, vakanser för kontor, 

                                                

12 Kungliga Tekniska Högskolan, 2013. 
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hyra i kr/m2/år, totala hyresintäkter från kontor, taxeringsvärde, värdeår, typkod, marknadsvärde, 

marknadsvärde per m2, K/T, bruttokapitaliseringsfaktor och direktavkastningskrav. 

3.6.2 Tillförlitlighetsbedömning 

Det finns en del mer eller mindre stora brister eller osäkerhetsmoment som dels ligger i inhämtning 

och presentation av värderingsutlåtandena men även värderingsutlåtandena som sådana; en 

värdering alltid kommer vara mer eller mindre behäftad med osäkerhet. En fastighetsvärdering är en 

subjektiv bedömning som i stor utsträckning grundar sig i uppskattningar om framtiden. På så vis 

kan man aldrig säga att en fastighetsvärdering speglar det faktiska priset, utan snarare en subjektiv 

bedömning av marknadsvärdet. Detta är det första osäkerhetsmomentet som alltså gäller för alla 

fastighetsvärderingar.  

Vidare så är spridningen av värderingstidpunkterna inte alltid systematiskt fördelat; i regel ska varje 

fastighet i Fabeges bestånd värderas vid en fast tidpunkt en gång per år. Från år 2009, 2010, 2011 

och 2012 värderas vid varje kvartal ¼ av fastighetsbeståndet, vilket resulterar att alla fastigheter 

värderas ett tillfälle vardera per år. Detta är inte helt konsekvent; alla fastighetsvärderingar från år 

2006, 2007 och 2008 värderades vid samma tidpunkt; årsskiftet till nästföljande år. Detta skapar en 

viss obalans mellan värderingstidpunkterna. För att göra dessa värderingstidpunkter jämförbara har 

ett genomsnitt för år 2009, 2010, 2011 och 2012 räknats ut, så att alla värderingstidpunkter även för 

dessa år sammanfaller vid en given tidpunkt. Problematiken med detta är att den metoden inte tar 

hänsyn till de potentiellt stora spridningar som kan ske under ett år; en fastighetsvärdering som 

genomfördes i april månad slås samman med en annan fastighetsvärdering som genomfördes i 

slutet av samma år, utan att ta hänsyn till de förändringar som kan ha skett däremellan. Spridningen 

är dock som största nio månader.  

Slutligen får man inte bortse den mänskliga faktorn; av de 166 granskade värderingsutlåtandena 

föreligger det risk att någon siffra eller information är inkorrekt från värderarens sida, eller inskriven 

fel när datan granskades för detta arbete. Under arbetets gång har kontrollmätningar gjorts för alla 

värderingar, som resulterat i en handfull upptäckta fel som alla åtgärdats till korrekt siffra, eller 

uppskattat till korrekt siffra. Uppskattning av korrekt siffra kan bero på logikfel i värderingen; fel 

hyresnivå, vakanser, totala hyresintäkter eller liknande som i jämförelse med andra fastigheter och 

år kan bedömas till ett mer korrekt värde. Sammantaget bedömer jag således de fel som inte har 

upptäckts som försumbara. 

Tidigare bedömdes förvaltarrapporternas tillförlitlighet vara mycket god. Ett sätt att kontrollera 

värderingsutlåtandenas tillförlitlighet, och om metoden att genomsnittligt räkna om de olika 

värderingstidpunkterna till en tidpunkt per år är rimlig, kan de helt enkelt jämföras med 

förvaltarrapporterna.  
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I figur 10 visas jämförelser mellan 

förvaltarrapporternas marknadsmässiga 

hyresnivåer och värderingsutlåtandenas 

redovisade hyresnivåer. Här har ett urval 

av fastigheter valts som förekommer både i 

sammanställningen av förvaltarrapporterna 

och värderingsutlåtandena. Även om vissa 

skillnader förekommer, uppskattas 

fastighetsvärderingarna och metoden att 

räkna om värderingstidpunkterna till en 

tidpunkt som tillförlitlig.  

Värt att notera är att direktavkastningskravet är värderarnas bedömning av ett rimligt 

direktavkastningskrav baserat på information om övriga direktavkastningskrav på liknande 

fastigheter; en ortprismetod. Även detta tal är alltså en bedömning och inte ett definitivt värde. 

Sammantaget bedöms dock den presenterade datan från fastighetsvärderingarna vara tillförlitlig, 

även om man ska ha i beaktning att värderingstidpunkterna är generaliserade och ska således 

betraktas på ett mer generellt plan, till skillnad från förvaltarrapporterna som kan betraktas som mer 

exakta. 

3.7 Kommentar metoderna 

Med de förhållandevis exakta förvaltarrapporterna kan man få en god bild av hur hyresnivåerna och 

vakanser ser ut idag och hur de har förändrats över tid. Även om tillförlitligheten av 

värderingsutlåtande är mindre exakt, kan man få en god bild av värderarnas bedömning av 

hyresnivåer, vakanser, marknadsvärde, direktavkastningskrav och bruttokapitaliseringsfaktorer, och 

hur de förändrats över tid.   

 

 

Figur 8 
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4 RESULTAT 

4.1 Utlåtande från värderare  

Av de fyra intervjuade värderarna var deras sammanlagda bedömning enligt nedan. Resultatet 

presenteras per fråga. 

1. Vad är er generella uppfattning om hyresnivåerna i Arenastaden idag, och hur de såg 

ut innan utvecklingen av Arenastaden? 

Innan utvecklingen av Arenastaden bedömdes hyresnivåerna ligga på mellan 1200 – 1800 kr/m2/år, 

där de nyrenoverade fastigheterna låg i det övre intervallet, och någon enstaka lokal med hyra på 

ner mot 1000 kr/m2/år. Innan finanskrisen kunde det finnas någon toppnotering en bit över 2000 kr, 

men i övrigt var det få lokaler som hyrdes ut för över 2000 kr/m2/år. En värderare förklarade att man 

bygger sällan nya kontorslokaler om hyresnivåerna i området ligger under 2000 kr/m2/år, varför man 

kan räkna med att hyresnivåerna kommer hålla sig ovan denna nivå. 

Idag så bedömdes hyrorna för nyproducerade fastigheter ligga på 2000 – 2700 kr/m2/år, med en 

medelvikt på runt 2300 – 2400 kr/m2/år för lokaler i bra lägen. Idag finns det dock fortfarande 

föråldrade lokaler med hyror på ner mot dryga 1000 kr/m2/år. 

Värderarna var alla överrens om att hyresnivåerna för nyproducerade/renoverade fastigheter har 

ökat kraftigt de senaste åren, mer än för CBD, medan hyresnivåerna för föråldrade/orenoverade 

fastigheter sammantaget bedömdes vara tämligen oförändrade. 

2. Vad bedömer ni vara de faktorer som påverkat hyresnivåerna mest? 

Alla värderare pekade på förbättrad service och kommunikationer som starkt bidragande orsaker, 

såsom fler restauranger och möjligt att göra ärenden på lunchen i området. De flesta värderare 

menade att just spårbunden kollektivtrafik blir allt viktigare. Mall of Scandinavia bedömdes vara en 

mycket positiv del som ytterligare förstärker servicen i området. En jämförelse med Kista gjordes av 

en värderare som förklarade att de högsta hyrorna och de fastigheter med lägst vakanser i Kista låg 

närmast gallerian och tunnelbanan. Modernitet med energiklassade byggnader var också en faktor 

som två värderare tyckte spelade stor roll i bedömningen. 

Vidare var alla värderare överrens om att Friends Arena inte hade några direkta positiva effekter, tre 

av fyra hävdade att den till och med kunde ha negativ påverkan, såsom störningar från evenemang 

med mycket folk och svårigheter att ta sig därifrån pga. medföljande trafik. En värderare menade att 

arenan möjliggjorde hotellet, stärkte Arenastadens varumärke och ökade underlaget för service i 

området, som i sin tur kan öka hyrorna. Även om de andra värderarna kunde tänka sig något ökat 

underlag för service pga. arenan menade de att man inte ska överskatta den effekten, och att de 
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negativa effekterna kan väga över de positiva. En värderare jämförde med globenområdet i 

Stockholm som inte upplevt några positiva effekter pga. Globen eller Söderstadion.  

Sammantaget var uppfattningen att förbättring av service och kommunikationer vägt tyngst på 

utvecklingen av hyresnivåer i Arenastaden, med Mall of Scandinavia som enskilt viktigaste faktor. 

Modernitet och energiklassade byggnader nämndes också som bidragande faktorer. Uppfattningen 

om Friends Arenas påverkan var något delad, alla höll med om att den inte gav någon direkt positiv 

effekt, och tre av fyra ansåg att de indirekta effekterna (såsom förbättrat serviceunderlag) var 

försumbara. 

3. Hur skiljer sig Arenastaden från övriga ytterstadskontorsområden? 

Alla värderare var överrens om att Arenastaden har (och kommer få) ett mycket starkare 

serviceunderlag än de flesta andra ytterstadskontorsområden. Arenastaden har en större 

funktionsblandning med bostäder och hotell som kommer göra stadsdelen mer levande även 

utanför kontorstid, vilket oftast kan ses i CBD. En värderare förklarade att efter finanskrisen har 

fokus förstärkts på CBD där hyrorna har ökat, medan hyresnivåerna i ytterstad generellt har legat 

still. På så sätt skiljer sig Arenastaden då de haft ökade hyresnivåer sedan finanskrisen. Tre av fyra 

nämnde hur Arenastaden gått från att vara ett ”sunkigt område” till en förädlad stadsdel med 

trevligare miljö och bättre tillgänglighet. 

Även om det rådde något delade meningar om Friends Arenas positiva effekter var de flesta 

överrens om att arenan och Mall of Scandinavia skapat mycket mediauppmärksamhet och ökat 

kännedomen om området som inte alla andra ytterstadsområden lyckats göra. 

4. Håller ni med om Evidens modell för hyresnivåer? Vilka är de allmänna 

värdepåverkande faktorer och samband mellan värde och egenskaper hos området?  

Sammantaget ansåg alla värderare att punkterna stämde bra, i synnerhet god tillgänglighet med 

kollektivtrafik. Två värderare menade att kluster var viktigt, men att det behövs finnas en blandning 

av företagsverksamheter och en kritisk massa av företag, en minstanivå med företag. En annan 

värderare hävdade att det var svårt att särskilja parametrarna då de ej är oberoende av varandra; 

har en lokal bra läge med god tillgänglighet så ökar ju efterfrågan och nya kontor byggs i det 

området, som leder till modernare lokaler. De menade främst att man bygger modernt pga. 

efterfrågan i området, och inte nödvändigtvis att efterfrågan är hög för att det är modernt. 

Varumärke som parameter ansåg två värderare vara något som saknades i Evidens modell. 

5. Hur ser framtiden ut för Arenastaden? 

Två av fyra värderare poängterade vikten av att undvika störningar på befintliga hyresgäster från 

konstruktionerna och evenemang på arenan. Den ena trodde att det skulle bli mycket bättre när 

Mall of Scandinavia och bättre tillgång till pendeltåget var färdigställt. En värderare ansåg det viktigt 
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att fokusera på tillgänglighet med spårbunden kollektivtrafik istället för p-platser, och att servicen i 

området är lättillgänglig för hyresgästerna. 

Två värderares egna prognoser föreslog stabila till ökade hyresnivåer i Stockholm de närmaste fem 

åren varför man kan anta en stabil hyreshöjning även i Arenastaden, alla var dock överrens om att 

framtida hyresnivåer sannolikt ej kommer nå över 3000 kr/m2/år. En värderare jämförde med Kista 

som har svårt att komma över 2500 kr/m2/år i hyra för de bästa lokalerna. En annan värderare 

menade att ytterstadsområden har ofta många byggrätter, vilket innebär att om hyresnivåerna stiger 

mycket kommer man bygga nya kontor som ökar utbudet och därmed sänker hyrorna igen. 

Eftersom Arenastaden har begränsat med byggrätter kan man förvänta sig hyresnivåer som ligger 

stabilt på 2700 – 3000 kr. En värderare trodde dock att hyresnivåerna skulle ligga på dryga 2000 

kr/m2/år även i framtiden (fråga DTZ varför de trodde på det?). 

4.2 Regressionsmodell från Evidens 

Nedan redovisas uppskattningen Evidens regressionsmodell gjort gällande hyresnivåer i 

Arenastaden när allt är färdigbyggt. Modellen utgår ifrån år 2011 då hyresnivåerna låg runt 1770 

kr/m2/år. 

 Tillgänglighet med kollektivtrafik; +13 kr/m2/år 

 Urbana verksamheter inom 1 km; +370 kr/m2/år 

 Modernitet; +490 kr/m2/år 

 Vakanser; -47 kr/m2/år 

 Antal arbetande inom kontorsbranscher; +254 kr/m2/år 

Totalt sett innebär detta en hyresökning med 1080 kr/m2/år från 1770 kr/m2/år till 2850 kr/m2/år, 

eller ökning motsvarande 61%. Om hyresökningen i absoluta tal utgår från dagens hyresnivåer 

(innan Vattenfall flyttade in i de nya kontorslokalerna) på 1991 kr/m2/år, skulle framtida hyresnivåer 

i Arenastaden vara 3071 kr/m2/år, eller 3206 kr/m2/år om hyresökningen var 61%. 

4.3 Intervju Stratford 

I dagsläget, maj 2013, har 10 miljarder brittiska pund investerats i Stratford från offentliga medel, 

vilket inte väntas utökas. Även 5 miljarder brittiska pund har investerats från privata aktörer, vilket 

förväntas dubbleras i framtiden.  

Nedan visas svaren på de fem frågor som ställdes till representanter från Stratford. 

1. Hade ni någon hypotes innan utvecklingen, och om så är fallet, visade de sig 

stämma? Vilka var era förväntningar och vad blev resultatet? 
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Mycket bättre än väntat. University College London ska bygga sitt campus i området och det IKEA-

ägda fastighetsutvecklingsbolaget LandProp investerar i Storbritannien för första gången som 

skapar tiotusentals arbetstillfällen. Ingen förväntade detta när Stratford började utvecklas. Man 

räknar med potentiellt 40 000 jobb som en direkt följd av de investeringar som gjorts. Idag bor det 

20 000 människor i Stratford som förväntas fördubblas om fem år.  

2. Vad har fungerat bra respektive mindre bra under utvecklingsarbetet, vad kunde ha 

gjorts annorlunda? 

Tack vare OS som London höll sommaren 2012, startade hela utvecklingen av Stratford 10-15 år 

tidigare än planerat. Stratford planerades att utvecklas redan innan OS, som däremot fick det att 

ske tidigare. Den olympiska parken tros bli extraordinär.  

Vad som har fungerat mindre bra är att det inte finns mer offentliga medel att spendera på gamla 

Stratford, som behöver uppgraderade vägar och trottoarer i samma standard som i de områden i 

Stratford som utvecklas. 

3. Av alla investerare, deltagare och andra inblandade, vilka är nöjda/missnöjda med 

utveckling hittills?  

En del av de befintliga invånare måste flyttas till följ av rivningar i området, bl. a. Där University 

College London ska ha sitt campus. De invånare som tvingas flytta erbjuds nybyggda lägenheter i 

samma område, som visserligen är mer moderna, men mindre. De flesta invånare är dock positiva 

till följd av fler arbetstillfällen i området. Investerarna har varit mycket positiva hittills, Stratford är en 

expansiv region som kommer att medföra bra avkastning. T.ex. Westfield Mall byggdes för en 

miljard brittiska pund, men såldes för två miljarder brittiska pund. 

4. Hur mycket av de positiva resultaten är tack vare arenan?  

Arenan är bara en liten del av hela utvecklingen, det är blandningen av allt som gör skillnaden i 

området. Men om det skulle vara en enskild faktor som gjort störst skillnad så är det Westfield Mall. 

5. Vad gör Stratford speciellt jämfört med andra områden i London? 

Det som gör Stratford speciellt är framförallt enastående transporter, inom staden och till 

flygplatserna (Heathrow, Gatwick och Stanford Airport), den olympiska parken, sportfaciliteter, som 

arenan, simhall och Velodrome (cykling), Westfield Mall och alla arbetstillfällen. 
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4.4 Förvaltarrapporter 

Nedan visas det genomsnittliga resultatet för hyresnivåer, vakanser, totala hyresintäkter, 

kontorsarea och maxhyror för de kommersiella fastigheter i Arenastaden och Solna Business Park 

som Fabege äger. För hyresnivåerna avses kr/m2/år. 

4.4.1 Hyresnivåer 

 

Figur 9 

 

Figur 10 
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Figur 11 

Figur 12 

 

Figur 13 
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Figur 14 

  

Figur 15 

 

Figur 16 
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Figur 11 visar hyresnivåer för samtliga fastigheter i Arenastaden och Solna Business Park. Detta 

speglar alltså hyresnivåer för de fastigheter i Fabeges bestånd, vilket innebär att fastigheter som 

avyttras, förvärvas eller renoveras genom åren påverkar resultatet i ovan graf. Vidare så innefattar 

Figur 11 även gamla, orenoverade fastigheter såväl som nyproducerade. Detta betyder att man ska 

se Figur 11 som utvecklingen av hyresnivåer på aktuellt innehav av fastigheter. Hyresnivåerna i 

Solna Business Park har utvecklats i ungefär samma takt om i Arenastaden fram till mitten av 2012, 

då ett kontrakt för en stor hyresgäst omförhandlades till en lägre hyresnivå.  

Figur 12 visar hela hyresintervallet för fastigheterna i Arenastaden, d.v.s. inom vilka nivåer som 

hyrorna varierar mellan. De högre hyresnivåerna rör sig generellt inom den högre kvantilen, medan 

de lägre hyresnivåerna rör sig generellt i inom den lägre kvantilen. Viktigt att notera är att 

hyresintervallet avgränsas av medelvärdena för den högsta och lägsta hyran för vardera fastighet. 

Detta innebär att det finns hyresgäster som betalar långt över eller under hyresintervallet i Figur 12, 

varför intervallet ska tolkas generellt; den speglar den generella utvecklingen för de högsta 

respektive lägsta hyrorna i Arenastaden. 

I Figur 13 visas Prime Rent i Arenastaden, som har utvecklats mycket likt Jones Lan LaSalles 

marknadsbedömning för Solna/Sundbyberg, där båda såg sina högsta nivåer innan finanskrisen 

2008. Även om Prime Rent för Arenastaden är i absoluta tal högre än Jones Lang LaSalles 

marknadsbedömning ska man vara försiktig med at dra några slutsatser i det avseendet då 

metodvalet i detta kandidatarbete kan skilja sig åt från Jones Lang LaSalles. Av den anledningen 

ska jämförelse här endast göras i form av utvecklingen över tid, vilket vi alltså i Figur 9 kan se att de 

korrelerar. 

Figur 14 visar hela Prime Rent för de oförändrade fastigheterna i Arenastaden, som inte har 

utvecklats enligt Jones Lang LaSalles marknadsbedömning. Höga hyresnivåer på närmare 2400 kr 

som sjönk redan innan finanskrisen, för att ha stabiliserats sig på dryga 2000 kr från år 2011. Det 

sista året har man dock sett en ökning då hyresnivåerna idag ligger på dryga 2100 kr. 

Som beskrivet i kapitel 3 gällande metoder, måste man särskilja nyproducerade eller nyrenoverade 

från de fastigheter som inte genomgått någon omfattande renovering eller hyresgästanpassning. 

Figur 15 visar hyresnivåer för de oförändrade fastigheterna i Arenastaden och Solna Business Park. 

Notera att i fallet med Solna Business Park är det bara en fastighet som genomgått en omfattande 

renovering varför resultatet för alla fastigheter respektive de oförändrade i Solna Business Park är 

likartade. Även om hyresnivåerna i Arenastaden hållit en stabil hyresnivå som ökar stadig mot slutet 

har hyresnivåerna i Solna Business Park varit desto mer stabilt på uppgång, undantaget den sista 

perioden framåt 2013.  

Av de sex oförändrade fastigheterna i Arenastaden är den största fastigheten den som hade mer 

instabila/fluktuerade hyresnivåer över tid. Detta slår ganska stort mot de totala hyresnivåerna för de 
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oförändrade fastigheterna, vilket innebär att om den fastigheten med de fluktuerade hyresnivåerna 

ej räknas med får man en något mer representativ bild av utvecklingen av hyresnivåerna enligt 

Figur 16. I detta fall ser vi en starkare och stabilare hyresutveckling för Arenastaden.  

I Figur 17 visas hela hyresintervallet för de oförändrade fastigheterna i Arenastaden, d.v.s. inom 

vilka nivåer som hyrorna varierar mellan. De högre hyresnivåerna rör sig generellt inom den högre 

kvantilen, medan de lägre hyresnivåerna rör sig generellt i inom den lägre kvantilen.  

Figur 18 visar hela hyresintervallet för fastigheterna i Solna Business Park, d.v.s. inom vilka nivåer 

som hyrorna varierar mellan.  

4.4.2 Vakanser 

 

Figur 17 

  

Figur 18 

Figur 19 visar vakanserna för samtliga fastigheter i Arenastaden och Solna Business Park. 

Arenastaden har haft förhållandevis höga vakanser som i slutet av 2010 började sjunka ner mot de 
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dryga 10% man ser idag, som också är normalnivån för vakanser i Solna/Sundyberg enligt Jones 

Lang LaSalles Nordic City Report för våren 201313. Solna Business Park har haft en mer stabil 

nedgång i vakanser över tid som idag ligger strax under 10%. 

Figur 20 visar vakanserna för de oförändrade fastigheterna i Arenastaden i jämförelse med Jones 

Lang LaSalles marknadsbedömning för vakanser i Stockholm. Även där såg man höga vakanser 

som sjönk kraftigt ner mot 0% men har efter finanskrisen stabiliserats runt 10%. 

4.4.3 Totala hyresintäkter 

 

Figur 19 

 

Figur 20 

                                                

13
 http://www.joneslanglasalle.se/Sweden/SV-SE/Pages/NewsDetail.aspx?ItemID=25907  
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Figur 21 visar de totala hyresintäkterna i tusen kronor för samtliga fastigheter i Arenastaden och 

Solna Business Park. Initialt så hade Solna Business Park mycket högre hyresintäkter, fördelat på 

deras dryga 140 000 m2 kontorsyta i jämförelse med Arenastadens knappa 100 000 m2 kontorsyta. 

Utvecklingen var dock likartad för de båda områdena med ökade hyresintäkter fram till finanskrisen, 

varpå de minskade fram till slutet av 2010 då hyresintäkterna började öka igen. I slutet av 2012 blev 

hyreskontrakten för de nyproducerade klara, vilket speglade sig i förvaltarrapporterna först 2013, 

vilket speglar den starka uppgången i totala hyresintäkter för Arenastaden som numera fördelar sig 

på dryga 160 000 m2 kontorsyta.   

Figur 22 visar de totala hyresintäkterna i tusen kronor för de oförändrade fastigheterna i 

Arenastaden och Solna Business Park. I och med att det bara har varit en fastighet i Solna 

Business Park som förändrats de senaste åren, är de oförändrade fastigheternas totala kontorsyta 

mycket större än de oförändrade fastigheterna i Arenastadens, dryga 130 000 m2 mot respektive 

dryga 40 000 m2. Detta förklarar vidare varför skalan skiljer sig mellan de olika områdena i grafen. 

Figuren visar hur båda områdena hade en likartad utveckling fram till finanskrisen 2008, varpå 

Solna Business Park ökade sina totala hyresintäkter medan Arenastaden stagnerade och tappade 

hyresintäkter fram till slutet av 2010, då de började öka igen.  

4.5 Fastighetsvärdering 

Nedan visas det genomsnittliga resultatet för marknadsvärde, XXX för de kommersiella fastigheter i 

Arenastaden och Solna Business Park som Fabege äger.  

4.5.1 Marknadsvärde 

 

Figur 21 
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Figur 22 

Figur 23 visar marknadsvärdet per m2 för samtliga fastigheter i Arenastaden och Solna Business 

Park. I Arenastaden ökade marknadsvärdet per m2 fram till finanskrisen 2008 då man kan notera en 

nedgång, som därefter ökat stadigt mot dryga 25 000 kr/m2. Tyvärr saknas data för år 2013 i Solna 

Business Park, men utvecklingen går mot att Arenastaden ser högre marknadsvärde än Solna 

Business Park. Värt att notera är att i värderingen för slutet av år 2007 i Solna Business Park 

värderades endast hälften av de fastigheter som värderades året innan och efter, vilket kan skapa 

en viss osäkerhet.  

Figur 24 visar marknadsvärdet per m2 för de fastigheter som inte genomgått någon omfattande 

renovering eller hyresgästsanpassning i både Arenastaden och i Solna Business Park. Liksom ovan 

ska man se på nedgången i Solna Business Park för år 2007 med försiktighet pga. bristfällig data. I 

övrigt antyder diagrammet att marknadsvärdesutvecklingen varit tämligen snarlik efter finanskrisen 

2008 mellan fastigheterna i Arenastaden och Solna Business Park. 
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4.5.2 Direktavkastningskrav 

 

Figur 23 

 

Figur 24 

Figur 25 visar direktavkastningskravet för samtliga fastigheter i Arenastaden och Solna Business 

Park. De båda områdena har haft en snarlik utveckling av direktavkastningskravet, Solna Business 

Park nådde något högre nivåer efter finanskrisen 2008, och idag ligger direktavkastningskravet 

något lägre i Arenastaden än Solna Business Park. Tyvärr saknas data för det sista året i Solna 

Business Park, som är värt att ha i åtanke. 

Figur 26 visar direktavkastningskravet för de fastigheter som inte genomgått någon omfattande 

renovering eller hyresgästsanpassning i både Arenastaden och i Solna Business Park. De visar upp 

liknande resultat som direktavkastningskravet för alla fastigheter, Arenastadens fastigheter har 

genomgående något lägre nivåer efter finanskrisen 2008 dock. 
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4.5.3 Bruttokapitaliseringsfaktor 

 

Figur 25 

 

Figur 26 

Figur 27 visar medianvärdet av bruttokapitaliseringsfaktorn för samtliga fastigheter i Arenastaden 

och Solna Business Park. Diagrammet antyder att marknadsvärdet stigit snabbare proportionellt 

sett än hyresnivåerna fram till mitten av 2011 för Arenastadens fastigheter, då hyresnivåerna ökat 

kraftigast.  

Figur 28 visar medianvärdet av bruttokapitaliseringsfaktorn för de fastigheter som inte genomgått 

någon omfattande renovering eller hyresgästsanpassning i både Arenastaden och i Solna Business 

Park. I Arenastaden så är bruttokapitaliseringsfaktorn stabilare för de oförändrade fastigheterna, 

vilket speglas av de jämnare hyresnivåer över tid man kan observera i kapitel 4.4.1. 
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5 DISKUSSION 

Nedan följer diskussion för vardera delkapitel i Resultat-delen. 

5.1 Utlåtande från värderare  

Med hjälp av de fyra värderarnas utlåtande får man en god bild av hur Arenastaden har utvecklats, 

men framförallt uppfattningen om hur Arenastaden har utvecklats. Alla värderare var överens om att 

hyresnivåerna ökat kraftigt de senaste åren, mycket tack vare den (framtida) goda servicen 

tillsammans med Mall of Scandinavia, varumärkesbyggande och förbättrade kommunikationer till 

området med hyresnivåer idag på 2300-2400 kr för nyproducerade lokaler och förväntade 

hyresnivåer på uppemot 3000 kr när Arenastaden är färdigställt, i jämförelse med de bedömda 

nivåerna på 1200 – 1800 kr tidigare.  

De var alla överens om att man lyckats mycket väl med att förädla Arenastaden från ett oattraktivt 

område till ett mycket attraktivt med flera stora hyresgäster. Trots att de ansåg Friends Arena vara 

en bidragande faktor till stärkande av varumärket Arenastaden, var de flesta dock tveksamma till 

arenans positiva effekter på kontorsfastighetsvärden och hyresnivåer, där vissa menade att den 

t.o.m. skulle kunna ha negativa effekter pga. flöden och eventuellt stök efter evenemang. 

5.2 Regressionsmodell från Evidens 

Om Arenastaden skulle blivit färdigbyggt idag, hade hyresnivåerna enligt regressionsmodellen 

hamnat på 2850 kr/m2/år, eller 3070 kr/m2/år om man tar hänsyn till hyresnivåökningarna till 2013. 

Detta innebär att i dagens penningvärde, med hänsyn till inflation bör alltså hyresnivåerna i 

Arenastaden i framtiden ligga högre än så. Om man kan förvänta sig en årlig inflation på 2% fram till 

2020, liksom DTZ gjort för hyresnivåer i CBD, skulle detta innebära hyresnivåer på 3270 kr/m2/år 

om man utgår från 2011, eller 3526 kr/m2/år om man utgår från år 2013. Då en matematisk modell 

aldrig kan vara hundra procent tillförlitlig ska man se med försiktighet på siffrorna. Den antyder dock 

högre hyresnivåer än de uppskattningar värderarna gjorde, på dryga 3000 kr/m2/år. 

Något som är intressant att notera är hur lite utbyggnaden av tvärbanan till Arenastaden bedöms 

påverka hyresnivåerna. Många värderare trodde att förbättrade kommunikationer skulle vara en 

väldigt viktigt faktor i att höja hyresnivåerna, något som enligt modellen inte visar sig stämma. 

Modellen bygger på hur många som kan ta sig till Arenastaden inom 30 minuter med kollektivtrafik, 

och då tvärbanan väntas värva 4000 bilister slår detta inte stort på hyresnivåerna. Vidare är 

modernitet den viktigaste faktorn i utvecklingen av Arenastaden, som bedöms stå för nästan hälften 

av den totala hyresökningen. Det innebär att moderna lokaler väger tyngre än närhet till 

Skandinaviens största köpcentrum, Mall of Scandinavia, som visserligen är den näst största faktorn 
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i hyresökningen och står för ca en tredjedel av hyresökningen. Kontorskluster är ytterligare en viktig 

faktor som står för ca en fjärdedel av hyresökningen. Anledningen till att vakanserna sänker 

hyresnivån beror på att Evidens räknade med vakanser på 6% i deras modell, medan det räknades 

med 10% vakanser för framtida Arenastaden. 

Det är svårt att göra en bedömning på hur mycket Friends Arena påverkar hyresnivåerna. I termer 

av direkta effekter är de svåra att mäta; arenan har definitivt ökat områdets kännedom och skapat 

medial uppmärksamhet, men det är för tidigt för att göra några kvantitativa mätningar. Däremot kan 

frågan ställas hur mycket arenan påverkar servicen i området; hur många fler urbana verksamheter 

har skapats till följd av arenan (och därmed hotellet), och förbättrade kommunikationer? Förbättrad 

tillgänglighet bedömdes inte påverka hyresnivåerna signifikant, men servicen bedömdes förklara en 

tredjedel av hyresökningen i Arenastaden, varför arenans påverkan kommer röra sig inom dessa 

ramar. Hade Mall of Scandinavia, eller hela Arenastaden byggts överhuvudtaget om det inte vore 

för Friends Arena? Även om så vore fallet, skulle alltså servicen kunna antas vara sämre utan 

arenan, men det är svårt att uppskatta hur mycket. Vad man kan säga är alltså att arenan påverkar 

som mest motsvarande det servicen påverkar hyresökningen, dvs en tredjedel, men detta är 

sannolikt starkt i överkant. 

Då de parametrar som använts i regressionsmodellen och hur deras samband fungerar är 

konfidentiellt, är det tyvärr svårt att i detalj diskutera tillförlitligheten. Däremot kan det konstateras att 

just denna svårighet till att kritiska granska parametrarna är en svaghet, vilket är viktigt att ha i 

beaktning när man tolkar reesultatet. 

5.3 Intervju Stratford 

Liksom de svenska värderarna bedömdes köpcentrumet vara den allra största faktorn i områdets 

attraktivitet och utveckling, man menade att arenan bara var en pusselbit av många. Även här lades 

stor tonvikt på de förbättrade kommunikationerna till och från området för Stratfords 

(hyresnivå)utveckling. Till följd av den lyckade utvecklingen av området blev fler investerare 

intresserade av området, något som man alltså inte räknade med från början. I Arenastaden är det 

bara Fabege som utvecklar varför man inte kan förvänta sig en liknande effekt där. 

5.4 Förvaltarrapporter 

Fram till och med 2011 var Arenastaden och Solna Business Park hyresutveckling relativt lika, då 

Arenastadens hyresnivåer därefter ökade kraftigare än Solna Business Parks. Under 2012 och 

framåt har Arenastadens hyresnivåer för första gången legat högre än Solna Business Park; 

Närmare 2200 kr respektive knappa 2000 kr. Även om de nya kontorslokalerna började byggas 

under 2010 var det först i slutet av 2012 som de första hyresgästerna, Vattenfall, flyttade in. Den 

kraftiga utvecklingen i Arenastaden under 2011 och framåt beror på sannolikt på en kombination av 
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Stockholms fastighetsmarknadsutveckling som var mycket god, att Fabege tog tillfället i akt att 

hyresgästanpassa/renovera några av de befintliga fastigheterna och en ökad kännedom om 

området. Den 22 december 2011 undertecknades avtalet för Mall of Scandinavia mellan Unibail-

Rodamco och Råsta Holding AB; ett bolag som ägs gemensamt av Solna Stad, Fabege och Peab, 

vilket blev startskottet för byggandet av Mall of Scandinavia, varpå byggandet påbörjades knappt ett 

år senare. Enligt Jones Lang LaSalles Nordic City Report Autumn 2012 och Spring 2013, ökade 

hyresnivåerna kraftigt i Stockholm under första halvåret av 2012, för att sedan vara oförändrade 

därefter 14 . I Solna Business Park stagnerade alltså hyresnivåerna det senaste året där 

Arenastaden däremot sett ökade hyresnivåer, vilket antyder en möjlig positiv effekt på hyresnivåer 

det senaste halvåret/året till följd av Arenastadens utveckling. 

Då hyresnivåerna rimligen ökar i samband med hyresgästsanpassade/renoverade kontorslokaler, 

har hyresnivåer för de oförändrade fastigheterna i både Arenastaden och Solna Business Park 

redovisats. Solna Business Park tycks ha haft starkare hyresutveckling än Arenastaden större delen 

av perioden, där det är först det senaste året som Arenastadens hyresnivåer ökat, och Solna 

Business Park sjunkit. Resultatet i Arenastaden påverkas däremot av att den största fastigheten är 

också den som sett sjunkande hyresnivåer. Om man tittar på de oförändrade fastigheterna utan 

nämnda fastighet är utvecklingen i Arenastaden om inte bättre, så lika bra som Solna Business 

Park. Resultatet antyder att Arenastaden sett en desto kraftigare utveckling det senaste året, som 

kan bero på en effekt av utvecklingen av Arenastaden. De oförändrade fastigheterna kan ha 

påverkats av utvecklingen av de befintliga lokalerna, med bättre service som följd, och som 

diskuterats ovan så har Stockholms fastighetsmarknad visserligen varit god fram till 2012, men 

därför relativt oförändrad, varför vi även här ser en möjlig positiv effekt på hyresnivåer det senaste 

halvåret/året till följd av Arenastadens utveckling. 

Resultaten för hyresintervallen antyder att den övre kvantilen för hyrorna, dvs. de genomsnittliga 

högre hyresnivåerna (inte att förväxla med Prime Rent som bara ser till ett fåtal fastigheters högsta 

hyror) för alla fastigheter såväl som för de oförändrade fastigheterna i Arenastaden låg på nivåer 

runt 2300 kr/m2/år 2006, som framförallt efter finanskrisen sjunkit, och först från år 2011 kommit 

tillbaka på de tidigare nivåerna, då också lägstahyrorna ökade kraftigast. Detta antyder att 

fastigheterna i Arenastaden ser åter högre topphyresnivåer men framförallt högre lägstahyror, och 

därmed lägre hyresavvikelser, dvs. mindre varians mellan hyresgästerna. I Solna Business Park så 

utvecklades hyrorna i den övre och lägre kvantilen relativt lika vilket inte ledde till några lägre 

hyresavvikelser. Det finns fog att diskutera om det finns en möjlighet att de lägre hyresnivåerna kan 

ha ökat pga. Arenastadens utveckling. Frågan är om det finns en möjlighet att de lägsta 

                                                

14 http://www.sipa.nu/pdf/jll_nordicCityMarket_2012.pdf och http://www.sipa.se/pdf/JLL_spring_2013.pdf  

http://www.sipa.nu/pdf/jll_nordicCityMarket_2012.pdf
http://www.sipa.se/pdf/JLL_spring_2013.pdf
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hyresnivåerna ökat från 2007 och framåt till följd av förväntansvärde och utveckling av de befintliga 

fastigheterna i Arenastaden, eller om det är en tillfällighet. Tyvärr finns det inte tillräckligt med 

jämförelsedata, men i jämförelse med Solna Business Park är det en intressant utveckling. 

Vidare kan man diskutera huruvida ett förväntansvärde kan ha påverkat hyresutvecklingen därtill. I 

och med att det var tillkännagivet att Arenastaden stod inför en omfattande utveckling redan år 

2006, med efterföljande konstruktioner 2010, är det rimligt att anta att det finns en möjlighet till att 

hyresgäster ser möjligheterna i detta och att hyresnivåerna därför ökar som ett resultat av detta 

förväntningsvärde.  Även om Arenastadens hyresutveckling varit starkare det sista året än för Solna 

Business Park, har Prime Rent i Arenastaden korrelerat väldigt starkt mot Jones Lang LaSalles 

marknadsbedömning för Stockholms marknadsutveckling under hela tidsperioden, vilket antyder att 

de högre hyresnivåerna i Arenastaden följt marknaden och inte upplevt någon särskild 

(förväntansvärde)effekt till följd av dess utveckling. Även om Prime Rent i Arenastaden idag ligger 

under toppnivåerna innan finanskrisen 2008, har allt fler hyresnivåer ökat, varför den genomsnittliga 

hyresnivån i Arenastaden idag ligger mycket högre än innan finanskrisen. 

Arenastaden har haft högre vakanser än genomsnittet för Solna/Sundbyberg, något som kan bero 

på att många fastigheter renoverats och hyresgästsanpassats vilket under tiden ger vakanta lokaler. 

För de oförändrade fastigheterna i Arenastaden sjönk vakanserna till nära 0% innan finanskrisen, 

då dem därefter stabiliserat sig kring 10% vilket är genomsnittet för Solna/Sundbyberg. Det är svårt 

att bedöma hur Arenastadens utveckling har påverkat vakanserna, de ligger som nämnt i nivå med 

genomsnittet, varför man får bedöma påverkan som ej signifikant. Solna Business Parks vakanser 

ligger därtill i linje med vad som är genomsnitt för Solna/Sundyberg.  

När man tittar på de totala hyresintäkterna för Arenastaden respektive Solna Business Park, är det 

tydligt hur mycket de nyproducerade lokalerna påverkar det befintliga beståndet i Arenastaden, som 

mer än fördubblade hyresintäkterna mellan år 2012 och 2013. När det gäller de oförändrade 

fastigheterna så ökade hyresintäkterna lika för både Arenastaden och Solna Business Park fram till 

finanskrisen (initialt ca 55 MSEK respektive 185 MSEK), varpå Arenastaden såg sjunkande 

hyresintäkter, som berodde på vakanserna som ökade under samma period. När vakanserna 

stabilerades runt 10% men hyresnivån fortsatte att öka, ökade även de totala hyresintäkterna igen 

för Arenastaden, som närmar sig, men ej ännu nått upp till de nivåerna på ca 75 MSEK man såg 

innan finanskrisen. Solna Business Park hade stabilt sjunkande vakanser efter finanskrisen vilket 

ledde till de ökade hyresintäkterna från 2010 och framåt till ca 240 MSEK. De totala hyresintäkterna 

ökade alltså starkare i Solna Business Park efter finanskrisen än i Arenastaden, snarare pga. lägre 

vakanser än högre hyresnivåer jämfört med Arenastaden.  
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5.5 Fastighetsvärdering 

Efter en nedgång efter finanskrisen 2008 ser Arenastaden fastighetsvärden som ökar stadigt från 

slutet av 2010 och framåt, som ligger på dryga 25 000 kr/m2, vilket innebär ett totalt marknadsvärde 

på drygt 4 miljarder SEK för ca 160 000 m2 kontor. Bruttokapitaliseringsfaktorn tycks ha stabiliserats 

på kring 13,5 det senaste året, vilket kan användas för att bedöma framtida marknadsvärde.  

I figur 27 visas en känslighetsanalys över det möjliga framtida marknadsvärdet i kr/m2. BKF står för 

Bruttokapitaliseringsfaktorn och visar vad som händer med marknadsvärdet då 

bruttokapitaliseringsfaktorn ändras med 0,5 enheter. Hyresnivåer anges i kr/m2/år och visar vad 

som händer med marknadsvärdet om hyresnivåerna ändras med 50 kr/m2/år. Då de flesta 

värderare, och även Fabege själva, uppskattade hyresnivåerna år 2020 till runt 3000 kr/m2/år, kan 

detta vara det värdet som tabellen nedan utgår ifrån. Om hyresnivåerna antas ligga runt 3000 

kr/m2/år, och bruttokapitaliseringsfaktorn fortfarande är 13,5, dvs marknadsvärdet är 13,5 gånger 

större än de totala hyresintäkterna, kan marknadsvärdet uppskattas till ca 40 500 kr/m2, vilket 

innebär ett totalt marknadsvärde på drygt 18 miljarder SEK för 450 000 m2 kontor. De gröna 

cellerna anger de mer sannolika fastighetsvärdena beroende på hur mycket 

bruttokapitaliseringsfaktorn och/eller hyresnivåerna ändrar sig. De gula cellerna anger mindre troliga 

fastighetsvärden medan de röda cellerna anger de minst troliga fastighetsvärdena. Graderingen har 

helt enkelt utgått ifrån 3000 kr/m2/år med förskjutning mot något lägre hyresnivåer. Enligt nedan 

tabell kan man således anta att framtida fastighetsvärden sannolikt hamnar på mellan ca 35 750 – 

44 100 kr/m2 med en uppskattad medelvikt på runt 40 000 kr/m2/år. 

 

 

 

 

 

 

 

BKF  

11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 Hyresnivå 

2 700 29 700 31 050 32 400 33 750 35 100 36 450 37 800 39 150 40 500 

2 750 30 250 31 625 33 000 34 375 35 750 37 125 38 500 39 875 41 250 

2 800 30 800 32 200 33 600 35 000 36 400 37 800 39 200 40 600 42 000 

2 850 31 350 32 775 34 200 35 625 37 050 38 475 39 900 41 325 42 750 

2 900 31 900 33 350 34 800 36 250 37 700 39 150 40 600 42 050 43 500 

2 950 32 450 33 925 35 400 36 875 38 350 39 825 41 300 42 775 44 250 
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3 000 33 000 34 500 36 000 37 500 39 000 40 500 42 000 43 500 45 000 

3 050 33 550 35 075 36 600 38 125 39 650 41 175 42 700 44 225 45 750 

3 100 34 100 35 650 37 200 38 750 40 300 41 850 43 400 44 950 46 500 

3 150 34 650 36 225 37 800 39 375 40 950 42 525 44 100 45 675 47 250 

3 200 35 200 36 800 38 400 40 000 41 600 43 200 44 800 46 400 48 000 

Figur 27 

För de oförändrade fastigheterna stagnerar fastighetsvärdena efter finanskrisen för att öka igen 

först i slutet av 2010. Spontant kan man bli lockad att ackreditera Arenastadens utveckling för 

fastighetsvärdena på de oförändrade fastigheterna, men jämför man med Solna Business Park ser 

man mycket snarlika fastighetsvärdesutveckling från efter finanskrisen och framåt. Tyvärr saknas 

data för det sista året som enligt förvaltarrapporterna varit det året som skilt Arenastaden från Solna 

Business Park och marknaden mest.  

Direktavkastningskravet i Arenastaden fortsätter att sjunka, i motsats till i Solna Business Park och 

Jones Lang LaSalles markandsbedömning för det sista året.  Tyvärr saknas det data för sista året i 

Solna Business Park, men utvecklingen pekar på ej sjunkande direktavkastingskrav, vilket innebär 

att även här antyder datan ett starkare sista år för Arenastaden än Solna Business Park och 

marknaden. 

Fastighetsvärdet hänger direkt ihop med direktavkastningskravet, vilket förklarar de stagnerade 

fastighetsvärdena för de oförändrade fastigheterna efter finanskrisen. När direktavkastningskravet 

sjönk igen i slutet av 2009 var det även då som fastighetsvärdena började åter stiga. 

Bruttokapitaliseringsfaktorn för Arenastaden visar att fram till 2011 ökade marknadsvärdet kraftigare 

än hyresnivåerna, då de hyresnivåerna därefter ökat kraftigare proportionellt sett mot 

marknadsvärdena. Motsvarande kan man dra den slutsatsen att det är främst marknadsvärdet, 

snarare än hyrorna, som har ökat i Solna Business Park. Detta hänger starkt ihop med 

direktavkastningskravet som sjunkit i både Arenastaden och Solna Business Park, som på så vis 

ökar marknadsvärdena för de fastigheterna. 
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6 SLUTSATSER 

I början av detta kandidatarbete ställdes frågan hur Arenastadens utveckling påverkar på befintliga 

och nya kontorsfastighetsvärden, och hur potentiell värdeförändring i framtiden kan se ut.  

Fram till 2012 kan man kan inte se någon direkt påverkan på befintliga fastighetsvärden och 

hyresnivåer till följd av Arenastadens utveckling. Dock antyder det senaste halvåret/året en effekt på 

befintliga hyresnivåer och marknadsvärde. Detta kan bero på att kännedomen om området ökat till 

följd av arenan, köpcentrumet och de nya kontor och hyresgäster som tillkommit. Med hänsyn till att 

man inte kunde se någon förväntansvärdeeffekt fram till början av 2012 antyder detta att 

kännedomen om området tidigare inte varit särskilt starkt. Det kan också vara en tillfällighet, varför 

det är först efter några år en mer tillförlitlig bedömning kan göras.  

Gällande de befintliga fastighetsvärdena förefaller de följa Stockholms marknadsutveckling i högre 

utsträckning än effekterna av Arenastadens marknadsutveckling till dags dato, med 

direktavkastningskrav som möjligtvis utvecklats bättre än för Solna Business Park och 

fastighetsmarknaden i stort.  

Däremot har de totala hyresnivåerna och marknadsvärdet för alla fastigheter i Arenastaden ökat 

mycket kraftigt de senaste åren. Arenastaden har gått från ett anonymt område till ett välkänt 

sådant med bra hyresgäster och ökade hyresnivåer och fastighetsvärden.  

Mycket tyder på att Arenastaden med sina 30 000 arbetsplatser, 3 000 bostäder, hotell med 400 

rum, Friends Arena och Mall of Scandinavia kommer ha mycket höga kontorshyresnivåer runt år 

2020 på uppskattningsvis 2 700 – 3 250 kr/m2/år, som skulle innebära de högsta hyrorna i 

ytterstaden och kraftigt närma sig de hyror man i övrigt bara ser i innerstaden. Fastighetsvärdena 

har ökat med nästan 50% de senaste tre åren till 25 000 kr/m2, och om framtida hyresnivåer ökar till 

en nivå runt 3000 kr/m2/år år 2020, kan fastighetsvärdena bedömas till ca 40 000 kr/m2 ± 4000 

kr/m2. 

Den sammanlagda bedömningen gör gällande att modernitet, Mall of Scandinavia och kluster av 

kontor har och kommer vara bland de viktigaste faktorerna i utvecklingen av Arenastaden till en 

stadsdel med höga kontorshyror och fastighetsvärden. 
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