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Abstract	  

The	  property	  ”Löjtnanten	  1”	  is	  situated	  in	  Västra	  Skogen,	  Solna,	  and	  is	  owned	  by	  the	  

Solna	  municipality.	  	  The	  question	  at	  issue	  answered	  in	  this	  study	  is	  ”Is	  it	  profitable	  to	  

convert	  the	  multistory	  car	  park	  ”Löjtnanten	  1”	  to	  a	  dwelling-‐house?”.	  Several	  matters	  

are	  addressed	  to	  answer	  that	  question,	  amongst	  other	  things	  the	  demand	  for	  

condominiums	  in	  the	  area,	  the	  effect	  of	  competing	  supply,	  the	  acceptable	  price	  per	  

square	  meter	  from	  a	  market	  point	  of	  view,	  and	  how	  the	  issue	  of	  parking	  may	  be	  

resolved.	  The	  study	  has	  been	  made	  with	  support	  from	  JM	  AB,	  a	  developer	  of	  housing	  and	  

residential	  areas	  in	  the	  Nordic	  region.	  	  

As	  described	  in	  the	  vision,	  the	  project	  will	  increase	  the	  attractiveness	  of	  the	  area	  by	  the	  

refurbishment	  of	  the	  nearby	  centre	  and	  commercial	  premises.	  The	  area	  is	  one	  of	  the	  

development	  areas	  in	  the	  Master	  Plan	  for	  Solna,	  ”ÖP	  2006”.	  

The	  market	  analysis	  performed	  shows	  that	  the	  project	  is	  feasible	  if	  the	  turnover	  of	  

residents	  in	  the	  applicable	  areas	  exceeds	  5	  percent.	  The	  project	  is	  also	  economically	  

viable	  at	  a	  price	  level	  of	  SEK	  38	  000	  –	  42	  000	  per	  square	  meter.	  The	  project	  calculation	  

shows	  a	  limited	  profit	  and	  presumes	  that	  the	  municipality	  price	  the	  land	  at	  a	  break-‐even	  

level	  factoring	  in	  the	  long	  term	  positive	  effects	  provided	  by	  a	  refurbishment	  of	  the	  

nearby	  centre.	  	  
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Sammanfattning	  

Fastigheten	  Löjtnanten	  1	  ligger	  belägen	  i	  Västra	  Skogen,	  Solna,	  och	  ägs	  av	  Solna	  

kommun.	  Frågeställningen	  som	  besvaras	  i	  arbetet	  är	  ”Är	  det	  ekonomiskt	  lönsamt	  att	  

omvandla	  parkeringshuset	  Löjtnanten	  1	  till	  bostäder?”.	  För	  att	  svara	  på	  den	  frågan	  har	  

marknadsområdet	  undersökts	  för	  projektet,	  vidare	  har	  storleken	  på	  efterfrågan	  för	  

nyproducerade	  bostadsrätter	  i	  området	  skattats	  liksom	  effekten	  av	  konkurrerande	  

utbud.	  Arbetet	  belyser	  också	  vilket	  kvadratmeterpris	  som	  marknaden	  är	  beredd	  att	  

betala	  samt	  hur	  parkeringsfrågan	  kan	  lösas.	  Studien	  är	  genomförd	  med	  stöd	  av	  JM	  AB,	  

projektutvecklare	  av	  bostäder	  och	  bostadsområden.	  	  

Enligt	  visionen	  i	  arbetet	  skulle	  projektet	  öka	  attraktiviteten	  i	  området	  genom	  en	  

samtidig	  upprustning	  av	  närförortscentrumet	  och	  de	  kommersiella	  lokalerna.	  I	  Solna	  

översiktsplan,	  ÖP	  2006,	  anses	  området	  vara	  ett	  av	  utvecklingsområdena	  i	  Solna	  

kommun.	  

Den	  genomförda	  marknadsanalysen	  visar	  att	  projektet	  kan	  genomföras	  om	  

omsättningen	  i	  det	  befintliga	  bostadsbeståndet	  inom	  marknadsområdet	  är	  högre	  än	  5%.	  

Projektet	  är	  ekonomiskt	  genomförbart	  vid	  en	  prisnivå	  inom	  intervallet	  38	  000	  –	  42	  000	  

kr/kvadratmeter	  boyta.	  Projektkalkylen	  visar	  på	  en	  begränsad	  vinst	  och	  förutsätter	  att	  

kommunen	  sätter	  markpriset	  till	  en	  ”break-‐even	  nivå”	  samt	  beaktar	  långsiktiga	  positiva	  

effekter	  av	  ett	  upprustat	  närförortscentrum.	   	  
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Förord	  
	  
Det	  här	  examensarbetet	  har	  utförts	  vid	  institutionen	  för	  Fastigheter	  och	  Byggande,	  

Kungliga	  Tekniska	  Högskolan	  (KTH),	  Stockholm.	  Arbetet	  har	  utförts	  under	  vårterminen	  

2013	  och	  är	  ett	  avslutande	  moment	  i	  civilingenjörsutbildningen	  inom	  Samhällsbyggnad.	  

Arbetet	  omfattar	  30	  högskolepoäng.	  

	  

Jag	  vill	  tacka	  min	  handledare	  Berndt	  Lundgren,	  KTH,	  för	  hjälp	  och	  stöd.	  Jag	  vill	  även	  

tacka	  alla	  på	  JM	  AB	  som	  har	  hjälp	  mig	  och	  fått	  mig	  att	  känna	  mig	  välkommen.	  Ett	  

speciellt	  tack	  vill	  jag	  rikta	  till	  Marcus	  Nordlund,	  JM	  AB,	  för	  alla	  god	  råd	  under	  arbetets	  

gång.	  	  	  	  

	  

	  

Stockholm	  i	  maj	  2013	  

	  

Hanna	  Malmeby	  
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1.	  Inledning	  

1.1	  Bakgrund	  

Stockholm	  är	  en	  starkt	  växande	  stad.	  Urbaniseringen	  ökar	  och	  Stockholm	  växer	  som	  

aldrig	  förr	  (Tottmar,	  2010).	  Samtidigt	  är	  bostadsbristen	  stor	  och	  idag	  är	  det	  svårt	  att	  få	  

en	  bostad	  i	  Stockholm.	  Bostadsläge	  i	  förhållande	  till	  innerstaden	  är	  en	  av	  de	  viktigaste	  

faktorerna	  som	  styr	  bostädernas	  attraktionskraft.	  Till	  detta	  kommer	  att	  ju	  närmare	  man	  

kommer	  innerstaden,	  desto	  svårare	  är	  det	  att	  hitta	  mark	  för	  nyexploatering	  (Ahlén,	  

2012).	  

För	  att	  motverka	  eller	  minska	  bostadsbristen	  räcker	  det	  mot	  bakgrund	  av	  den	  ovan	  

beskrivna	  situationen	  inte	  bara	  med	  nybyggnation	  av	  fastigheter	  på	  tidigare	  ej	  

exploaterad	  mark,	  utan	  det	  befintliga	  fastighetsbeståndet	  måste	  hela	  tiden	  kritiskt	  

granskas	  för	  att	  möjliggöra	  omvandling	  till	  bostäder.	  	  

Att	  studera	  kontorsfastigheter,	  lagerbyggnader,	  parkeringshus	  med	  mera	  för	  potentiell	  

omvandling	  är	  således	  viktigt	  för	  att	  kunna	  skapa	  nya,	  attraktiva	  bostäder	  och	  en	  

levande	  stadsmiljö.	  	  

I	  och	  med	  Stockholms	  expansion	  förflyttas	  även	  gränserna	  för	  vad	  som	  räknas	  som	  city	  

utåt.	  Platser	  som	  förut	  inte	  ansågs	  ligga	  centralt,	  anses	  idag	  ha	  ett	  attraktivt	  och	  centralt	  

läge.	  Nya	  områden	  skapas	  där	  industrier	  förut	  varit	  belägna	  och	  industrierna	  får	  hitta	  ny	  

lokalisering.	  	  

Ett	  potentiellt	  område	  att	  vidareutveckla	  är	  Västra	  skogen	  som	  ligger	  precis	  utanför	  

tullarna,	  i	  Solna	  kommun,	  väster	  om	  Stockholms	  stadskärna,	  se	  figur	  1.	  Området	  har	  

goda	  kollektivtrafikmöjligheter	  i	  och	  med	  en	  tunnelbanestation	  tillhörande	  blåa	  linjen	  

som	  trafikeras	  av	  två	  linjer.	  Även	  bilburen	  kommunikationen	  är	  god	  då	  E4:an	  passerar	  i	  

närheten.	  Centrumet	  har	  ett	  högt	  och	  fritt	  läge	  men	  är	  slitet	  och	  består	  till	  största	  del	  av	  

ett	  parkeringshus	  och	  några	  få	  kommersiella	  butiker	  varav	  vissa	  har	  ett	  

renoveringsbehov.	  	  
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Figur	  1.	  Fastigheten	  Löjtnanten	  1	  i	  förhållande	  till	  Stockholm	  (Stockholms	  Stad,	  2013)	  

Jag	  har	  identifierat	  parkeringshuset	  som	  ett	  intressant	  objekt	  för	  eventuell	  

vidareförädling.	  Parkeringshuset	  är	  beläget	  på	  fastigheten	  ”Löjtnanten	  1”	  som	  ägs	  av	  

Solna	  Kommun.	  	  

Jag	  anser	  att	  parkeringshuset	  sänker	  områdets	  status.	  Genom	  att	  omvandla	  detta	  till	  

bostadshus	  samt	  vidareutveckla	  centrumdelen	  vid	  tunnelbaneuppgången	  skulle	  ett	  

attraktivare	  område	  skapas,	  inte	  bara	  för	  de	  som	  bor	  vid	  centrumet	  utan	  även	  de	  som	  

passerar	  där	  dagligen.	  Genom	  att	  skapa	  ett	  attraktivare	  område	  skulle	  även	  ytterligare	  

exploatering	  möjliggöras	  i	  framtiden.	  	  

En	  del	  av	  de	  boende	  handlar	  sina	  dagligvaror	  i	  Stockholms	  city	  på	  grund	  av	  det	  bättre	  

utbudet.	  Genom	  ökad	  exploatering	  i	  närområdet	  skulle	  butikerna	  i	  Västra	  Skogen	  få	  ett	  

större	  kundunderlag	  och	  på	  så	  sätt	  kunna	  öka	  sitt	  utbud	  och	  även	  sin	  verksamhet.	  	  

Det	  finns	  i	  huvudsak	  tre	  stora	  intressenter	  i	  detta	  arbete.	  Dessa	  är	  den	  potentiella	  

projektutvecklaren,	  JM	  AB	  (”JM”),	  Solna	  kommun	  samt	  de	  boende	  i	  området.	  
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1.2	  Syfte	  och	  frågeställning	  

Syftet	  med	  studien	  är	  att	  bidra	  till	  en	  effektiviserad	  markanvändning	  i	  Solna	  Stad,	  

Stockholms	  län.	  Jag	  skall	  i	  föreliggande	  arbete	  utreda	  möjligheten	  att	  förändra	  

användningen	  av	  parkeringshuset	  i	  Västra	  Skogen.	  Den	  frågeställning	  som	  kommer	  att	  

belysas	  är:	  ”Är	  det	  ekonomiskt	  lönsamt	  att	  omvandla	  parkeringshuset	  Löjtnanten	  1	  till	  

bostäder?”	  För	  att	  besvara	  denna	  fråga	  måste	  olika	  delfrågor	  belysas,	  bland	  annat	  hur	  

stor	  efterfrågan	  är	  på	  nyproducerade	  bostadsrätter	  i	  området,	  effekten	  av	  

konkurrerande	  utbud,	  vilket	  kvadratmeterpris	  som	  marknaden	  är	  beredd	  att	  betala	  

samt	  hur	  parkeringsfrågan	  kan	  lösas.	  	  

1.3	  Begränsningar	  

För	  att	  begränsa	  studien	  har	  jag	  valt	  att	  endast	  studera	  centrumdelen	  belägen	  vid	  

uppgången	  till	  tunnelbanestationen	  Västra	  skogen.	  Här	  kommer	  jag	  att	  rikta	  in	  mig	  på	  

parkeringshuset	  som	  dominerar	  centrumbilden.	  Arbetet	  kommer	  endast	  att	  studera	  

alternativet	  att	  riva	  parkeringshuset	  och	  uppföra	  bostadsrättslägenheter	  på	  marken.	  

Andra	  alternativ	  såsom	  att	  bygga	  hyresrätter,	  köpcentrum	  eller	  renovering	  av	  

fastigheten	  kommer	  således	  inte	  att	  studeras.	  

Området	  som	  kommer	  att	  hänvisas	  till	  som	  ”Västra	  Skogen”	  alternativt	  ”närområdet”	  är	  

de	  bostäder	  som	  ligger	  i	  direktanslutning	  till	  tunnelbaneuppgången	  på	  Johan	  

Enbergsväg.	  Stadsdelen	  ”Huvudsta”	  kommer	  även	  att	  användas	  som	  referens	  för	  

områdesdata.	  	  

1.4	  Metod	  

Fastighetsekonomisk	  teori	  för	  marknadsanalys	  tillämpas	  i	  examensarbetet.	  Studien	  

kommer	  att	  baseras	  på	  ett	  nyttjande	  av	  primär	  och	  sekundär	  data.	  Primär	  data	  kommer	  

från	  intervjuer	  med	  branschexperter,	  kommunen	  samt	  andra	  intressenter.	  Sekundär	  

data	  kommer	  från	  tidigare	  projekt	  ägda	  av	  JM,	  detaljplaner,	  forskningsrapporter	  och	  

övriga	  tryckta	  källor.	  	  

För	  att	  spara	  tid	  och	  resurser	  kommer	  sekundär	  data	  att	  undersökas	  först.	  Primär	  data	  

kommer	  användas	  när	  specifika	  frågor	  och	  problem	  uppstår.	  	  
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Området	  Västra	  Skogen	  har	  valts	  på	  grund	  av	  läget	  i	  förhållande	  till	  Stockholms	  city,	  

närheten	  till	  tunnelbanan	  och	  att	  det	  finns	  möjlighet	  till	  nyexploatering	  i	  området.	  En	  

omvandling	  av	  parkeringshuset	  Löjtnanten	  1	  ser	  jag	  som	  en	  intressant	  möjlighet	  att	  

skapa	  ett	  mer	  levande	  centrum	  och	  ett	  trevligare	  boende.	  	  

1.2	  Litteraturstudie	  

1.2.1	  Bostadsbristen	  och	  markanvändning	  

Stockholm	  är	  en	  av	  Sveriges	  mest	  växande	  regioner.	  	  Urbanisering	  och	  ökad	  befolkning	  

gör	  att	  Stockholms	  storlek	  har	  ökat	  från	  1,1	  miljoner	  människor	  till	  över	  två	  miljoner	  

från	  1950	  till	  2010	  (USK,	  2010).	  Nybyggnationen	  av	  bostäder	  har	  dock	  inte	  hållit	  samma	  

tempo	  och	  idag	  lider	  Stockholm	  av	  bostadsbrist.	  Varannan	  stockholmare	  mellan	  20-‐27	  

år	  saknar	  idag	  bostad	  (Hansson,	  2010).	  	  

Bostadsbristen	  i	  Stockholm	  är	  inget	  nytt	  fenomen	  utan	  redan	  på	  1980-‐talet	  förelåg	  en	  

brist	  på	  bostäder	  (Stockholms	  Stads	  Bostadsförmedling,	  2013)	  och	  Stockholm	  började	  

förtätas.	  Lågexploaterade	  områden	  som	  parkeringstomter,	  nedlagda	  industriområden	  

och	  skolgårdar	  bebyggdes	  med	  bostäder	  och	  kontor	  och	  denna	  förtätning	  har	  fortsatt	  än	  

idag	  (Björk	  et	  al,	  2008).	  Staden	  växer	  även	  utåt.	  Det	  vi	  ser	  som	  ”centralt”	  och	  ”innerstad”	  

är	  något	  som	  hela	  tiden	  förändras	  och	  gränserna	  är	  flytande.	  De	  som	  vi	  förr	  hade	  kallat	  

”förort”	  anser	  vissa	  idag	  hör	  till	  innerstaden	  (Svensson	  et	  al,	  2012).	  	  Det	  är	  därför	  viktigt	  

att	  ompröva	  och	  förnya	  markanvändningen	  för	  att	  skapa	  trevliga	  och	  levande	  miljöer	  

där	  människor	  vill	  bo	  och	  leva.	  För	  att	  detta	  skall	  kunna	  genomföras	  krävs	  en	  ekonomisk	  

bärkraft.	  Saknas	  ekonomisk	  vinst	  i	  att	  omvandla	  fastigheters	  användning	  skulle	  ingen	  

göra	  det	  (Kalbro	  &	  Lindgren,	  2010).	  Ju	  mer	  Stockholm	  växer	  desto	  mindre	  mark	  finns	  

det	  kvar	  för	  nyexploatering	  och	  den	  mark	  som	  finns	  stiger	  i	  värde.	  Byggherrarna	  har	  

tvingats	  öka	  sin	  kreativitet	  när	  de	  letar	  efter	  nya	  projekt.	  Att	  omvandla	  fastigheter	  har	  

blivit	  lönsammare	  jämfört	  med	  tidigare,	  så	  lönsamt	  att	  det	  nu	  kan	  vara	  värt	  att	  köpa	  en	  

fastighet,	  riva	  befintlig	  byggnad	  (till	  exempel	  ett	  kontor	  eller	  ett	  parkeringshus)	  och	  

använda	  marken	  för	  nyproduktion	  (Kalbro	  &	  Lindgren,	  2010).	  
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1.2.2	  Planprocessen	  

Att	  uppföra	  en	  nyproducerad	  lägenhet	  tar	  idag	  långt	  tid	  och	  projekten	  löper	  över	  flera	  

år.	  Dagens	  plansystem	  är	  en	  av	  förklaringarna	  till	  den	  långa	  genomförandetiden.	  Det	  

finns	  många	  medverkande	  parter	  som	  skall	  samspela	  i	  planprocessen,	  såsom	  

handläggare,	  olika	  kommunala	  avdelningar,	  exploatörer,	  politiker,	  Länsstyrelsen,	  

remissinstanser	  och	  allmänheten.	  Om	  någon	  eller	  några	  av	  parterna	  inte	  medverkar	  

effektivt	  i	  processen	  eller	  förhalar	  denna	  av	  någon	  anledning,	  så	  får	  det	  stor	  effekt	  på	  

den	  totala	  tidplanen	  (Sjöstrand	  &	  Stranislawska,	  2012).	  	  

1.2.3	  Parkeringsnormen	  

Ett	  annan	  omdiskuterad	  fråga	  vid	  nyproduktion	  är	  parkeringsnormen.	  

Parkeringsnormen	  bestämmer	  antalet	  parkeringsplatser	  som	  skall	  byggas	  i	  samband	  

med	  nyproduktion	  av	  bostäder	  och	  regleras	  av	  kommunen	  i	  detaljplanen.	  Då	  hela	  

markbeståndet	  utvärderas	  är	  det	  idag	  svårt	  att	  åstadkomma	  ytparkering.	  Alternativet	  

att	  bygga	  garage	  är	  dyrt	  och	  arbetsamt.	  Om	  parkeringsfrågan	  skall	  lösas	  med	  garage	  

under	  hus	  kostar	  varje	  plats	  mellan	  200	  000-‐	  400	  000	  kronor	  att	  bygga.	  Viljan	  att	  bygga	  

små	  och	  billiga	  bostäder	  är	  inte	  ekonomiskt	  genomförbart	  då	  det	  resulterar	  i	  ett	  högt	  

antal	  parkeringsplatser	  (Hansson,	  2010).	  	  	  

Ett	  alternativ	  kan	  vara	  att	  använda	  en	  mer	  flexibel	  parkeringsnorm.	  I	  rapporten	  

”Parkerings	  för	  hållbar	  stadsutveckling”	  presenterar	  Sveriges	  kommuner	  och	  landsting	  

alternativ	  för	  hur	  parkering	  kan	  användas	  som	  styrmedel	  för	  en	  hållbar	  stadsutveckling.	  

Genom	  att	  använda	  flexibla	  parkeringsnormer	  kan	  parkeringen	  anpassas	  efter	  läge	  och	  

tillgänglighet	  på	  kollektivtrafik	  och	  cykelinfrastruktur.	  Ett	  exempel	  på	  detta	  är	  att	  

använda	  ett	  lägre	  parkeringstal	  vid	  nyproduktion	  i	  anslutning	  till	  lägen	  med	  god	  

kollektivtrafik	  i	  jämförelse	  med	  annan	  nyproduktion.	  	  

Genom	  att	  erbjuda	  medlemskap	  i	  bilpool	  vid	  köp	  av	  nyproduktion	  kan	  även	  

parkeringstalet	  sänkas	  ytterligare.	  Detta	  har	  testats	  i	  projektet	  Fullriggaren,	  Malmö,	  där	  

bilpool	  sänker	  parkeringstalet	  med	  30%.	  Bilpoolen	  kombineras	  med	  ytterligare	  åtgärder	  

som	  t.ex.	  ”Speciell	  omsorg	  läggs	  på	  tillgången	  och	  utformningen	  av	  cykelparkering”,	  
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”Kraftig	  marknadsföring	  av	  bilpoolslösningen	  och	  dess	  förutsättningar	  sker	  innan	  

inflytt”	  och	  ”Utformningen	  av	  cykelparkering	  och	  bilpoolsbilarna	  i	  gemensam	  

parkeringsanläggning”	  (Sveriges	  kommuner	  och	  landsting,	  2013).	  	  	  	  	  

1.2.4	  Bilpool	  

Det	  finns	  ett	  flertal	  fördelar	  med	  bilpoolslösningar.	  Det	  är	  klimatsmart	  och	  enligt	  

Trafikverket	  ersätter	  en	  bilpoolsbil	  ca	  5	  personbilar.	  (Trafikverket,	  2013).	  

Bilpoolslösning	  är	  ett	  kostnadseffektivt	  alternativ	  till	  att	  inneha	  en	  egen	  personbil.	  Som	  

privatperson	  slipper	  ägaren	  betala	  för	  värdeminskning,	  försäkring,	  parkering,	  

fordonsskatt,	  reparationer,	  däck	  med	  mera.	  Undersökningar	  visar	  att	  medlemmar	  i	  

bilpooler	  ökar	  användningen	  av	  kollektiva	  färdmedel	  med	  drygt	  10%	  efter	  inträde	  i	  

bilpoolen	  (Trafikverket,	  2003).	  Det	  finns	  ett	  antal	  olika	  alternativ	  på	  bilpooler.	  Företaget	  

Sunfleet	  är	  ett	  exempel	  och	  startades	  i	  slutet	  av	  90-‐talet.	  De	  erbjuder	  tre	  olika	  alternativ	  

på	  bilpoolslösning	  (Sunfleet,	  2013):	  

Öppen	  bilpool	  -‐	  Alla	  medlemmar	  delar	  på	  bilarna	  dygnet	  runt.	  Bilarna	  ställs	  ut	  på	  

centrala,	  lättillgängliga	  platser	  där	  det	  passar	  medlemmarnas	  behov.	  	  

Halvöppen	  bilpool	  -‐	  Används	  främst	  av	  företag	  som	  är	  i	  dagligt	  behov	  av	  bil	  i	  sin	  

verksamhet.	  Bilpoolen	  är	  låst	  under	  arbetstid	  men	  övrig	  tid	  kan	  bilarna	  användas	  av	  

medlemmarna	  som	  i	  en	  öppen	  bilpool.	  	  

Stängd	  bilpool	  -‐	  Endas	  ett	  företag	  alternativt	  en	  bostadsrättsförening	  får	  använda	  

bilpoolen.	  Stängd	  för	  övriga	  medlemmar.	  	  

Medlemmarna	  i	  Sunfleet	  betalar	  en	  medlemsavgift.	  Sedan	  betalar	  du	  en	  avgift	  varje	  gång	  

bilen	  används.	  Avgiften	  varierar	  beroende	  på	  vilken	  tid	  på	  dygnet	  bilen	  används,	  

beroende	  på	  bilpoolplats,	  antal	  kilometer	  samt	  hyrtid.	  Drivmedel	  ingår	  i	  priset	  (Sunfleet,	  

2013).	  	  	  

Alternativ	  som	  kan	  vara	  applicerbara	  för	  en	  nyproducerad	  bostadsrättsförening	  kan	  

vara	  öppen	  poolplatslösning	  då	  medlemsavgiften	  ingår	  i	  avgiften	  till	  



14	  	  
	  

bostadsrättsföreningen	  under	  en	  tid.	  Ett	  annat	  alternativ	  kan	  vara	  en	  stängd	  bilpool	  där	  

endast	  medlemmarna	  i	  bostadsrättsföreningen	  har	  tillgång	  till	  bilen.	  	  

1.2.5	  Makroekonomiska	  förutsättningar	  

Den	  makroekonomiska	  situationen	  har	  betydelse	  för	  intresset	  och	  möjligheten	  att	  

realisera	  ett	  projekt	  som	  Löjtnanten	  1.	  Situationen	  påverkar	  bland	  annat	  indirekt	  

investeringsviljan	  hos	  köparna	  liksom	  byggherrens	  kalkyl	  och	  avkastningskrav.	  Av	  

betydelse	  är	  också	  den	  ekonomiska	  situationen	  hos	  byggherren	  och	  i	  detta	  fall	  även	  

kommunen	  i	  egenskap	  av	  fastighetsägare.	  	  Nedan	  kommenteras	  kort	  den	  

makroekonomiska	  situationen.	  Källan	  i	  avsnittet	  är	  European	  Real	  SnapShot!	  utgiven	  av	  

KPMG,	  2013.	  

De	  senaste	  årens	  ekonomiska	  utveckling	  i	  Sverige	  har	  varit	  relativt	  stark	  trots	  den	  

ekonomiska	  krisen	  i	  omvärlden.	  Tillväxten	  i	  bruttonationalprodukten	  (BNP)	  var	  år	  2011	  

3,8%	  och	  den	  förväntas	  bli	  1%	  för	  år	  2012	  och	  0,9%	  för	  år	  2013.	  Det	  senare	  indikerar	  en	  

försvagning	  i	  ekonomin.	  Arbetslösheten	  förväntas	  öka	  från	  nivån	  7,5%	  år	  2011	  

respektive	  nivån	  7,7%	  gällande	  år	  2012	  till	  7,8%	  år	  2013	  (uppgiften	  avseende	  år	  2012	  

är	  en	  bedömd	  uppgift).	  Inflationen	  bedöms	  sjunka	  från	  3%	  år	  2011	  till	  en	  nivå	  på	  0,9%	  

åren	  2012-‐2013.	  Sverige	  är	  relativt	  beroende	  av	  den	  tillväxt	  som	  sker	  i	  Europa	  eftersom	  

70-‐80%	  av	  produktionen	  går	  på	  export.	  Om	  den	  finansiella	  oron	  ökar	  i	  Europa	  2013	  så	  

kommer	  detta	  att	  få	  en	  negativ	  effekt	  på	  den	  svenska	  ekonomin.	  	  

Hus-‐	  och	  bostadspriserna	  har	  allmänt	  sjunkit	  kraftigt	  i	  många	  europeiska	  länder	  medan	  

situationen	  i	  Sverige	  inskränkt	  sig	  till	  en	  mindre	  minskning.	  Genom	  de	  räntesänkningar	  

som	  genomförts	  förväntas	  en	  stabilisering	  av	  hus-‐	  och	  bostadspriserna	  2013.	  I	  

storstadsområdena	  indikerar	  prisutvecklingen	  även	  fortsatt	  en	  framtidstro.	  Det	  noteras	  

också	  att	  äldre	  kommersiella	  fastigheter	  omvandlas	  till	  bostäder,	  vilket	  innebär	  att	  

vakansgraden	  för	  kommersiella	  fastigheter	  minskar.	  

Dagens	  ekonomiska	  situation	  pekar	  enligt	  min	  bedömning	  på	  att	  den	  internationella	  

ekonomiska	  krisen	  är	  stabiliserad	  och	  att	  den	  svenska	  marknaden	  därmed	  på	  kort	  och	  

medellång	  sikt	  inte	  bör	  påverkas	  negativt.	  Detta	  bör	  också	  innebära	  att	  det	  allmänna	  
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klimatet	  på	  den	  svenska	  fastighetsmarknaden	  inte	  förändras	  nämnvärt.	  Speciellt	  bör	  

detta	  gälla	  bostadsmarknaden	  i	  Stockholmsregionen,	  som	  uppvisar	  en	  stark	  

efterfrågesituation.	  

1.2.6	  Offentliga	  markanvändningsplaner	  avseende	  Löjtnanten	  1	   	  

I	  nuläget	  finns	  det	  inga	  offentliga	  planer	  att	  ändra	  markanvändningen	  av	  Löjtnanten	  1	  i	  

Solna.	  (Solna	  Stad,	  2012)	  
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2.	  Teori	  

2.1	  Marknadsanalysprocessen	  

I	  fastighetssammanhang	  innebär	  marknadsanalysen	  att	  egenskaperna	  (attributen)	  för	  

en	  fastighet,	  relaterade	  till	  utbuds-‐	  och	  efterfrågefaktorer,	  analyseras	  för	  den	  marknad	  

som	  fastigheten	  anses	  tillhöra.	  En	  marknadsanalys	  kan	  göras	  fristående	  från	  en	  

värdering,	  men	  en	  värdering	  kan	  inte	  slutföras	  utan	  en	  marknadsanalys.	  Nedanföljande	  

stycke	  bygger	  på	  boken	  “Market	  Analysis	  for	  Real	  Estate:	  concepts	  and	  applications	  in	  

valuation	  and	  highest	  and	  best	  use”	  skriven	  av	  Stephen	  Fanning,	  2005.	  

Marknadsanalysen	  i	  ett	  värderingssammanhang	  har	  två	  huvudfunktioner.	  Den	  första	  

huvudfunktionen	  innebär	  tillhandahållandet	  av	  indata	  i	  syfte	  att	  bestämma	  den	  

optimala	  användningen	  av	  fastigheten,	  ”the	  highest	  and	  best	  use”,	  i	  termer	  av	  1)	  

fastighetens	  användning,	  2)	  ekonomisk	  efterfrågan,	  absorption,	  samt	  3)	  vilka	  de	  

tilltänkta	  köparna	  är.	  Den	  andra	  huvudfunktionen	  innebär	  att	  faktorer	  som	  utgör	  

värdedrivande	  element	  identifieras	  kopplat	  till	  nyss	  nämnda	  tre	  områden.	  

”Highest	  and	  best	  use”	  (HBU)	  är	  en	  teori	  som	  används	  för	  att	  studera	  om	  en	  avgränsad	  

bit	  mark	  används	  till	  sin	  maximala	  nytta,	  eller	  om	  markanvändningen	  kan	  maximeras.	  

Teorin	  kan	  appliceras	  på	  obebyggda	  markområden	  eller	  redan	  bebyggd	  mark.	  Om	  det	  

finns	  en	  befintlig	  byggnad	  på	  fastigheten	  tar	  teorin	  hänsyn	  till	  scenarier	  som	  

ombyggnad,	  renovering	  eller	  konvertering.	  De	  fyra	  kriterierna	  som	  HBU	  utgår	  från	  är	  

juridisk	  tillåtenhet,	  fysiska	  möjligheter,	  ekonomisk	  genomförbarhet	  samt	  maximal	  

produktivitet.	  Dessa	  kriterier	  används	  sedan	  för	  att	  analysera	  den	  fysiska	  användningen,	  

efterfrågan	  och	  marknadsaktörerna	  som	  är	  inblandade.	  Olika	  alternativ	  tas	  fram	  och	  

analyseras.	  

De	  flesta	  marknadsanalyser	  inom	  fastighetsområdet	  kan	  beskrivas	  tillhöra	  en	  av	  tre	  

generella	  scenarier:	  en	  obebyggd	  fastighet	  för	  vilken	  en	  användning	  eller	  marknad	  söks,	  

en	  tilltänkt	  användning	  eller	  marknad	  för	  en	  bebyggd	  fastighet.	  
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Detta	  arbete	  ligger	  inom	  ramen	  för	  det	  första	  scenariot,	  en	  fastighet	  för	  vilken	  en	  

användning	  eller	  marknad	  söks	  och	  avser	  bostadsrätter.	  

När	  en	  marknadsanalys	  genomförs	  är	  ett	  typiskt	  tillvägagångssätt	  att	  använda	  den	  så	  

kallade	  sexstegsmodellen,	  se	  figur	  2.	  Denna	  modell	  beskrivs	  steg	  för	  steg	  nedan.	  
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Figur	  2.	  Sexstegsmodellen	  (Fanning,	  2005)	  
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2.1.1	  Steg	  1.	  	  Produktivitetsanalys	  	  

I	  en	  produktivitetsanalys	  studeras	  möjligheten	  att	  nyttja	  en	  fastighet	  för	  olika	  

ekonomiska	  aktiviteter,	  tillhandahålla	  service	  och	  tjänster	  samt	  i	  övrigt	  möta/tillgodose	  

olika	  behov.	  Värdet	  av	  fastigheten	  bestäms	  av	  hushållens	  betalningsvilja	  för	  olika	  fysiska	  

och	  lägesmässiga	  attribut.	  De	  fysiska	  och	  legala	  egenskaperna	  samt	  egendomens	  

belägenhet	  kopplas	  till	  marknadens	  preferens.	  	  	  

De	  fysiska	  attributen	  för	  en	  egendom	  kan	  göra	  den	  lämplig	  för	  en	  viss	  användning.	  De	  

fysiska	  förutsättningarna	  kan	  också	  innebära	  restriktioner	  som	  begränsar	  

användningsområdet.	  Även	  närområdet	  beaktas	  här.	  Det	  kan	  till	  exempel	  vara	  

höjdrestriktioner	  på	  grund	  av	  inflygningsområde.	  Om	  det	  finns	  en	  byggnad	  på	  

fastigheten	  bedöms	  dess	  fysiska	  attribut,	  såsom	  kvalitet	  och	  funktionalitet	  .	  

Legala	  attribut	  som	  kan	  påverka	  fastighetens	  nyttjandealternativ	  och	  värde	  är	  bland	  

annat	  äganderätt,	  förändringar	  i	  ägande	  och	  hur	  en	  fastighet	  används.	  Dessa	  kan	  vara	  

föremål	  för	  privaträttsliga	  restriktioner,	  regleringar	  från	  myndigheter	  samt	  i	  övrigt	  

beröras	  av	  lagar	  och	  regler.	  Exempel	  på	  detta	  är	  servitut,	  detaljplaner	  och	  byggnormer.	  

Exempel	  på	  attribut	  som	  analyseras	  i	  en	  produktivitetsanalys	  är:	  	  

• Typ	  av	  fastighet.	  Här	  studeras	  faktorer	  som	  bärighet,	  topografi	  och	  yta.	  	  

• Design-‐	  och	  trivselfaktorer.	  Faktorer	  som	  arkitektonisk	  design,	  utsikt	  eller	  andra	  

faktorer	  som	  gör	  förslaget	  mer	  attraktivt	  i	  förhållande	  till	  konkurrerande	  

projekt.	  	  

• Legala	  förutsättningar.	  Här	  studeras	  de	  regler	  och	  föreskrifter	  som	  finns	  för	  den	  

aktuella	  fastigheten.	  Även	  de	  befintliga	  boendes	  rättigheter	  beaktas	  här.	  	  

• Geografisk	  belägenhet.	  Analys	  över	  fastigheten	  och	  dess	  omgivningar.	  Här	  

studeras	  närhet	  till	  köpcentrum,	  kraftledning,	  närhet	  till	  skola	  och	  förskola.	  

Kollektivtrafik,	  trafikleder	  samt	  grönområden	  tas	  även	  upp.	  	  
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2.1.2	  Steg	  2.	  Marknadsområden	  

Syftet	  med	  marknadsbeskrivningen	  är	  att	  bestämma	  var	  efterfrågan	  kommer	  från	  och	  

vilka	  fastigheter	  som	  konkurrerar	  om	  efterfrågan.	  Detta	  kan	  också	  sägas	  innebära	  att	  

man	  definierar	  den	  marknad	  man	  sedan	  skall	  analysera	  vad	  gäller	  utbud	  och	  

efterfrågan.	  	  

Att	  definiera	  en	  marknad	  kan	  också	  beskrivas	  som	  att	  analysera	  ett	  marknadssegment	  

eftersom	  analysen	  fokuserar	  på	  de	  egenskaper	  hos	  fastigheten	  och	  dess	  användning	  som	  

tilltalar	  en	  specifik	  kundkategori.	  

Faktorer	  som	  analyseras	  för	  målgruppen	  är	  exempelvis	  ålder,	  kön,	  familjestorlek,	  

utbildning	  och	  socialgrupp.	  Även	  köpbeteenden	  såsom	  priskänslighet,	  intresse	  för	  

kvalitet	  och	  prestige	  kan	  vara	  av	  intresse	  att	  belysa.	  	  

2.1.3	  Steg	  3.	  Efterfrågeanalys	  

Priset	  för	  en	  vara	  eller	  tjänst	  beror	  på	  hur	  utbud	  och	  efterfrågan	  interagerar.	  Viktigt	  är	  

att	  inte	  vara	  för	  generell	  utan	  gå	  in	  på	  de	  specifika	  faktorer	  som	  skapar	  värde	  för	  den	  

aktuella	  fastigheten.	  Den	  tilltänkta	  användningen	  av	  fastigheten	  indikerar	  vilka	  de	  

framtida	  kunderna	  eller	  kundgrupperna	  är	  och	  därigenom	  även	  vilket/vilka	  

marknadssegment	  som	  är	  aktuella	  att	  analysera.	  	  

Om	  den	  tilltänkta	  användningen	  för	  fastigheten	  exempelvis	  avser	  kommersiell	  

verksamhet	  kan	  efterfrågan	  av	  olika	  butikstyper	  behöva	  analyseras	  på	  kort	  och	  lång	  sikt	  

liksom	  hur	  köpmönster	  kan	  förändras	  över	  tiden.	  Är	  istället	  syftet	  med	  fastigheten	  att	  

tillhandahålla	  bostäder	  måste	  faktorer	  som	  tillväxt,	  flyttströmmar	  och	  inkomst	  

analyseras.	  

2.1.4	  Steg	  4.	  Utbudsanalys	  

Utbudsanalysen	  utgör	  den	  andra	  sidan	  av	  utbud/efterfrågeekvationen.	  Här	  studeras	  det	  

konkurrerande	  utbudet	  inom	  det	  aktuella	  marknadssegmentet	  för	  fastigheten	  i	  fråga.	  
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Analysen	  skall	  inte	  bara	  avse	  det	  befintliga	  utbudet	  utan	  också	  pågående	  samt	  planerade	  

projekt.	  

Ett	  vanligt	  fel	  i	  utbudsanalyser	  är	  att	  dessa	  är	  för	  allmänt	  hållna	  och	  inte	  speglar	  

marknadsförutsättningarna	  för	  det	  specifika	  objektet	  som	  är	  föremål	  för	  analysen.	  Ett	  

annat	  vanligt	  problem	  är	  att	  efterfrågeanalysen	  görs	  bredare	  och	  djupare	  jämfört	  med	  

utbudsanalysen	  vilket	  kan	  resulterar	  i	  att	  slutsatsen	  blir	  felaktig.	  	  	  

2.1.4.1	  Pris	  

Även	  prisutvecklingen	  inom	  det	  aktuella	  marknadssegmentet	  är	  av	  intresse	  att	  studera	  

eftersom	  det	  på	  kort	  och	  lång	  sikt	  påverkar	  utbudet.	  Exempelvis	  kan	  bostadsrättspriser	  

på	  Stockholmsmarknaden	  vara	  aktuella	  att	  studera	  och	  hur	  de	  har	  förändrats	  över	  tiden.	  

2.1.5	  Steg	  5.	  Analys	  av	  interaktionen	  mellan	  utbud	  och	  efterfrågan	  

Aktiviteterna	  på	  fastighetsmarknaden	  är	  cykliska	  till	  sin	  natur	  och	  påverkas	  av	  både	  den	  

allmänna	  konjunkturen	  och	  konjunkturen	  på	  fastighetsmarknaden.	  Allt	  eftersom	  

marknaden	  anpassar	  sig	  till	  förändrade	  förutsättningar	  i	  de	  olika	  stegen	  av	  en	  

konjunkturcykel	  så	  förändras	  utbud	  och	  efterfrågan.	  	  

En	  allmän	  konjunkturcykel	  består	  av	  fyra	  faser;	  1)	  Expansion;	  2)	  Avmattning,	  Toppläge	  

samt	  Vändning;	  3)	  Nedgång;	  4)	  Minskad	  nedgång,	  Bottenläge	  samt	  Uppgång.	  Effekterna	  

av	  de	  olika	  konjunkturfaserna	  påverkar	  lokala	  ekonomiska	  faktorer	  som	  arbetslöshet,	  

inkomst,	  ränteläge	  och	  företagens	  affärsförutsättningar.	  

Fastighetsmarknadens	  konjunktur	  kan	  också	  sägas	  bestå	  av	  ovan	  nämnda	  fyra	  faser.	  Två	  

olika	  cykler	  kan	  urskiljas,	  dels	  långsiktiga	  cykler	  som	  återspeglar	  den	  långsiktiga	  

utvecklingen	  av	  population	  och	  inkomst	  samt	  kortsiktiga	  cykler	  som	  skapas	  utifrån	  

tillgängligheten	  på	  lån	  och	  finansiering	  samt	  räntenivån.	  Aktivitetsnivån	  på	  

fastighetsmarknaden	  reagerar	  typiskt	  sätt	  på	  en	  höjning	  eller	  sänkning	  av	  räntenivån	  

(reporäntan)	  innan	  denna	  påverkar	  den	  allmänna	  ekonomin.	  Som	  en	  följd	  av	  detta	  

används	  ofta	  aktiviteterna	  på	  fastighetsmarknaden	  som	  en	  ledande	  

konjunkturindikator.	  	  
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I	  detta	  steg	  bedöms	  också	  det	  specifika	  projektets	  möjligheter	  till	  framgång	  under	  

nuvarande	  och	  förväntade	  marknadsförutsättningar.	  	  

2.1.6	  Steg	  6.	  Absorption/Konkurrensförmåga	  

Den	  aktuella	  fastighetens	  konkurrensförmåga	  analyseras	  genom	  en	  genomgång	  av	  dess	  

olika	  attribut	  i	  förhållande	  till	  de	  konkurrerande	  alternativen.	  Attributen	  som	  analyseras	  

är	  de	  som	  framkommer	  i	  produktivitetsanalysen	  såsom	  fysiska	  attribut,	  legala	  attribut	  

och	  lokalisering.	  Här	  kan	  vägningar	  och	  rangordningar	  användas	  för	  att	  underlätta	  

arbetet.	  	  

Marknadsanalysen	  skall	  utmynna	  i	  en	  ekonomisk	  bedömning	  sett	  ur	  investerarens	  

perspektiv.	  I	  denna	  är	  samtidigt	  kundperspektivet	  centralt.	  Historiska	  projekt	  kan	  

användas	  som	  jämförelseobjekt	  för	  att	  bedöma	  den	  förväntade	  lönsamheten.	  

2.2	  Tillämpad	  modell	  

I	  denna	  studie	  används	  en	  tillämpad	  version	  av	  ovan	  nämnda	  sexstegsmodell.	  
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3.	  Intressenter	  

3.1	  Myndigheter	  

Det	  är	  myndigheterna	  som	  styr	  plan-‐	  och	  byggprocessen	  i	  Sverige.	  Detta	  för	  att	  styra	  och	  

påverka	  den	  framtida	  markanvändningen,	  ge	  insyn	  och	  allmänhetspåverkan	  samt	  

förhindra	  negativ	  omgivningspåverkan.	  Kommunen	  är	  en	  stor	  intressent	  i	  denna	  studie.	  

Kommunerna	  kan	  styra	  markanvändningen	  med	  hjälp	  av	  översiktsplaner	  och	  

detaljplaner	  (Boklund,	  2011).	  Det	  ligger	  i	  kommunens	  intresse	  att	  få	  fram	  boenden	  i	  

attraktiva	  lägen.	  (ÖP	  2006).	  	  

Löjtnanten	  1	  ägs	  av	  Solna	  Stad	  och	  de	  har	  således	  stor	  påverkan	  på	  hur	  fastigheten	  

används.	  

3.2	  Byggherren	  

Byggherren	  i	  detta	  arbete	  antas	  vara	  JM.	  Det	  ligger	  i	  JMs	  intresse	  att	  producera	  

lägenheter	  i	  attraktiva	  lägen	  (JM,	  2012).	  Västra	  Skogen	  ligger	  i	  ett	  attraktivt	  läge,	  med	  

närheten	  till	  vattnet,	  naturen,	  två	  tunnelbanelinjer	  samt	  till	  motorleden	  E4.	  	  

3.3	  De	  boende	  

De	  nuvarande	  invånarna	  i	  Västra	  Skogen	  är	  den	  tredje	  stora	  intressenten	  i	  detta	  arbete.	  

Till	  de	  boende	  räknas	  de	  som	  bor	  på	  någon	  av	  fastigheterna	  Fältmarskalken	  1,	  

Fältmarskalken	  2,	  Fältmarskalken	  3,	  Fältmarskalken	  6,	  Fältmarskalken	  7,	  Kaptenen	  1,	  

Ryttmästaren	  1,	  Majoren	  1,	  Överstelöjtnanten	  1	  samt	  Översten	  1.	  Alla	  fastigheter	  har	  

postadress	  Johan	  Enbergs	  väg	  med	  postnummer	  171	  62	  eller	  171	  61.	  Dessa	  fastigheter	  

består	  av	  770	  lägenheter	  varav	  106	  stycken	  är	  hyresrätter	  (Brf	  Den	  gyldene	  porten,	  Brf	  

Ryttmästaren	  1,	  Brf	  Solna	  Majoren,	  Brf	  Översten	  1,	  Brf	  Marskalken	  7,	  Brf	  Marskalken	  1,	  

Brf	  Marskalken	  2,	  Brf	  Överstelöjtnanten	  1	  &	  Brf	  Fältmarskalken,	  samtliga	  2013).	  De	  har	  

möjlighet	  att	  uttrycka	  sina	  åsikter	  om	  förändring	  av	  markanvändningen	  vid	  tre	  olika	  

tillfällen	  i	  processen	  innan	  det	  slutgiltiga	  beslutet	  tas.	  	  
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3.3.1	  Demografi	  

Nedan	  beskrivs	  översiktligt	  vissa	  demografiska	  fakta	  för	  områden	  av	  intresse	  i	  

föreliggande	  studie.	  Beskrivningen	  skall	  ses	  som	  en	  allmän	  bakgrund	  och	  dessa	  fakta	  har	  

ej	  nyttjats	  i	  analys	  och	  beräkningar	  kring	  bedömd	  efterfrågan	  för	  det	  objekt	  som	  

studeras.	  	  

I	  Stockholms	  län	  har	  invånarantalet	  ackumulerat	  ökat	  med	  200	  000	  de	  senaste	  sex	  åren.	  

Befolkningsökningen	  förväntas	  fortsätta	  och	  år	  2030	  tros	  befolkningen	  ha	  ökat	  med	  en	  

halv	  miljon	  invånare	  (Blume	  et	  al,	  2012).	  Efterfrågan	  på	  bostäder	  från	  de	  redan	  boende	  i	  

länet	  och	  från	  en	  årlig	  befolkningsökning	  på	  35	  000	  personer	  kommer	  att	  kräva	  ett	  

tillskott	  på	  15	  000	  till	  20	  000	  nya	  bostäder	  varje	  år.	  Detta	  innebär	  ett	  behov	  av	  en	  

fördubbling	  av	  bostadsbyggande	  jämfört	  med	  de	  senaste	  åren	  (Blume	  et	  al,	  2012).	  

Baserat	  på	  nyss	  nämnda	  uppgifter	  finns	  tecken	  på	  en	  betydande	  efterfrågan	  för	  bostäder	  

åren	  framöver.	  Detta	  bör	  ur	  ett	  efterfrågeanalysperspektiv	  dock	  tolkas	  med	  stor	  

försiktighet,	  bland	  annat	  eftersom	  befolkningsökningen	  inkluderar	  flera	  olika	  grupper	  

inklusive	  nyfödda,	  barn,	  studenter	  som	  flyttar	  till	  Stockholms	  län	  för	  studier	  samt	  

inflyttade	  personer	  med	  lägre	  inkomster.	  Detta	  är	  en	  av	  anledningarna	  till	  att	  

uppgifterna	  inte	  används	  i	  efterfrågeanalysen	  för	  det	  objekt	  som	  studeras	  nedan.	  

Solna	  Stad	  har	  en	  hög	  utbildningsnivå,	  55%	  av	  befolkningen	  i	  åldrarna	  20-‐64	  har	  

tillägnat	  sig	  eftergymnasiala	  studier	  (Solna	  Stad,	  2013).	  Området	  Huvudsta	  har	  en	  något	  

lägre	  siffra,	  53,6%	  har	  studerat	  efter	  gymnasiet.	  Denna	  siffra	  kan	  dock	  vara	  missvisande	  

då	  utbildningsnivån	  i	  Huvudsta	  har	  mätts	  i	  ett	  större	  åldersspann,	  16-‐74	  år	  (Moberg,	  

2012).	  

Om	  vi	  studerar	  den	  sammanräknade	  förvärvsinkomsten	  i	  åldrarna	  16	  år	  och	  uppåt	  kan	  

vi	  se	  att	  år	  2010	  hade	  en	  majoritet	  av	  männen	  inkomster	  i	  storleksordningen	  240-‐360	  

tkr.	  Männen	  tjänar	  i	  snitt	  mer	  än	  kvinnorna	  (Moberg,	  2012).	  	  

Medelinkomsten	  för	  studenter	  låg	  2010	  på	  knappt	  129	  tkr/år	  (Statistiska	  Centralbyrån,	  

2013).	  Studenter	  är	  inkluderade	  i	  figur	  3	  vilket	  således	  är	  en	  förklaring	  till	  de	  lägre	  
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inkomster	  som	  återfinns	  i	  Huvudsta	  (Moberg,	  2013).	  Detta	  bör	  beaktas	  vid	  analyser	  

utifrån	  dessa	  data.	  	  

	  

Figur	  3.	  Sammanräknad	  förvärvsinkomst	  i	  Huvudsta	  (Moberg,	  2012)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Den	  vägda	  medelinkomsten	  för	  män	  och	  kvinnor,	  exklusive	  kategorin	  med	  nollinkomst,	  

är	  273	  tkr/år.	  	  Den	  genomsnittliga	  förvärvsinkomsten	  för	  Stockholms	  län	  är	  299	  tkr/år	  

och	  motsvarande	  uppgift	  för	  Solna	  Stads	  kommun	  är	  293	  tkr/år	  (Statistiska	  

Centralbyrån.	  Hushållets	  ekonomi,	  2013).	  	  

Sammanfattningsvis	  kan	  noteras	  att	  Solna	  och	  Huvudsta	  befolkningsmässigt	  är	  under	  

tillväxt	  och	  förväntas	  teoretiskt	  öka	  även	  i	  framtiden.	  Dock	  sägs	  detta	  med	  reservation	  

då	  denna	  typ	  av	  prognoser	  som	  nämnts	  ovan	  behöver	  tolkas	  med	  försiktighet.	  Det	  bor	  

en	  ung	  befolkning	  i	  Solna	  Stad	  där	  majoriteten	  är	  runt	  30	  år	  och	  i	  prognoser	  förväntas	  

denna	  profil	  kvarstå.	  Inkomstmässigt	  ligger	  Huvudsta	  strax	  under	  medel	  för	  Solna	  Stad	  

(Moberg,	  2012).	  Dock	  kan	  det	  lägre	  inkomstsnittet	  bland	  annat	  förklaras	  av	  den	  stora	  

andel	  studenter	  som	  bor	  i	  området.  	  
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4.	  Löjtnanten	  1	  

4.1	  Bakgrund	  

Västra	  Skogen	  ägdes	  ursprungligen	  av	  Karlbergs	  slott	  och	  lydde	  under	  arrendegården	  

Ingenting.	  Under	  1960-‐talet	  bebyggdes	  området	  och	  den	  karakteristiska	  siluett	  som	  idag	  

är	  porten	  till	  Solna	  uppkom.	  Siluetten	  består	  av	  tio	  höga	  punkthus	  som	  har	  inspirerats	  

av	  1940-‐talets	  formidé,	  stjärnhusen.	  Denna	  formgivning	  möjliggör	  ett	  ljust	  och	  luftigt	  

boende	  med	  en	  den	  vidsträckt	  utsikt	  mot	  Stockholms	  innerstad	  och	  Ulvsundasjön.	  Det	  

byggdes	  även	  ett	  300	  meter	  långhus	  med	  avsikt	  att	  bli	  det	  längsta	  i	  Sverige.	  På	  klipporna	  

i	  utkanten	  av	  området	  uppfördes	  konstverket	  Porten,	  ett	  förgyllt	  verk	  av	  konstnären	  

Björn	  Erling	  Evensen.	  (Solna	  Stad.	  Arkitektur	  i	  Solna,	  2012).	  	  

År	  1975	  drogs	  tunnelbanan	  till	  Västra	  Skogen	  och	  tunnelbanans	  längsta	  rulltrappa	  kan	  

återfinnas	  här.	  Denna	  är	  66	  meter	  lång	  med	  en	  stigning	  av	  33	  meter	  i	  höjdled.	  

Konstnären	  Sivert	  Lindblom	  har	  designat	  perrongen	  och	  stationen,	  som	  är	  stor	  med	  en	  

gångbro	  mellan	  perrongerna	  (Tunnelbana.net,	  2011).	  	  	  

På	  fastigheten	  Löjtnanten	  1	  ligger	  idag	  ett	  parkeringshus,	  kallat	  ”Motorborgen”,	  se	  figur	  

4.	  Fastigheten	  är	  5	  891	  kvm	  stor	  och	  ägs	  av	  Solna	  kommun	  (Lantmäteriet,	  2013).	  

Byggnaden	  uppfördes	  samtidigt	  som	  den	  kringliggande	  bebyggelsen	  år	  1969	  och	  består	  

av	  ett	  bottenplan	  med	  lokaler,	  fem	  våningsplan	  för	  parkering	  samt	  tak	  med	  

utomhusparkering.	  (Riksantikvarieämbetet,	  2012).	  Parkeringshuset	  har	  två	  

symmetriska	  körramper	  som	  är	  dekorativt	  utsmyckade	  med	  målningar.	  Själva	  

parkeringshuset	  är	  i	  omålad	  betong.	  	  
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Figur	  4.	  Parkeringshuset	  ”Motorborgen”	  på	  fastigheten	  Löjtnanten	  1	  (Brf	  Solna	  Majoren,	  2013).	  

Stockholms	  stadsmuseum	  har	  klassificerat	  byggnader	  på	  uppdrag	  av	  Stockholms	  stad	  

(Stockholms	  Stadsmuseum	  2011).	  I	  figur	  2	  kan	  betydelsen	  för	  de	  olika	  

kulturmärkningsklasserna	  utläsas.	  

Parkeringshuset	  på	  fastigheten	  Löjtnanten	  1	  har	  fått	  kulturmärkning	  klass	  ”Gul”	  

(Riksantikvarieämbetet	  2012).	  

De	  olika	  kulturmärkningsklasserna	  som	  används	  av	  Stockholm	  Stadsmuseum	  är	  blått,	  

grönt	  och	  gult.	  	  

Blått	  är	  den	  högsta	  klassen	  och	  omfattar	  synnerliga	  kulturhistoriskt	  värdefull	  

bebyggelse	  som	  motsvara	  fodringar	  för	  byggnadsminnen	  i	  kulturminneslagen.	  	  

Grön	  klassning	  innebär	  också	  ett	  högt	  kulturhistoriskt	  värde	  och	  betyder	  att	  

bebyggelsen	  är	  särskilt	  värdefull	  från	  historisk,	  kulturhistorisk,	  miljömässig	  eller	  

konstnärlig	  synpunkt.	  	  

Gult	  är	  den	  tredje	  nivån	  som	  används	  vid	  klassificering.	  Gult	  innebär	  att	  bebyggelsen	  har	  

positiv	  betydelse	  för	  stadsbilden	  och/eller	  har	  ett	  visst	  kulturhistoriskt	  värde.	  	  
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Fastighet	  markerad	  med	  grått	  går	  inte	  att	  hänföra	  till	  någon	  av	  ovanstående	  kategorier.	  

Det	  finns	  även	  fastigheter	  som	  är	  markerade	  med	  streck	  vilket	  betyder	  att	  de	  har	  

bebyggelse	  uppförd	  efter	  1960	  eller	  1990,	  alternativt	  är	  fastigheten	  obebyggd	  

(Stockholms	  Stadsmuseum	  2011).	  	  
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4.	  2	  Projektbeskrivning	  

4.2.1	  Vision	  

Min	  tanke	  är	  att	  riva	  parkeringshuset	  på	  fastigheten	  för	  att	  möjliggöra	  nyproduktion	  av	  

bostadsrätter.	  Ett	  nio	  våningar	  högt	  flerbostadshus	  med	  plats	  för	  ca	  140	  lägenheter	  

skulle	  möjliggöra	  bostäder	  samt	  allmänt	  sett	  öka	  attraktiviteten	  i	  området.	  Torget	  skulle	  

göras	  om	  till	  en	  trivsam	  och	  inbjudande	  plats,	  vidare	  skulle	  ökad	  kommersiell	  

verksamhet	  få	  plats	  i	  bottenvåningen	  på	  bostadshuset.	  Ett	  parkeringsgarage	  byggs	  i	  

fastigheten	  för	  att	  täcka	  behovet	  av	  parkeringsplatser,	  både	  det	  egna	  behovet	  samt	  de	  

som	  tas	  bort	  i	  och	  med	  rivningen	  av	  det	  befintliga	  garaget.	  Delar	  av	  flerbostadshuset	  

skulle	  få	  sjöglimt	  och	  det	  centrala	  läget	  i	  förhållande	  till	  Stockholms	  centrum	  skulle	  

skapa	  ett	  attraktivt	  boende.	  	  

I	  Solna	  översiktsplan,	  ÖP	  2006,	  anses	  området	  vara	  ett	  av	  utvecklingsområdena	  i	  Solna	  

kommun.	  Den	  kraftiga	  trafiken	  i	  området	  behöver	  minskas	  för	  att	  området	  skall	  kunna	  

byggas	  ut.	  Främst	  skall	  lägen	  som	  har	  bra	  kollektiva	  möjligheter,	  d.v.s.	  lägen	  med	  närhet	  

till	  tunnelbanestationer,	  bebyggas.	  Det	  framgår	  även	  i	  översiktsplanen	  att	  servicen	  vid	  

tunnelbaneuppgångar	  bör	  förbättras,	  något	  som	  är	  möjligt	  vid	  en	  ombyggnad.	  

Utglesningen	  av	  befolkningen	  i	  området	  har	  skett	  successivt	  vilket	  gör	  att	  det	  idag	  är	  

färre	  boende	  jämfört	  med	  när	  det	  området	  byggdes.	  Detta	  skapar	  ett	  försämrat	  

kundunderlag	  för	  de	  butiker	  och	  den	  service	  som	  idag	  finns	  i	  området.	  En	  nyproduktion	  

i	  området	  skulle	  utveckla	  kundunderlaget	  och	  en	  upprustning	  av	  centrumet	  skulle	  locka	  

tillbaka	  kunder	  som	  idag	  valt	  att	  handla	  i	  butiker	  med	  annan	  lokalisering	  (Solna	  

översiktsplan,	  2006).	  

I	  och	  med	  en	  förändring	  av	  fastigheten	  Löjtnanten	  1	  skulle	  ett	  trevligare	  centrum	  och	  

torg	  i	  Västra	  skogen	  kunna	  skapas.	  Idag	  är	  centrumet	  trött	  och	  slitet	  samt	  har	  ett	  

begränsat	  kommersiellt	  utbud.	  Med	  en	  ombyggnation	  skulle	  torget	  kunna	  utformas	  på	  

ett	  inbjudande	  sätt	  och	  samtidigt	  fungera	  som	  en	  mötesplats.	  En	  upprustning	  och	  

satsning	  skulle	  locka	  ny	  kommersiella	  verksamheter	  samt	  innebära	  en	  förbättring	  för	  
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nuvarande	  butikshandlare.	  Dock	  förutsätter	  detta	  att	  omsättningen	  i	  butikerna	  ger	  

lönsamhet,	  något	  som	  måste	  utredas	  separat.	  	  

4.2.2	  Begränsningar	  

Fastigheten	  Löjtnanten	  1	  har	  ett	  servitut	  med	  officialnyttjanderätt	  för	  tunnelbana	  (Solna	  

översiktsplan,	  2006).	  	  

Under	  fastigheten	  går	  blåa	  linjens	  tunnelbana	  och	  stationen	  Västra	  Skogen	  ligger	  under	  

det	  västra	  hörnet	  av	  fastigheten	  (Hjelm,	  2013).	  Det	  finns	  ett	  antal	  regler	  och	  

bestämmelser	  när	  det	  gäller	  byggen	  på	  eller	  i	  närheten	  av	  tunnelbanan.	  I	  figur	  5	  ser	  vi	  

den	  skyddszon	  och	  det	  riskområde	  som	  gäller.	  Inom	  skyddszonen	  får	  bebyggnad	  ej	  ske	  

utom	  i	  extrema	  fall,	  och	  kostnaderna	  blir	  då	  höga.	  Riskområdet	  kräver	  särskilda	  avtal	  

och	  utredningar	  innan	  det	  får	  bebyggas	  (Hjelm,	  2013).	  

Figur	  5,	  Skyddzon	  runt	  tunnelbanan.	  (Hjelm,	  2013)	  
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I	  figur	  6	  ser	  vi	  ett	  tvärsnitt	  över	  Västra	  Skogens	  tunnelbanestation.	  Fastigheten	  

Löjtnanten	  1	  är	  markerad	  med	  ett	  kryss	  i	  figuren	  och	  vi	  ser	  att	  det	  är	  ca	  20	  meter	  från	  

krönet	  ner	  till	  skyddszonen.	  Detta	  bör	  innebära	  att	  det	  är	  fysiskt	  möjligt	  att	  bygga	  ett	  

garage	  under	  fastigheten.	  Dock	  krävs	  flera	  undersökningar	  innan	  detta	  kan	  bekräftas	  

och	  en	  exakt	  kostnad	  kan	  beräknas	  (Hjelm,	  2013).	  

	  

Figur	  6.	  Snitt	  av	  tunnelbanan	  vid	  stationen	  Västra	  Skogen	  (Hjelm,	  2013)	  

Fastigheten	  befinner	  sig	  i	  inflygningsområdet	  till	  Bromma	  flygplats.	  Riksintresset	  för	  

luftfarten	  innebär	  att	  det	  finns	  en	  höjdbegränsning	  på	  +59,4	  meter	  över	  havsnivån	  

(Transportstyrelsen,	  2010).	  Detta	  skulle	  innebära	  en	  möjlighet	  till	  nyproduktion	  på	  nio	  

våningar.	  	  

Parkeringshuset	  ligger	  beläget	  vid	  Västra	  skogens	  tunnelbaneuppgång	  och	  vid	  det	  lokala	  

torget.	  På	  andra	  sidan	  fastigheten	  går	  vägarna	  Johan	  Enebergs	  väg	  samt	  Armégatan.	  

Armégatan	  trafikeras	  idag	  av	  ca	  10	  000	  fordon/årsmedeldygn.	  Den	  tunga	  trafiken	  beror	  

på	  avsaknad	  av	  trafikled	  från	  de	  västra	  och	  nordvästra	  förorterna	  till	  Essingeleden	  vilket	  

resulterar	  i	  att	  Huvudsta	  fungerar	  som	  genomfartsled.	  	  De	  stora	  trafikflödena	  innebär	  att	  

kapaciteten	  i	  större	  korsningar	  nästan	  är	  fullt	  utnyttjad	  vilket	  innebär	  att	  

genomfartstrafiken	  bör	  minskas	  med	  hänsyn	  till	  en	  ökad	  volym	  nya	  bostäder.	  Hösten	  

2013	  tog	  kommunstyrelsen	  beslut	  om	  ny	  trafikplan	  som	  delvis	  har	  detta	  som	  syfte.	  I	  
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planen	  föreslås	  en	  rad	  åtgärder	  som	  på	  kort	  sikt	  kommer	  att	  resultera	  i	  lokala	  

omfördelningar	  av	  trafiken	  vilket	  innebär	  5-‐10%	  kortare	  restid	  i	  trafik-‐/vägnätet	  under	  

högtrafik.	  Ärendet	  ligger	  nu	  hos	  stadsbyggnadsnämnden.	  	  

På	  längre	  sikt	  kommer	  vägnätet	  att	  avlastas	  av	  den	  planerade	  Huvudstaleden	  i	  tunnel.	  

Planen	  tar	  även	  upp	  åtgärder	  för	  att	  stärka	  kollektiv-‐,	  cykel-‐	  och	  gångtrafiken	  samt	  

övriga	  långsiktiga	  åtgärder	  för	  att	  bibehålla	  framkomligheten	  i	  vägnätet.	  En	  av	  dessa	  är	  

en	  begränsad	  ökning	  av	  biltrafiken	  då	  parkeringspolicyn	  skall	  ses	  över	  samt	  påverka	  

medborgarna	  att	  välja	  andra	  färdmedel	  än	  bil	  (Solna	  Stad.	  Framkomligheten	  för	  Solna,	  

2012).	  	  

4.2.3	  Parkering	  

Parkeringssituationen	  är	  en	  central	  fråga	  i	  detta	  arbete.	  I	  och	  med	  att	  det	  är	  ett	  

parkeringshus	  som	  skall	  utvecklas	  måste	  den	  befintliga	  parkeringen	  ersättas.	  I	  dag	  är	  

det	  559	  platser	  i	  parkeringshuset	  Motorborgen.	  Parkeringsplatserna	  är	  av	  blandad	  

karaktär	  och	  består	  av	  traditionella	  parkeringsplatser,	  parkeringsplatser	  på	  tak	  under	  

bar	  himmel,	  parkering	  i	  gallerburar	  samt	  individuella	  parkeringsboxar.	  Kötiden	  är	  cirka	  

ett	  år	  för	  parkering	  inne	  i	  huset,	  men	  på	  taket	  finns	  det	  idag	  lediga	  platser	  att	  tillgå	  

(Nilsson,	  2013).	  Annan	  parkering	  i	  området	  är	  på	  Johan	  Enebergs	  väg	  där	  det	  finns	  167	  

platser	  vid	  sidan	  av	  vägen	  samt	  i	  parkeringsficka.	  En	  majoritet	  av	  

bostadsrättsföreningarna	  har	  cykelförråd	  i	  husen,	  dessutom	  finns	  cykelparkering	  på	  

torget	  vid	  tunnelbanenedgången	  (Brf	  Den	  gyldene	  porten,	  Brf	  Ryttmästaren	  1,	  Brf	  Solna	  

Majoren,	  Brf	  Översten	  1,	  Brf	  Marskalken	  7,	  Brf	  Marskalken	  1,	  Brf	  Marskalken	  2,	  Brf	  

Överstelöjtnanten	  1	  &	  Brf	  Fältmarskalken,	  samtliga	  2013).	  	  

Idag	  finns	  det	  770	  lägenheter	  i	  närområdet.	  Med	  dagens	  parkeringstal	  1,1	  för	  Solna	  Stad	  

bör	  det	  behövas	  847	  parkeringsplatser	  för	  att	  täcka	  det	  befintliga	  behovet.	  Men	  

verkligheten	  är	  en	  annan.	  I	  Motorborgen	  är	  endast	  260	  av	  platserna	  uthyrda	  till	  boende	  i	  

närområdet	  (Nilsson,	  2013)	  och	  med	  de	  existerande	  markplatserna	  på	  167	  betyder	  det	  

att	  427	  (260+167)	  parkeringsplatser	  täcker	  det	  behov	  770	  lägenheter	  skapar.	  Detta	  

skulle	  ge	  ett	  parkeringstal	  på	  0,55	  vilket	  är	  ett	  tal	  som	  ligger	  under	  Stockholms	  
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parkeringstal	  på	  0,7	  (Nordlund,	  2013).	  Förklaringar	  till	  detta	  kan	  vara	  det	  nära	  läget	  till	  

tunnelbanan	  samt	  det	  korta	  cykelavståndet	  till	  Birkastaden.	  

Tekniska	  kontoret	  i	  Solna	  ansökte	  2006-‐02-‐28	  om	  bygglov	  för	  42	  nya	  parkeringsplatser	  

vid	  Johan	  Enbergs	  väg.	  Bygglovet	  beviljades	  2006-‐04-‐07	  mot	  att	  återplantering	  utförs	  

för	  den	  växtlighet	  som	  tas	  bort	  (Solna	  Stad.	  Stadsarkitektkontoret.	  2006).	  I	  ansökan	  

skriver	  Tekniska	  kontoret	  Solna	  att:	  

”Anledningen	  till	  att	  de	  planerade	  parkeringsplatserna	  placerats	  i	  den	  västra	  delen	  av	  

området	  är	  att	  ge	  de	  boende	  i	  den	  delen	  fler	  möjligheter	  att	  parkera	  närmare	  sin	  bostad.	  I	  

den	  östra	  delen	  av	  området	  är	  tillgången	  till	  parkering	  god”	  samt	  	  

”Parkeringshuset	  Motorborgen	  är	  till	  stora	  delar	  uthyrt	  och	  de	  platser	  som	  används	  för	  

besöksparkering	  är	  för	  närvarande	  inte	  möjliga	  att	  upplåta	  som	  boendeparkering	  med	  

hänvisning	  till	  de	  verksamheter	  som	  bedrivs	  i	  parkeringshuset.”	  

Vid	  undersökning	  av	  parkeringsplatser	  på	  Johan	  Enbergs	  väg	  kan	  dock	  inte	  ovan	  

nämnda	  42	  parkeringsplatser	  hittas.	  Slutsatsen	  blir	  därmed	  att	  de	  aldrig	  uppfördes.	  	  

Jag	  föreslår	  att	  det	  befintliga	  parkeringsbehovet	  täcks	  genom	  att	  anlägga	  de	  42	  

parkeringsplatser	  som	  tidigare	  tänkt.	  Vidare	  bör	  260	  platser	  ersättas	  från	  Motorborgen.	  

På	  så	  sätt	  nås	  ett	  parkeringstal	  på	  0,61.	  	  

Den	  nybyggnation	  som	  uppförs	  på	  fastigheten	  Löjtnanten	  1	  skall	  också	  använda	  sig	  av	  

parkeringstal	  0,61.	  Som	  komplement	  till	  bilparkeringen	  förslås	  även	  

cykelparkeringsutrymmen	  samt	  en	  bilpool	  för	  de	  boende	  i	  närområdet.	  Bilpoolen	  

kommer	  att	  fungera	  som	  ett	  alternativ	  till	  cykel	  eller	  kommunaltrafik	  vid	  behov	  mot	  en	  

årsavgift	  och	  en	  rörlig	  användningskostnad.	  Om	  en	  bilpool	  finns	  att	  tillgå	  beräknas	  

parkeringstalet	  kunna	  sänkas	  med	  30%.	  Detta	  har	  testats	  i	  pilotprojektet	  Fullriggaren,	  

Malmö	  (Sveriges	  kommuner	  och	  landsting,	  2013).	  Parkeringstalet	  0,61	  används	  dock	  

utan	  ytterligare	  reduktion.	  	  	  

De	  260	  platser	  som	  skall	  ersättas	  från	  Motorborgen	  föreslås	  byggas	  i	  den	  mån	  det	  går	  

vid	  befintliga	  markparkeringsplatser	  på	  Johan	  Enbergs	  väg.	  På	  så	  sätt	  får	  de	  boende	  
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kortare	  avstånd	  till	  sin	  parkering	  samtidigt	  som	  ytan	  används	  effektivare.	  Det	  bör	  finnas	  

möjlighet	  att	  konstruera	  två	  parkeringsdäck	  mellan	  husen.	  Genom	  att	  sänka	  dessa	  några	  

meter	  bör	  de	  boende	  inte	  störas	  av	  denna	  lösning.	  Detta	  måste	  dock	  utredas	  och	  

kommer	  inte	  att	  vidare	  behandlas	  i	  detta	  arbete.	  Den	  del	  av	  de	  260	  parkeringsplatserna	  

som	  inte	  täcks	  upp	  av	  nyss	  nämnda	  parkeringsdäck	  skall	  förläggas	  i	  det	  tilltänka	  garaget	  

på	  fastigheten	  Löjtnanten	  1.	  I	  det	  tilltänkta	  garaget	  kommer	  även	  de	  ca	  84	  platser	  

(0,61*140)	  som	  erfordras	  vid	  nyproduktion	  av	  bostäder	  på	  Löjtnanten	  1	  att	  förläggas.	  	  
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5.	  Marknadsanalys	  

5.1.1	  Målgrupp	  

Den	  primära	  målgruppen	  i	  projektet	  Löjtnanten	  1	  är	  ”Unga	  vuxna”	  och	  den	  sekundära	  

målgruppen	  förväntas	  vara	  den	  ”Moderna	  barnfamiljen”.	  	  

Unga	  vuxna	  

Unga	  vuxna	  är	  i	  åldrarna	  25	  –	  40	  år.	  De	  har	  en	  egen	  förvärvsinkomst,	  eget	  boende	  och	  

saknar	  barn.	  De	  har	  en	  ungdomlig	  kultur	  och	  livsstil	  med	  stark	  egen	  identitet.	  Vänner	  

och	  upplevelser	  är	  viktiga	  för	  de	  unga	  vuxna.	  Boendet	  skall	  representera	  vem	  man	  är	  

och	  vad	  man	  vill.	  Bostadens	  läge	  är	  en	  avgörande	  faktor.	  Ett	  optimalt	  läge	  är	  det	  bästa	  av	  

två	  världar,	  närheten	  till	  city	  och	  natur	  (JM,	  2013).	  

Moderna	  barnfamiljen	  

Den	  moderna	  barnfamiljen	  är	  i	  åldern	  30-‐50	  och	  har	  barn	  som	  är	  under	  11	  år.	  De	  lever	  

under	  tidspress	  och	  barnen	  är	  i	  fokus.	  Boendet	  behöver	  underlätta	  vardagen	  och	  

närheten	  till	  staden	  är	  således	  viktig,	  men	  boendet	  skall	  även	  vara	  mysigt	  och	  

funktionellt.	  Tid	  till	  familjen	  och	  möjlighet	  att	  koppla	  av,	  ta	  det	  lugnt	  och	  äta	  god	  mat	  är	  

viktigt	  (JM,	  2013).	  	  

Närheten	  till	  tunnelbana	  och	  det	  korta	  avståndet	  till	  Stockholms	  centrum	  bör	  tilltala	  

unga	  vuxna	  som	  önskar	  köpa	  sitt	  första	  boende.	  Andra	  attribut	  som	  är	  viktiga	  är	  

motionsspår	  och	  ”take-‐away”	  restauranger.	  Den	  moderna	  barnfamiljen	  vill	  ha	  kvar	  

närheten	  till	  stadens	  centrum	  men	  önskar	  en	  större	  lägenhet	  då	  de	  har	  fått	  småbarn.	  

Viktiga	  attribut	  för	  den	  moderna	  barnfamiljen	  är	  lekplats	  och	  närhet	  till	  skola/förskola.	  

5.2	  Produktivitetsanalys	  

I	  tabell	  1	  nedan	  visas	  de	  olika	  attributen	  för	  det	  tilltänkta	  projektet	  Löjtnanten	  1.	  

Attributen	  har	  delats	  upp	  i	  tre	  kategorier:	  fysiska,	  legala	  och	  geografiska.	  Varje	  attribut	  

har	  klassificerats	  utifrån	  hur	  marknaden	  förväntas	  uppfatta	  attributets	  egenskaper.	  
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Attributen	  har	  valts	  med	  hänsyn	  till	  målgrupps	  antagna	  preferenser.	  Analysen	  resulterar	  

i	  en	  bedömd	  relativ	  konkurrenskraft	  för	  projektet.	  	  
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	  Tabell	  1.	  Klassificering	  av	  attribut	  för	  Löjtnanten	  1	  

Löjtnanten	  1 Undermålig Typisk Överlägsen
Vetofaktor Hög Medium Delvis Neutral Delvis Medium Hög

Fysiska	  attribut

Naturliga
Högt	  och	  fritt	  läge X
Sjöutsikt X
Insyn X

Tillverkade
Moderna	  bostäder X
Parkering	   X
Bilpool X
Cykelparkering X
Park X

Legala	  attribut
Bostadsrätter X

Geografiska	  attribut
Närhet	  till	  tunnelbana	   X
Närhet	  till	  Stockholms	  centrum X
Närhet	  till	  buss X
Cykelvänligt	  område X
Grönområde X
Motionsspår X

Närhet	  till	  vattnet X
Närhet	  till	  skola	  och	  förskolor X
Närhet	  till	  affärer	  och	  serviceutbud X
Kvalitet	  på	  affärer	  och	  serviceutbud X
Närhet	  till	  gym X
Närhet	  till	  badplats X
Närhet	  till	  take-‐away X
Närhet	  till	  lekplats X
Områdets	  status X
Trafikbuller X
Övrigt	  störande	  ljud X

Relativ	  konkurrenskraft
Summa	  poäng 0 0 4 14 6 1 1
Kategoripoäng 0 2 4 5 6 8 10
Vägd	  kategoripoäng 0 0 16 70 36 8 10
Summa	   140
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5.2.1	  Kommentarer	  

5.2.1.1	  Fysiska	  attribut	  

Fastigheten	  är	  högt	  och	  fritt	  belägen.	  Några	  av	  lägenheterna	  högst	  upp	  i	  huset	  kommer	  

att	  få	  sjöglimt.	  Parkering	  för	  de	  boende	  kommer	  att	  finnas	  i	  huset.	  Medlemskap	  i	  en	  

bilpool	  kommer	  att	  erbjudas	  för	  de	  boende,	  där	  de	  mot	  en	  avgift	  kan	  låna	  bil.	  

5.2.1.2	  Legala	  attribut	  

Projektet	  är	  tänkt	  att	  resultera	  i	  bostadsrättslägenheter.	  	  

5.2.1.3	  Geografiska	  attribut	  

Den	  kollektiva	  trafiken	  är	  mycket	  bra	  då	  fastigheten	  ligger	  belägen	  vid	  blåa	  linjens	  

tunnelbaneuppgång.	  Två	  linjer	  (Kungsträdgården	  -‐	  Akalla	  samt	  Kungsträdgården	  -‐	  

Hjulsta)	  trafikerar	  sträckan	  regelbundet	  och	  det	  tar	  7-‐10	  minuter	  in	  till	  Stockholm	  

Central.	  Det	  finns	  även	  goda	  kommunikationsmöjligheter	  i	  form	  av	  buss	  113	  

(Blackebergs	  sjukhem-‐	  Solna	  centrum),	  196	  (Hjulsta-‐Stockholm	  central)	  och	  507	  

(Tomteboda	  postterminal-‐	  Karlbergs	  station).	  Närmaste	  pendeltågsstation	  är	  Karlberg	  

och	  för	  de	  bilburna	  nås	  E4:an	  enkelt	  via	  Pampaslänken.	  In	  till	  Birkastaden	  och	  

Fridhemsplan	  finns	  det	  fina	  cykel-‐	  och	  promenadstråk	  hela	  vägen	  längs	  vattnet.	  En	  

promenad	  till	  Fridhemsplan	  tar	  ca	  25	  minuter.	  

I	  fastighetens	  närhet	  finns	  grönområden	  samt	  badmöjligheter.	  Båtklubben/restau-‐

rangen	  Pampas	  Marina	  ligger	  på	  10	  minuters	  promenadavstånd.	  Närmaste	  centrum	  är	  

Solna	  centrum	  med	  över	  120	  butiker	  (Solna	  Centrum,	  2013).	  I	  närheten	  finns	  

Granbackaskolan	  som	  är	  en	  låg-‐	  och	  mellanstadieskola.	  Närmaste	  förskola	  är	  Förskolan	  

Påfågeln.	  	  I	  Huvudstaområdet	  finns	  det	  elva	  förskolor	  och	  tre	  grundskolor	  (Solna	  Stad,	  

Förskola	  &	  Skola,	  2012).	  	  

I	  Västra	  skogens	  centrum	  finns	  i	  dagsläget	  en	  Coop	  Nära,	  Pressbyrån,	  några	  

restauranger,	  tandläkare	  samt	  frisör.	  Utbudet	  skulle	  kvalitetsmässigt	  behöva	  

vidareutvecklas.	  Produktivitetsanalysen	  har	  baserats	  på	  det	  existerande	  utbudet	  även	  
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om	  utbudet	  och	  kvaliteten	  på	  detta	  förväntas	  öka	  vid	  en	  omvandling.	  Det	  senare	  är	  i	  så	  

fall	  en	  plusfaktor.	  

Tunnelbanans	  blåa	  linje	  har	  inte	  ett	  lika	  positivt	  anseende	  som	  exempelvis	  den	  gröna	  

linjen.	  Armégatan	  är	  hårt	  trafikerad	  och	  detta	  kan	  innebära	  buller	  för	  de	  boende.	  Då	  

fastigheten	  ligger	  belägen	  mitt	  i	  centrumet	  vid	  tunnelbaneuppgången	  kan	  även	  andra	  

störande	  ljud	  förekomma.	  

5.3	  Marknadsområden	  

För	  att	  studera	  marknaden	  måste	  de	  potentiella	  köparna	  identifieras.	  I	  figur	  7	  kan	  vi	  

utläsa	  att	  den	  vanligaste	  åldern	  i	  Solna	  Stad	  är	  25-‐35	  samt	  barn	  0-‐2	  år.	  I	  och	  med	  detta	  

kan	  slutsatsen	  dras	  att	  par	  med	  små	  barn	  är	  de	  vanligast	  boende	  i	  kommunen.	  Detta	  

stödjer	  vårt	  antagande	  om	  målgrupperna	  ”Unga	  vuxna”	  samt	  ”Moderna	  barnfamiljen”.	  

Prognosen	  för	  2021	  säger	  också	  att	  denna	  trend	  förväntas	  fortsätta	  och	  öka	  (Moberg,	  

2012).	  En	  risk	  i	  sammanhanget	  är	  om	  målgruppernas	  preferenser	  förändras	  eller	  om	  

andra	  områden	  genom	  olika	  förändringar	  möter	  målgruppernas	  behov	  på	  ett	  bättre	  sätt.	  	  

	  

Figur	  7.	  Åldersfördelning	  i	  Solna	  2011	  och	  prognos	  för	  2021	  (Moberg,	  2012)	  

Marknadsområdet	  skapas	  av	  avgränsningar	  såsom	  en	  väg	  eller	  vatten.	  För	  att	  identifiera	  

de	  potentiella	  köparna	  och	  skapa	  det	  primära	  marknadsområdet	  (”PMA”)	  och	  sekundära	  
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marknadsområdet	  (”SMA”)	  har	  köparna	  i	  Skanskas	  Brf	  Arkitekten	  och	  Peabs	  projekt	  

Huvudsta	  Centrum	  etapp	  1	  &	  2	  studerats.	  Totalt	  har	  116	  köpare	  identifierats,	  se	  figur	  8.	  	  

	  

Figur	  8.	  Köpare	  till	  Brf	  Arkitekten	  och	  Huvudsta	  Centrum	  etapp	  1	  &	  2	  

Köparna	  är	  relativt	  utspridda	  över	  Stockholms	  län,	  dock	  bor	  en	  stor	  andel	  i	  objektets	  

närhet.	  Detta	  område	  utgör	  PMA	  och	  här	  återfinns	  32%	  av	  köparna,	  se	  figur	  9.	  

	  

Figur	  9.	  Primärt	  marknadsområde	  för	  Löjtnanten	  1.	  Projekt	  är	  markerade	  med	  svart	  
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Stockholms	  innerstad	  utgör	  ett	  SMA,	  och	  där	  återfinns	  14%	  av	  köparna.	  Även	  resterande	  

del	  av	  Solna	  samt	  Sundbyberg	  är	  SMA,	  se	  figur	  10.	  

	  

Figur	  10.	  Sekundära	  marknadsområden,	  SMA.	  	  

Sammanfattningsvis	  kan	  konstateras	  att	  människor	  helst	  flyttar	  inom	  sitt	  närområde.	  

Genom	  att	  identifiera	  PMA	  samt	  SMA	  kan	  fortsatt	  analys	  göras	  utifrån	  befolkningsdata	  i	  

dessa	  områden.	  	  

5.4	  Konkurrerande	  utbud	  

En	  eventuell	  exploatering	  av	  Löjtnanten	  1	  skulle	  kunna	  vara	  redo	  för	  säljstart	  år	  2016	  

(Nordlund,	  2013).	  Denna	  tidpunkt	  används	  därför	  i	  det	  fortsatta	  i	  analys	  och	  bedömning	  

av	  konkurrerande	  utbud.	  
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5.4.1	  Konkurrerande	  utbud	  år	  2016	  

	  

Figur	  11.	  Konkurrerande	  utbud	  år	  2016	  

Kv.	  Ekelund,	  HSB	  

Vid	  Pampas	  marina	  pågår	  ett	  planarbete	  (programsamråd)	  avseende	  Arbetsmiljöverkets	  

gamla	  lokaler.	  HSB	  äger	  fastigheten	  och	  har	  under	  2012-‐2013	  haft	  sitt	  huvudkontor	  där	  

på	  grund	  av	  renovering	  av	  ordinarie	  kontor.	  Föreslagen	  bebyggelse	  är	  bostäder,	  kontor	  

och	  hotell.	  Det	  finns	  även	  planer	  på	  en	  ny	  tunnelbaneuppgång	  centralt	  i	  området.	  

Tunnebaneuppgångsplanen	  är	  relaterad	  till	  HSBs	  tilltänkta	  projekt.	  Möjligen	  kommer	  

området	  att	  i	  framtiden	  bebyggas	  ytterligare	  (Solna	  Stad,	  Pågående	  detaljplaner	  -‐	  

Planuppdrag	  för	  kv.	  Ekelund,	  2012).	  Planerad	  exploatering	  motsvarar	  100	  000	  kvm	  

bruttototalarea	  (BTA)	  vilket	  i	  sin	  tur	  korresponderar	  mot	  i	  storleksordningen	  1	  000	  

lägenheter.	  Dessa	  planeras	  i	  8-‐10	  etapper	  (Davidsson,	  2013).	  En	  produktivitetsanalys	  

har	  gjort	  för	  projektet,	  det	  erhöll	  totalt	  127	  poäng,	  se	  bilaga	  1.	  	  Poängen	  motsvarar	  

snittpoängen	  för	  det	  konkurrerande	  utbudet	  inklusive	  Löjtnanten	  1.	  

Området	  Ingenting	  

Skanska	  har	  tagit	  fram	  en	  detaljplan	  över	  området	  Ingenting	  i	  Huvudsta,	  Solna.	  Totalt	  

300	  lägenheter	  kommer	  att	  byggas	  i	  fyra	  olika	  etapper.	  Av	  dessa	  är	  etapp	  1,	  som	  även	  
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kallas	  Brf	  Arkitekten,	  om	  34	  stycken	  bostadsrätter	  genomförd.	  Etapp	  2	  är	  uppskjuten	  på	  

grund	  av	  att	  Skanska	  genomlyser	  projektet	  en	  extra	  gång	  för	  att	  bedöma	  om	  de	  ska	  

förverkliga	  detta	  själva	  eller	  med	  någon	  partner	  (Lambertsson,	  2013).	  En	  

produktivitetsanalys	  har	  gjorts	  för	  projektet,	  som	  erhöll	  114	  poäng,	  se	  bilaga	  2.	  

Poängnivån	  understiger	  snittet	  för	  det	  konkurrerande	  utbudet	  inklusive	  Löjtnanten	  1	  

som	  är	  127	  poäng.	  

5.4.2	  Befintliga	  bostäder	  

Hela	  Solna	  kommun	  och	  även	  Stockholms	  stad	  är	  konkurrerande	  när	  det	  gäller	  

befintliga	  lägenheter.	  Den	  stora	  konkurrenten	  gällande	  befintliga	  bostäder	  är	  dock	  några	  

år	  gamla	  nyproducerade	  bostadsrätter	  i	  närområdet.	  Här	  har	  de	  projekt	  som	  var	  

aktuella	  i	  bestämmandet	  av	  marknadsområden	  använts.	  Totalt	  innebär	  det	  158	  stycken	  

bostadsrätter	  i	  tre	  olika	  projekt.	  Dessa	  är	  Brf	  Arkitekten,	  Huvudsta	  Centrum	  etapp	  1	  &	  2	  

samt	  Huvudsta	  Strand.	  Produktivitetsanalysen	  för	  projekten	  har	  tagits	  fram	  med	  

avseende	  på	  år	  2016,	  se	  bilaga	  5.	  

Brf	  Arkitekten,	  Skanska	  

I	  etapp	  1	  av	  Arkitekten	  har	  Skanska	  sålt	  34	  lägenheter	  i	  det	  nya	  bostadsområdet	  

Ingenting.	  Totalt	  skall	  300	  lägenheter	  byggas	  i	  fyra	  etapper	  (Lambertsson,	  2013)	  

Snittpris	  var	  tidigare	  41	  000	  kr/kvm	  (Värderingsdata,	  2013).	  Projektet	  bedömdes	  ha	  en	  

konkurrenskraft	  motsvarande	  113	  poäng.	  

Huvudsta	  Centrum	  	  

I	  Huvudsta	  Centrum	  uppförs	  totalt	  ca	  200	  lägenheter	  fördelade	  på	  tre	  olika	  etapper.	  

Etapp	  1	  består	  av	  29	  lägenheter	  som	  är	  slutsålda.	  	  Etapp	  2	  består	  av	  58	  stycken	  

lägenheter	  varav	  sex	  stycken	  fortfarande	  är	  till	  salu.	  Etapp	  3	  förväntas	  bli	  såld	  innan	  

projektet	  Löjtnanten	  1	  är	  aktuellt.	  Snittpriset	  för	  de	  lediga	  lägenheterna	  är	  38	  700	  

kr/kvm	  och	  årsavgiften	  680	  kr/kvm/år.	  Projektet	  bedömdes	  ha	  en	  konkurrenskraft	  

motsvarande	  120	  poäng.	  
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Huvudsta	  Strand,	  Peab	  

Precis	  vid	  vattnet	  byggs	  det	  37	  bostadsrätter.	  Alla	  är	  sålda	  utom	  en	  lägenhet	  på	  4	  rum.	  

Priset	  för	  denna	  är	  strax	  över	  54	  000	  kr/kvm	  och	  avgiftsnivån	  ligger	  på	  650	  kr/kvm	  och	  

år	  (Peab	  AB,	  2013).	  Totalt	  byggdes	  13	  stycken	  2:or,	  6	  stycken	  3:or,	  15	  stycken	  4:or	  och	  3	  

stycken	  5:or.	  Projektet	  bedömdes	  ha	  en	  konkurrenskraft	  motsvarande	  139	  poäng.	  	  

Den	  relativa	  konkurrenskraften	  är	  tillsammans	  för	  dessa	  projekt,	  ett	  viktat	  snitt,	  123	  

poäng,	  se	  bilaga	  6.	  Det	  viktade	  snittet	  kommer	  att	  användas	  vid	  beräkning	  avseende	  

befintliga	  bostäder.	  Poängnivån	  understiger	  snittet	  för	  det	  konkurrerande	  utbudet	  

inklusive	  Löjtnanten	  1	  som	  är	  127	  poäng.	  	  

5.5	  Bedömning	  av	  objektets	  konkurrensförmåga	  	  

5.5.1	  Marknadsandel	  

De	  olika	  projekten	  anses	  kunna	  attrahera	  sin	  proportionerliga	  del	  av	  den	  aktuella	  

marknaden.	  Marknadsandelen	  för	  Löjtnanten	  1	  utgör	  således	  av	  antalet	  bostadsrätter	  i	  

Löjtnanten	  1	  dividerat	  med	  det	  totala	  antalet	  tillgängliga	  nyproducerade	  bostadsrätter	  

på	  marknaden	  vid	  den	  tilltänkta	  försäljningsstarten	  adderat	  med	  de	  befintliga	  

bostadsrätterna	  som	  avses	  likvärdiga	  1.	  Projektet	  Löjtnanten	  1	  har	  därmed	  en	  

marknadsandel	  på	  29%,	  se	  tabell	  2	  samt	  bilaga	  4.	  	  

	  

Projektnamn	   Antal	  lägenheter	   Marknadsandel	  
Löjtnanten	  1	   140	   29%	  
Kv.	  Ekelund	   100	   21%	  
Området	  Ingenting	   89	   18%	  
Befintliga	  Bostäder	   158	   32%	  

Tabell	  2.	  Projekt	  storlek	  samt	  marknadsandel	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  ((140/(140+100+89+158))=29%	  
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5.5.2	  Amenity	  index	  	  

Marknadsandelen	  justeras	  upp	  eller	  ned	  med	  produktivitetsanalysen	  som	  grund.	  Den	  

relativa	  konkurrenskraft	  som	  fås	  av	  produktivitetsanalysen	  används	  för	  att	  beräkna	  ett	  

amenity	  index	  för	  varje	  projekt,	  se	  figur	  12.	  	  

𝐴𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡𝑦  𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 =
a

(b+ c+ d)
3

	  

Figur	  12.	  Beräkning	  av	  amenity	  index.	  Bokstäverna	  symboliserar	  de	  olika	  projektens	  relativa	  

konkurrenskraft	  

	  

I	  tabell	  3	  ser	  vi	  de	  olika	  projektens	  relativa	  konkurrenskraft	  samt	  amenity	  index.	  Projekt	  

Löjtnanten	  1	  uppnår	  ett	  amenity	  index	  på	  1,1542.	  Detta	  används	  således	  för	  att	  beräkna	  

en	  justerad	  marknadsandel.	  

	  

Projektnamn	   Relativ	  konkurrenskraft	   Amenity	  index	  
Löjtnanten	  1	   140	   1,154	  
Kv.	  Ekelund	   127	   1,010	  
Området	  Ingenting	   114	   0,877	  
Befintliga	  Bostäder	  	  
(viktat	  snitt)	  

	  
123	  

	  
0,969	  

Tabell	  3.	  De	  olika	  projektens	  relativa	  konkurrenskraft	  samt	  amenity	  index	  

	  

5.5.3	  Justerad	  marknadsandel	  

För	  att	  få	  fram	  den	  justerade	  marknadsandelen	  för	  Löjtnanten	  1	  multipliceras	  

marknadsandelen	  (29%)	  med	  amenity	  index	  (1,154)3.	  Den	  justerade	  marknadsandel	  

blir	  33%.	  	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  140/((127+114+123)/3)=1,154	  
3	  	  29%*1,154=33%	  
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Projektnamn	   Justerad	  marknadsandel	  
Löjtnanten	  1	   33%	  
Kv.	  Ekelund	   21%	  
Området	  Ingenting	   15%	  
Befintliga	  Bostäder	  	   31%	  

Tabell	  4.	  De	  olika	  projektens	  justerade	  marknadsandelar	  

Anledningen	  till	  att	  Löjtnanten	  1	  erhåller	  en	  högre	  justerad	  marknadsandel	  jämfört	  med	  

övriga	  projekt,	  se	  tabell	  4,	  är	  till	  stor	  del	  att	  fastigheten	  är	  lokaliserad	  på	  en	  plats	  med	  ett	  

högt	  och	  fritt	  läge	  samt	  på	  närheten	  till	  tunnelbanan.	  Detta	  höjer	  den	  relativa	  

konkurrenskraften	  då	  de	  konkurrerande	  projekten	  saknar	  motsvarande	  fördel.	  	  

5.6	  Efterfrågeanalys	  

Efterfrågan	  för	  bostäder	  i	  PMA	  samt	  SMA	  har	  beräknats,	  se	  bilaga	  5.	  Basen	  i	  

beräkningarna	  är	  antal	  hushåll	  i	  området.	  Dessa	  har	  justerats	  med	  avseende	  på	  

hushållens	  ekonomiska	  förutsättningar.	  Personer	  med	  en	  disponibel	  inkomst	  under	  	  

120	  000	  kr/år	  anses	  i	  analysen	  inte	  ha	  ekonomisk	  möjlighet	  att	  köpa	  en	  bostadsrätt.	  

Motiveringen	  är	  att	  Stockholmare	  i	  snitt	  lägger	  30-‐45%	  av	  sin	  disponibla	  inkomst	  på	  sitt	  

boende	  (Lundgren,	  2013).	  Det	  betyder	  att	  en	  person	  med	  en	  årlig	  disponibel	  inkomst	  på	  

120	  000	  kr	  skulle	  spendera	  3	  000-‐4	  500	  kr	  i	  månaden	  på	  sitt	  boende.	  	  

Boendekostnaden	  för	  en	  nyproducerad	  lägenhet	  med	  ett	  rum	  om	  40	  kvm	  ligger	  på	  ca	  	  

5	  900	  kr/månaden.	  Då	  antas	  ett	  försäljningspris	  på	  40	  000	  kr/kvm	  och	  en	  årsavgift	  på	  

650	  kr/kvm.	  Kontantinsatsen	  antas	  vara	  20%	  och	  räntan	  3,5%.	  Ingen	  hänsyn	  har	  tagits	  

till	  att	  räntekostnaden	  är	  avdragsgill	  mot	  bakgrund	  av	  att	  skatteeffekten	  beror	  på	  

individens	  privatekonomiska	  situation.	  	  

Av	  ovanstående	  exempel	  framstår	  antagandet	  om	  att	  30	  –	  45%	  av	  den	  disponibla	  

inkomsten	  läggs	  på	  boende	  som	  en	  underskattning,	  speciellt	  vid	  nyproducerade	  

lägenheter.	  	  Det	  finns	  dock	  andra	  inkomster	  att	  ta	  hänsyn	  till	  såsom	  arv	  och	  vinster	  från	  

tidigare	  bostadsrättsförsäljning/försäljningar.	  Dock	  anses	  dessa	  vara	  försumbara	  i	  detta	  
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fall.	  Jag	  har	  valt	  att	  justera	  kalkylen	  och	  utesluta	  personer	  som	  har	  en	  lägre	  disponibel	  

inkomst	  än	  120	  000	  kr/år.	  

En	  antagen	  omsättning,	  dvs.	  årlig	  flyttning	  inom	  marknadsområdet,	  används	  vid	  

beräkningen.	  Beräkningen	  görs	  med	  två	  omsättningsantaganden,	  5	  respektive	  10%,	  

detta	  för	  att	  simulera	  känsligheten	  vid	  konjunktursvängningar.	  Procentsatsen	  används	  

för	  att	  beräkna	  hur	  många	  hushåll	  som	  kan	  tänkas	  flytta	  varje	  år	  och	  som	  då	  är	  

intresserad	  av	  att	  gå	  på	  visningar.	  	  	  

En	  efterfrågan	  på	  bostäder	  i	  PMA	  har	  skattats.	  Uppskattning	  är	  till	  del	  baserad	  på	  

bedömningar	  av	  erfarna	  mäklare	  varvid	  efterfrågan	  på	  bostäder	  i	  PMA	  från	  boende	  i	  

PMA	  har	  skattats	  till	  50%	  (Lövenhoff,	  2013).	  För	  SMA	  ”resterande	  Solna”	  har	  en	  

efterfrågan	  på	  bostadsrätter	  i	  PMA	  om	  19%	  använts.	  Procentsatsen	  är	  baserad	  på	  

bedömningen	  att	  19%	  av	  invånarna	  i	  kommunen	  stannar	  kvar	  i	  kommunen	  vid	  en	  flytt	  

(Holmström,	  2013).	  Denna	  procentsats	  har	  även	  använts	  för	  Sundbyberg,	  då	  dessa	  

områden	  antas	  ha	  liknande	  preferenser.	  Efterfrågan	  på	  bostadsrätter	  i	  PMA	  från	  SMA	  

Stockholms	  innerstad	  har	  uppskattats	  till	  5%.	  Detta	  är	  en	  grov	  bedömning	  som	  är	  

förenad	  med	  förhöjd	  osäkerhet.	  Procentsatsen	  kan	  inte	  härledas	  empiriskt,	  även	  om	  det	  

finns	  en	  faktiskt	  observerad	  flyttandel	  som	  noteras	  för	  projektet	  Brf	  Arkitekten	  och	  

Huvudsta	  Centrum	  etapp	  1	  &	  2.	  Denna	  del	  av	  beräkningen	  får	  snarast	  ses	  som	  en	  

simulering,	  se	  bilaga	  3.	  	  

En	  utfallsfrekvens	  nyttjas	  för	  att	  uppskatta	  hur	  stor	  andel	  av	  antalet	  visningar	  gällande	  

nyproducerade	  bostadsrätter	  som	  faktiskt	  leder	  till	  köp.	  Utfallsfrekvensen	  är	  baserad	  på	  

faktisk	  efterfrågan	  för	  Brf	  Arkitekten	  och	  har	  beräknats	  till	  43%.	  Beräkningen	  resulterar	  

i	  en	  teoretisk	  efterfrågan	  för	  PMA	  och	  SMA	  som	  sedan	  adderas	  till	  en	  total	  teoretisk	  

efterfrågan,	  se	  bilaga	  4.	  	  

5.7	  Absorption	  

Det	  är	  av	  intresse	  att	  studera	  om	  efterfrågan	  på	  marknaden,	  även	  med	  beaktande	  av	  det	  

framtida	  konkurrerande	  utbudet,	  är	  tillräcklig	  för	  att	  bära	  projektet.	  För	  att	  uppskatta	  

efterfrågan	  kopplad	  till	  Löjtnanten	  1	  har	  den	  justerade	  marknadsandelen	  multiplicerats	  
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med	  den	  teoretiska	  efterfrågan,	  se	  bilaga	  5.	  Denna	  beräkning	  visar	  om	  efterfrågan	  på	  

marknaden	  kan	  absorbera	  det	  antal	  lägenheter	  som	  Löjtnanten	  1	  representerar.	  

Vid	  en	  antagen	  omsättning/flytt	  om	  10%	  kan	  marknaden	  med	  marginal	  absorbera	  

projekt	  Löjtnanten	  1.	  Vid	  ett	  omsättningsantagande	  om	  5%	  är	  den	  bedömda	  efterfrågan	  

inte	  tillräckligt	  stor	  för	  att	  absorbera	  projektet	  och	  40%	  av	  lägenheterna	  (56	  stycken)	  

skulle	  förbli	  osålda	  givet	  den	  antagna	  prisnivån	  och	  därmed	  projektkalkylen,	  se	  	  

avsnitt	  6.	  
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6.	  Projektkalkyl	  

	  

Nedan	  beskrivs	  huvudelementen	  i	  kalkylen.	  Alla	  beräkningar	  är	  gjorda	  i	  2013	  års	  

penningvärde.	  	  

6.1	  Projektdata	  

Nedan	  följer	  nyckeluppgifter	  för	  projektet	  Löjtnanten	  1,	  se	  tabell	  5.	  	  

	  
Nyckeluppgifter	   Kvadratmeter/styck	  
Antal	  lägenheter	   140	  	  
Snittyta	  per	  lägenhet	  	   72	  	  
Antal	  garageplatser	   84	  	  
Yta	  avseende	  lokaler	  (LOA)	  	   1	  800	  	  
Boarea	  (BOA)	   10	  080	  
Ljus	  bruttoarea	  (BTA)	   15	  000	  
Mörk	  bruttoarea	  (BTA)	  avseende	  
garage	  &	  förråd	  under	  mark	  

	  
3	  500	  

Total	  bruttoyta	  (BTA)	   18	  500	  
Effektivitetstal	  (BOA+	  LOA)/	  Ljus	  BTA	   79%	  

Tabell	  5.	  Nyckeluppgifter	  för	  projektet	  Löjtnanten	  1	  

Antalet	  lägenheter	  är	  bedömt	  utifrån	  ett	  exploateringstal	  på	  2,5.	  Exploateringstalet	  

mäter	  bebyggelsetätheten	  i	  projektet.	  Exploateringstalet	  är	  ljus	  bruttoarean	  dividerat	  

med	  markarealen.	  I	  detta	  fall	  är	  markarealen	  5	  891	  kvm.	  Ett	  exploateringstal	  på	  2,5	  bör	  

anses	  som	  normal	  bebyggelsetäthet	  (Nordlund,	  2013).	  	  

Snittytan	  per	  lägenhet	  är	  bedömd	  utifrån	  den	  tilltänkta	  målgruppen.	  Antal	  garageplatser	  

är	  beräknad	  utifrån	  parkeringstalet	  0,6	  (se	  avsnitt	  4.2.3	  Parkering).	  	  Ytan	  avseende	  

garage	  under	  mark	  är	  framtagen	  under	  antagandet	  att	  varje	  parkeringsplats	  kräver	  en	  

yta	  om	  25	  kvm.	  Lokalarean	  är	  bedömd	  utifrån	  platsens	  förutsättningar	  (Nordlund,	  

2013).	  Den	  totala	  bruttoarean	  innefattar	  både	  ljus	  och	  mörk	  bruttoarea.	  Där	  ingår	  även	  
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förråd	  och	  trapphus.	  Projektet	  är	  utformat	  för	  en	  effektivitetsgrad	  på	  79%	  efter	  en	  

erfarenhetsmässig	  uppskattning	  av	  JM	  (Nordlund,	  2013).	  	  

6.2	  Intäkter	  

Den	  största	  intäktsposten	  i	  projektkalkylen	  utgörs	  av	  den	  insats	  respektive	  

lägenhetsköpare	  betalar	  samt	  den	  indirekta	  del	  av	  köpeskillingen	  per	  lägenhet	  som	  

finansieras	  via	  lån	  i	  bostadsrättsföreningen	  som	  bildas.	  	  	  

6.2.1	  Insats	  	  

Den	  primära	  målgruppen	  ”Unga	  vuxna”	  är	  inte	  en	  speciellt	  kapitalstark	  målgrupp.	  Det	  är	  

även	  aningen	  lägre	  inkomstnivå	  i	  Huvudsta	  jämfört	  med	  övriga	  Solna.	  Därför	  bör	  

prisnivån	  på	  bostadsrätter	  inte	  vara	  för	  hög.	  En	  inkomstanalys	  har	  gjorts	  vilket	  

resulterat	  i	  en	  rekommenderad	  prisnivå	  på	  38	  000	  -‐	  42	  000	  kr/kvm.	  Rekommenderad	  

årlig	  avgiftsnivå	  är	  650	  kr/kvm	  (Eckerbom,	  2013).	  	  

För	  att	  komma	  fram	  till	  detta	  har	  andrahandsmarknaden	  undersökts	  och	  en	  

prisjämförelse	  har	  gjorts	  avseende	  25	  lägenheter.	  Andrahandsmarknaden	  i	  Solna	  har	  ett	  

snittpris	  på	  32	  965	  kr/kvm	  och	  en	  årlig	  avgiftsnivå	  på	  566	  kr/kvm.	  Snittytan	  på	  de	  i	  

prisjämförelsen	  utvalda	  lägenheterna	  är	  75	  kvm.	  Lägenheter	  på	  3	  rum	  är	  något	  dyrare	  

är	  övriga,	  dessa	  ligget	  i	  snitt	  på	  35	  400	  kr/kvm	  (Värderingsdata,	  2013).	  

Den	  rekommenderade	  årliga	  avgiftsnivån	  på	  650	  kr/kvm	  täcker	  bland	  annat	  

driftskostnader,	  räntor	  på	  lån	  i	  bostadsrättsföreningen	  samt	  avskrivning.	  	  

6.2.2	  Rimlighetskontroll	  

Det	  nuvarande	  utbudet	  år	  2013	  har	  studerats.	  I	  tabell	  6	  och	  figur	  13	  kan	  priserna	  utläsas	  

samt	  var	  de	  olika	  projekten	  är	  lokaliserade.	  Jag	  drar	  slutsatsen	  att	  40	  000	  kr/kvm	  är	  ett	  

rimligt	  antaget	  pris	  för	  projektet	  Löjtnanten	  1.	  	  
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Projekt	  

Snittinsats	  
(kr/kvm)	  

Snittavgift	  
(kr/kvm/år)	  

Löjtnanten	  1	   40	  000	   650	  
Brf	  Arkitekten	   41	  000	   -‐	  
Huvudsta	  Centrum	  Etapp	  1	  &	  2	  	   38	  700	   680	  
Huvudsta	  Strand	   54	  000	  	   650	  

Tabell	  6.	  Insats	  för	  utbud	  2013.	  Snittavgiften	  för	  Brf	  Arkitekten	  är	  okänd.	  Siffrorna	  är	  hämtade	  

från	  avsnitt	  5.4.2	  Befintliga	  bostäder	  	  

	  

	  

Figur	  13.	  Utbud	  i	  Huvudsta	  år	  2013	  

	  

6.2.3	  Övriga	  intäkter	  

Uthyrda	  lokaler	  och	  garageplatser	  ger	  årliga	  intäkter	  till	  bostadsrättsföreningen.	  Dessa	  

intäkter	  ger	  indirekt	  en	  lägre	  årlig	  avgiftsnivå	  för	  bostadsrättsinnehavarna.	  
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6.3	  Kostnader	  

Nedan	  beskrivs	  huvuddelarna	  i	  exploateringskalkylen,	  se	  tabell	  7.	  

Kostnadselement	   Mkr	  

Köpeskilling	   0	  	  
Anläggningsavgifter	  VA	   3,5	  	  
Tomtberedning	  och	  demolering	   15	  
Upprustning	  av	  torg	  	   15	  
Anpassning	  av	  gator	   10	  
Uppförande	  av	  ersättningsparkering	   65	  	  
Produktionskostnad	  ink.	  moms	   372	  
Riskvinst	   50	  

Tabell	  7.	  Expolateringskalkyl	  för	  projektet	  Löjtnanten	  1	  

Köpeskillingen	  för	  mark	  förutsätter	  normalt	  sett	  att	  den	  aktuella	  marken	  är	  

markberedd.	  I	  detta	  fall	  skall	  noteras	  att	  en	  betydande	  kostnad	  erfordras	  för	  

tomtberedning	  och	  demolering,	  uppförande	  av	  ersättningsparkering	  samt	  upprustning	  

av	  torg	  och	  anpassning	  av	  gator.	  	  En	  förutsättning	  för	  att	  projektet	  skall	  vara	  

genomförbart	  är	  att	  full	  hänsyn	  tas	  till	  nyss	  nämnda	  tillkommande	  kostnader	  när	  

köpeskillingen	  för	  marken	  bestäms.	  Det	  vill	  säga	  markvärdet	  justerat	  för	  tillkommande	  

beredningskostnader	  sätts	  till	  noll	  (fastighetsägaren	  står	  indirekt	  för	  dessa	  kostnader).	  	  

I	  kostnadsspecifikationen	  ovan	  visas	  detta	  antagande	  genom	  att	  köpeskillingen	  satts	  till	  

noll.	  	  

Uppförandet	  av	  ersättningsparkering	  avser	  de	  260	  parkeringsplatser	  som	  idag,	  i	  

befintligt	  parkeringshus,	  används	  av	  de	  boende	  i	  närområdet.	  

De	  olika	  kostnadselementens	  storlek	  är	  uppskattade	  av	  JM.	  Upprustning	  av	  torg	  samt	  

anpassning	  av	  gator	  har	  tagits	  med	  i	  kalkylen	  då	  erfarenhetsmässigt	  påförs	  byggherren	  

expolateringskostnader	  (Nordlund,	  2013).	  Detta	  utreds	  inte	  vidare	  i	  detta	  arbete.	  	  
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6.4	  Kommentar	  till	  projektkalkylen	  

Med	  ovanstående	  intäkter	  och	  kostnader	  når	  projektkalkylen	  en	  ”break-‐even”	  nivå.	  

Detta	  innebär	  att	  projektet	  är	  ekonomiskt	  genomförbart	  med	  ovanstående	  

kalkylförutsättningar	  och	  antaganden.	  Dock	  bör	  förutsättningarna	  och	  riskerna,	  

exempelvis	  kostnaderna	  för	  markberedning	  samt	  ersättningsparkering)	  genomlysas	  och	  

utredas	  vidare,	  eftersom	  det	  har	  stor	  betydelse	  för	  projektkalkylen.	  	  	  
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7.	  Analys	  

Om	  parkeringshuset	  på	  fastigheten	  Löjtnanten	  1	  omvandlas	  kommer	  stadsbilden	  i	  

området	  att	  förändras.	  Det	  skapar	  en	  mer	  levande	  miljö	  med	  bostäder	  där	  fler	  

människor	  rör	  sig	  dygnets	  alla	  timmar,	  vilket	  även	  bidrar	  till	  en	  säkrare	  och	  tryggare	  

miljö.	  

En	  viktig	  förutsättning	  för	  att	  projektet	  skall	  gå	  att	  genomföra	  ekonomiskt	  är	  att	  Solna	  

kommun	  vid	  fastställande	  av	  köpeskillingen	  för	  marken	  beaktar	  de	  fördelar	  som	  erhålls	  

i	  form	  av	  attraktivare	  centrum,	  upprustat	  torg	  och	  anpassade	  gator.	  Hänsyn	  behöver	  

vidare	  tas	  till	  fastighetens	  befintliga	  skick	  och	  den	  markberedning	  som	  erfordras.	  Jag	  

tänker	  särskilt	  på	  demoleringen	  av	  Motorborgen	  och	  uppförandet	  av	  ersättande	  

parkeringsplatser.	  	  

I	  marknadsanalysen	  har	  erfarenhetsbedömningar	  från	  registrerade	  fastighetsmäklare	  

använts	  för	  att	  bedöma	  intresset	  för	  lägenheter	  i	  PMA.	  Detta	  är	  en	  mindre	  säker	  metod	  

och	  ett	  mer	  exakt	  resultat	  skulle	  uppnås	  om	  flyttströmsdata	  använts.	  Detta	  har	  dock	  inte	  

varit	  ekonomiskt	  genomförbart	  i	  denna	  studie.	  	  	  

Produktivitetsanalysen	  bygger	  på	  information	  om	  framtida	  projekt	  som	  ännu	  inte	  har	  

förverkligats	  och	  planerna	  för	  dessa	  kan	  ändras,	  vilket	  bör	  beaktas	  vid	  beslut	  om	  

eventuell	  projektstart.	  Begränsad	  information	  har	  varit	  tillgänglig	  beträffande	  det	  

konkurrerande	  utbudet.	  Detta	  skapar	  en	  osäkerhet	  beträffande	  den	  relativa	  

konkurrenskraften	  för	  analyserade	  projekt.	  I	  den	  nuvarande	  

produktivitetsanalysansatsen	  har	  samtliga	  attribut	  samma	  vikt	  varefter	  respektive	  

fastighet	  poängsätts	  utifrån	  hur	  denna	  bedöms	  förhålla	  sig	  till	  attributen.	  Om	  projekt	  

Löjtnanten	  1	  bedöms	  intressant	  bör	  man	  överväga	  att	  även	  pröva	  hur	  slutsatserna	  i	  

produktivitetsanalysen	  påverkas	  om	  de	  olika	  attributen	  viktas	  efter	  hur	  betydelsefulla	  

de	  är	  för	  målgruppen.	  Denna	  viktning	  kan	  eventuellt	  kräva	  indata	  från	  en	  närmare	  

undersökning	  av	  målgruppens	  preferenser	  
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Som	  konstaterat	  i	  marknadsanalysen	  finns	  det	  en	  efterfrågan	  i	  området	  mot	  projektet.	  

Jag	  ser	  dock	  att	  den	  beräknande	  efterfrågan	  vid	  en	  lågkonjunktur,	  5%,	  inte	  täcker	  det	  

planerade	  antalet	  bostadsrätter.	  	  

Parkeringsnormsfrågan	  är	  central	  i	  detta	  arbete	  och	  jag	  anser	  att	  en	  mer	  individuell	  

parkeringsnormssättning	  bör	  tillämpas.	  I	  detta	  fall	  bör	  inte	  ett	  parkeringstal	  på	  1.0	  

tillämpas,	  med	  tanke	  på	  de	  goda	  kollektivtrafikmöjligheterna.	  Om	  komplettering	  

dessutom	  sker	  med	  bilpool	  och	  cykelparkeringsmöjligheter	  kan	  det	  vara	  önskvärt	  att	  se	  

till	  platsen	  och	  projektets	  tänkta	  utformning	  när	  parkeringstalet	  bestäms.	  Ett	  förslag	  till	  

Solna	  kommun	  kan	  vara	  att	  låta	  projektet	  Löjtnanten	  1	  bli	  ett	  pilotprojekt	  likt	  

Fullriggaren	  i	  Malmö.	  	  

Analysen	  av	  parkeringsbehovet	  har	  avsett	  de	  boende	  i	  närområdet.	  Data	  om	  övriga	  

hyrestagare	  i	  Motorborgen,	  tillsammans	  motsvarande	  299	  (559-‐260)	  parkeringsplatser,	  

har	  ej	  varit	  tillgängliga.	  Om	  projektet	  Löjtnanten	  1	  bedöms	  intressant,	  bör	  en	  detaljerad	  

parkeringsutredning	  göras	  eftersom	  slutsatsen	  kan	  påverka	  projektförutsättningarna.	  

Om	  den	  makroekonomiska	  utvecklingen	  bedöms	  försämras	  jämfört	  med	  de	  

framtidsbedömningar	  som	  hittills	  förefaller	  representera	  en	  consensus,	  bör	  en	  närmare	  

bedömning	  göras	  av	  huruvida	  detta	  skall	  påverka	  ett	  genomförande	  av	  Löjtnanten	  1.	  Av	  

särskilt	  intresse	  att	  bevaka	  är	  också	  om	  det	  skulle	  införas	  allmänna	  restriktioner	  som	  

påverkar	  bostadsrättsköpares	  lånefinansieringsmöjligheter.	  

Den	  riskvinst	  som	  beräknats	  i	  projektkalkylen	  förefaller	  vara	  av	  begränsad	  storlek.	  	  

Detta	  innebär	  att	  marginalerna	  för	  projektet	  också	  begränsas.	  Större	  krav	  bör	  därmed	  

ställas	  på	  en	  förstudie	  kring	  de	  kostnadselement	  som	  är	  förenade	  med	  förhöjd	  risk	  

innan	  beslut	  om	  genomförande.	  
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8.	  Slutsats	  

Fastigheten	  Löjtnanten	  1	  ligger	  i	  utmärkt	  läge	  med	  avseende	  på	  kollektivtrafik	  och	  med	  

hänsyn	  till	  bilburen	  trafik.	  Området	  är	  lugnt	  med	  närhet	  till	  natur	  och	  cykelavstånd	  till	  

centrala	  Stockholm.	  Det	  höga	  och	  fria	  läget	  bidrar	  även	  till	  platsens	  konkurrenskraft.	  

Platsen	  är	  aningen	  trafikstörd	  vilket	  sänker	  värdet	  men	  platsen	  har	  fortfarande	  en	  stark	  

attraktionskraft	  och	  konkurrensförmåga.	  	  

Jag	  anser	  att	  en	  förändring	  i	  parkeringsnormen	  krävs.	  Med	  den	  goda	  kollektivtrafik	  som	  

erbjuds	  inom	  Stockholms	  län	  bör	  inte	  höga	  parkeringsnormer	  behövas	  vid	  attraktiva	  

nyproduktionslägen.	  Löjtnanten	  1	  är	  ett	  exempel	  på	  ett	  projekt	  i	  ett	  sådant	  läge	  och	  

särskilt	  om	  detta	  genomförs	  i	  kombination	  med	  att	  bilpool	  erbjuds.	  	  

Marknadsanalysen	  visar	  att	  projektet	  kan	  genomföras	  om	  omsättningen	  i	  det	  befintliga	  

bostadsområdet	  inom	  marknadsområdet	  är	  högre	  än	  5%.	  	  

Projektkalkylen	  visar	  på	  en	  begränsad	  vinst	  och	  förutsätter	  att	  kommunen	  ser	  till	  den	  

långsiktigt	  positiva	  effekt	  som	  ett	  upprustat	  närförortscentrum	  åstadkommer.	  Dock	  bör	  

förutsättningarna	  och	  riskerna	  genomlysas	  och	  utredas	  vidare,	  eftersom	  det	  har	  stor	  

betydelse	  för	  projektkalkylen.	  	  
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Bilaga	  1.	  Produktivitetsanalys	  av	  projektet	  Kv.	  Ekelundsvägen	  
	  

	  
	  
	   	  

Kv.	  Ekelundsvägen Undermålig Typisk Överlägsen
Vetofaktor Hög Medium Delvis Neutral Delvis Medium Hög

Fysiska	  attribut

Naturliga
Högt	  och	  fritt	  läge X
Sjöutsikt X
Insyn X

Tillverkade
Moderna	  bostäder X
Parkering	   X
Bilpool
Cykelparkering X
Park X

Legala	  attribut
Bostadsrätter X

Geografiska	  attribut
Närhet	  till	  tunnelbana	   X
Närhet	  till	  Stockholms	  centrum X
Närhet	  till	  buss X
Cykelvänligt	  område X
Grönområde X
Motionsspår X
Närhet	  till	  vattnet X
Närhet	  till	  skola	  och	  förskolor X
Närhet	  till	  affärer	  och	  serviceutbud X
Kvalitet	  på	  affärer	  och	  serviceutbud X
Närhet	  till	  gym X
Närhet	  till	  badplats X
Närhet	  till	  take-‐away X
Närhet	  till	  lekplats X
Områdets	  status X
Trafikbuller X
Övrigt	  störande	  ljud X

Relativ	  konkurrenskraft
Summa	  poäng 0 0 4 15 6 0 0
Kategoripoäng 0 2 4 5 6 8 10
Vägd	  kategoripoäng 0 0 16 75 36 0 0
Summa	   127
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Bilaga	  2.	  Produktivitetsanalys	  av	  projektet	  Ingenting	  
	  

	  

Ingenting Undermålig Typisk Överlägsen
Vetofaktor Hög Medium Delvis Neutral Delvis Medium Hög

Fysiska	  attribut

Naturliga
Högt	  och	  fritt	  läge X
Sjöutsikt
Insyn X

Tillverkade
Moderna	  bostäder X
Parkering	   X
Bilpool
Cykelparkering X
Park X

Legala	  attribut
Bostadsrätter X

Geografiska	  attribut
Närhet	  till	  tunnelbana	   X
Närhet	  till	  Stockholms	  centrum X
Närhet	  till	  buss X
Cykelvänligt	  område X
Grönområde X
Motionsspår X
Närhet	  till	  vattnet X
Närhet	  till	  skola	  och	  förskolor X
Närhet	  till	  affärer	  och	  serviceutbud X
Kvalitet	  på	  affärer	  och	  serviceutbud X
Närhet	  till	  gym X
Närhet	  till	  badplats X
Närhet	  till	  take-‐away X
Närhet	  till	  lekplats X
Områdets	  status X
Trafikbuller X
Övrigt	  störande	  ljud X

Relativ	  konkurrenskraft
Summa	  poäng 0 1 5 16 2 0 0
Kategoripoäng 0 2 4 5 6 8 10
Vägd	  kategoripoäng 0 2 20 80 12 0 0
Summa	   114
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Bilaga	  3.	  Indata	  i	  analysen	  
	  

	   	  

Indata

Bedömt	  utbud	  år	  2016 Anm.Antal	  lägenheter Relativ	  konkurrenskraft	  (poäng)
Löjtnanten	  1 140 140
HSB	  Bostad,	  Kv.	  Ekelund,	  etapp	  X	  av	  10 100 127
Skanska,	  Området	  "Ingenting",	  etapp	  X	  av	  3 1 89 114
Befintliga	  bostäder 2 158 123

Summa 487 504
Genomsnitt 127

Efterfrågan	  på	  lägenheter	  i	  PMA
Boende	  i	  PMA 3 50%
SMA	  Resterande	  Solna	  &	  Sundbyberg 4 19%
SMA	  Stockholm 5 5%

Visningsutfallsfrekvens 6
Antal	  hushåll	  som	  kom	  på	  visning 80
Antal	  sålda	  lägenheter 34
Frekvens 43%

Anm.
1.	  De	  tre	  etapperna	  antas	  storleksmässigt	  vara	  likvärdiga
2.	  De	  befintliga	  bostadsrätternas	  relativa	  konkurrenskraft	  kommer	  utifrån	  ett	  viktats	  resultat	  utifrån	  respektive	  
	  	  	  	  projekts	  produktivitetsanalys
3.	  Av	  erfaren	  mäklare	  grovt	  uppskattad	  andel	  intresserade	  hushåll	  från	  närområdet
4.	  Mäklarbedömning	  av	  andel	  hushåll	  i	  Solna	  som	  flyttar	  inom	  Solna	  kommun.	  Samma	  procentsats	  har	  använts	  för	  Sundbyberg
5.	  Andel	  baserad	  på	  resultatet	  av	  försäljning	  av	  Skanskas	  projekt	  "Ingenting"	  och	  Peabs	  projekt	  "Huvudsta	  Centrum"
6.	  Visningsutfallsfrekvensen	  är	  skattad	  efter	  erfarenhetsbedömning	  av	  mäklare	  kopplad	  till	  projekt	  "Ingenting"	  (Skanska)
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Bilaga	  4.	  Utdata	  i	  analysen	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

Utdata

Utbud	  år	  2016
Löjtnanten	  1,	  marknadsandel 29%
Amenity	  Index 1,154
Justerad	  marknadsandel	  efter	  Amenity	  index 33%

Teoretisk	  efterfrågan	  (antal	  hushåll)	  (Ref.	  Bilaga	  5)
Antagen	  årlig	  omflyttningsnivå,	  brutto 10% 5%
PMA 137 69
SMA	  Stockholm 189 94
SMA	  Resterande	  Solna	  &	  Sundbyberg 197 99
Befintliga	  bostäder 3 2
Summa 527 263

Beräknat	  antal	  efterfrågade	  lägenheter
PMA 46 23
SMA	  Stockholm 63 31
SMA	  Resterande	  Solna	  &	  Sundbyberg 65 33
Befintliga	  bosräder 1 1
Summa 175 87

Antal	  lägenheter	  i	  projektet	  Löjtnanten	  1 140 140
Överskott/Underskott 35 -‐53
Bör	  projektet	  realiseras? Ja Nej
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Bilaga	  5.	  Beräkning	  av	  efterfrågan	  
	  

	   	  

Beräknad	  efterfrågan	  PMA
Antal	  personer 18695
Antagen	  kvot	  Personer/Hushåll 2,2
Antal	  Hushåll	  Brutto 8498
Andel	  med	  tillräckliga	  ekonomiska	  förutsättningar 76%
Antal	  hushåll	  med	  antagen	  erforderlig	  köpkraft 6456
Omsättning 10% 5%
Antal	  flyttar	   646 323
Potentiell	  efterfrågan	  (Ref.	  Bilaga	  3) 50% 50%
Andel	  flyttar	  inom	  PMA 323 161
Utfallsfrekvens	  (Ref.	  Bilaga	  3) 43% 43%
Andel	  genomförda	  köp 137 69

Teoretisk	  efterfrågan	  (antal	  hushåll) 137 69

Beräknad	  efterfrågan	  SMA	  Stockholm
Antal	  personer 251694
Antagen	  kvot	  Personer/Hushåll 2,2
Antal	  Hushåll	  Brutto 114406
Andel	  med	  tillräckliga	  ekonomiska	  förutsättningar 78%
Antal	  hushåll	  med	  antagen	  erforderlig	  köpkraft 88898
Omsättning 10% 5%
Antal	  flyttar	   8890 4445
Potentiell	  efterfrågan	  mot	  PMA	  (Ref.	  Bilaga	  3) 5% 5%
Andel	  flyttar	  till	  PMA 444 222
Utfallsfrekvens	  (Ref.	  Bilaga	  3) 43% 43%
Andel	  genomförda	  köp 189 94

Teoretisk	  efterfrågan	  (antal	  hushåll) 189 94
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Bilaga	  5,	  forts.	  Beräkning	  av	  efterfrågan	  
	  

	   	  

Beräknad	  efterfrågan	  SMA	  Solna	  &	  Sundbyberg
Antal	  personer 71696
Antagen	  kvot	  Personer/Hushåll 2,2
Antal	  Hushåll	  Brutto 32589
Andel	  med	  tillräckliga	  ekonomiska	  förutsättningar 75%
Antal	  hushåll	  med	  antagen	  erforderlig	  köpkraft 24419
Omsättning 10% 5%
Antal	  flyttar	   2442 1221
Potentiell	  efterfrågan	  mot	  PMA	  (Ref.	  Bilaga	  3) 19% 19%
Andel	  flyttar	  till	  PMA 464 232
Utfallsfrekvens	  (Ref.	  Bilaga	  3) 43% 43%
Andel	  genomförda	  köp 197 99

Teoretisk	  efterfrågan	  (antal	  hushåll) 197 99

Beräknad	  efterfrågan	  befintliga	  bostäder
Antal	  hushåll	  med	  antagen	  erforderlig	  köpkraft 158
Omsättning 10% 5%
Antal	  flyttar	   16 8
Potentiell	  efterfrågan	  (Ref.	  Bilaga	  3) 50% 50%
Andel	  flyttar	  inom	  PMA 8 4
Utfallsfrekvens	  (Ref.	  Bilaga	  3) 43% 43%
Andel	  genomförda	  köp 3 2

Teoretisk	  efterfrågan	  (antal	  hushåll) 3 2
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Bilaga	  6.	  Produktivitetsanalys	  av	  befintliga	  bostäder	  år	  2016	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

Projekt Antal	  lägenheter Relativ	  konkurrenskraft
Brf	  Arkitekten 34 113
Huvudsta	  Centrum 87 120
Huvudsta	  Strand 37 139

Summa	  lgh 158
Viktat	  snitt 123
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Brf	  Arkitekten Undermålig Typisk Överlägsen
Vetofaktor Hög Medium Delvis Neutral Delvis Medium Hög

Fysiska	  attribut

Naturliga
Högt	  och	  fritt	  läge X
Sjöutsikt
Insyn X

Tillverkade
Moderna	  bostäder X
Parkering	   X
Bilpool
Cykelparkering X
Park X

Legala	  attribut
Bostadsrätter X

Geografiska	  attribut
Närhet	  till	  tunnelbana	   X
Närhet	  till	  Stockholms	  centrum X
Närhet	  till	  buss X
Cykelvänligt	  område X
Grönområde X
Motionsspår X
Närhet	  till	  vattnet X
Närhet	  till	  skola	  och	  förskolor X
Närhet	  till	  affärer	  och	  serviceutbud X
Kvalitet	  på	  affärer	  och	  serviceutbud X
Närhet	  till	  gym X
Närhet	  till	  badplats X
Närhet	  till	  take-‐away X
Närhet	  till	  lekplats X
Områdets	  status X
Trafikbuller X
Övrigt	  störande	  ljud X

Relativ	  konkurrenskraft
Summa	  poäng 0 1 6 15 2 0 0
Kategoripoäng 0 2 4 5 6 8 10
Vägd	  kategoripoäng 0 2 24 75 12 0 0
Summa	   113
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Undermålig Typisk Överlägsen
Huvudsta	  Centrum Vetofaktor Hög Medium Delvis Neutral Delvis Medium Hög

Fysiska	  attribut

Naturliga
Högt	  och	  fritt	  läge X
Sjöutsikt
Insyn X

Tillverkade
Moderna	  bostäder X
Parkering	   X
Bilpool
Cykelparkering X
Park X

Legala	  attribut
Bostadsrätter X

Geografiska	  attribut
Närhet	  till	  tunnelbana	   X
Närhet	  till	  Stockholms	  centrum X
Närhet	  till	  buss X
Cykelvänligt	  område X
Grönområde X
Motionsspår X
Närhet	  till	  vattnet X
Närhet	  till	  skola	  och	  förskolor X
Närhet	  till	  affärer	  och	  serviceutbud X
Kvalitet	  på	  affärer	  och	  serviceutbud X
Närhet	  till	  gym X
Närhet	  till	  badplats X
Närhet	  till	  take-‐away X
Närhet	  till	  lekplats
Områdets	  status X
Trafikbuller X
Övrigt	  störande	  ljud X

Relativ	  konkurrenskraft
Summa	  poäng 0 0 5 12 5 0 1
Kategoripoäng 0 2 4 5 6 8 10
Vägd	  kategoripoäng 0 0 20 60 30 0 10
Summa	   120
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Undermålig Typisk Överlägsen
Huvudsta	  Strand Vetofaktor Hög Medium Delvis Neutral Delvis Medium Hög

Fysiska	  attribut

Naturliga
Högt	  och	  fritt	  läge X
Sjöutsikt X
Insyn X

Tillverkade
Moderna	  bostäder X
Parkering	   X
Bilpool
Cykelparkering X
Park X

Legala	  attribut
Bostadsrätter X

Geografiska	  attribut
Närhet	  till	  tunnelbana	   X
Närhet	  till	  Stockholms	  centrum X
Närhet	  till	  buss X
Cykelvänligt	  område X
Grönområde X
Motionsspår X
Närhet	  till	  vattnet X
Närhet	  till	  skola	  och	  förskolor X
Närhet	  till	  affärer	  och	  serviceutbud X
Kvalitet	  på	  affärer	  och	  serviceutbud X
Närhet	  till	  gym X
Närhet	  till	  badplats X
Närhet	  till	  take-‐away X
Närhet	  till	  lekplats X
Områdets	  status X
Trafikbuller X
Övrigt	  störande	  ljud X

Relativ	  konkurrenskraft
Summa	  poäng 0 0 6 11 4 2 2
Kategoripoäng 0 2 4 5 6 8 10
Vägd	  kategoripoäng 0 0 24 55 24 16 20
Summa	   139


