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Abstract 

Stockholm is one of the fastest growing cities in the world. Its population is growing every 

day and the housing needs are becoming higher. Despite the growth and the need for more 

houses only a few new housing units are being built every year. Critics argue that if the 

building rate stays as it is today the development of the city will be very limited since there is 

no capacity for the city to embrace new incomers.  

The decision makers in the municipality of Stockholm are planning for large investments in 

housing units for the coming years up until 2030. There are plans of building approximately 

140 000 new apartments to mend the ascending need for new houses.  

Farsta County is part of Stockholm and lies a few kilometers to the south of the city center. 

Today the county contains roughly 5 000 housing units. It also contains enormous office 

facilities rented by the Swedish Telecom company TeliaSonera. These facilities are the 

current TeliaSonera headquarters, but due to the aging nature of the facilities the company has 

decided to move out. 

It is known among market experts that Farsta does not possess the most attractive office 

location. Thus when TeliaSonera leaves the premises there is potential risk that they will be 

vacant for quite a long time. And in such situation the opportunity comes to exploit the land in 

different use than its original. The high need of housing combined with the high office 

vacancy rate of the county generate the idea of using the land for housing purposes. One can 

either use the already existing buildings and convert them into apartments and then complete 

the rest of the land with new buildings, which is a more sustainable alternative. Or one can 

demolish the existing stock and build a completely new compound. Feasibility and social 

studies have been carried out in this paper to determine which alternative is the most suitable 

in the current situation. Out of social point of view the alternative where a completely new 

compound is produced is more beneficial than the alternative with the conversion and 

completion. This is due to the higher standard the new apartments will have compared to the 

other alternative plus, and according to the study, the higher number of flats obtained. It will 

also be more beneficial economically in the future due to the reduced costs of maintenance. 

Regardless of which alternative to be chosen the project is going to be costly and it is 

therefore important to organize it well by finding the financiers and studying all the legal and 
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economic aspects before starting off with it. This project is estimated to produce over 2 500 

apartments, a number that says much about the size of the project.   
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Sammanfattning 

Stockholm är en av världens snabbast växande städer. Dess befolkning ökar för varje dag och 

behovet av nya bostäder växer. Trots stadens utveckling och det växande bostadsbehovet 

byggs det enbart ett fåtal nya bostäder årligen. Om det fortsätter att byggas så lite som det 

görs idag kommer stadens utveckling att hämmas rejält då det inte finns möjlighet för 

nyinflyttade att bo i staden.  

Stockholms stad planerar för stora investeringar i bostadssektorn i de kommande åren och 

fram till år 2030. Avsikten är att bygga färdigt runt 140 000 nya lägenheter fram till 2030 för 

att minska det växande bostadsbehovet.  

Farsta är en stadsdel som är belägen ca 10 kilometer söder om Stockholms stadskärna. Idag 

finns det cirka 5 000 bostäder i stadsdelen. I Farsta finns också TeliaSoneras huvudkontor 

som består av ett stort kontorsområde. TeliaSonera har beslutat att flytta från Farsta år 2016. 

Det är känt bland marknads experter att Farsta inte är attraktivt för kontorsverksamhet. När 

TeliaSonera flyttar ut finns det därför stor risk att lokalerna står vakanta en längre period utan 

att hyras. Därför är det lämpligt att tänka på alternativa användningar för området. Det 

växande bostadsbehovet kombinerat med områdets höga vakansgrad på kontor skapar iden 

om att omvandla området till bostäder. Då finns det sätt att tillgå. Antingen konverteras det 

gamla beståndet till lägenheter och kompletteras med nya hus för att uppnå önskad täthet för 

marken, vilket är ett grönare alternativ. Eller rivs allt gammalt och nytt byggs istället. 

Ekonomiska och sociala faktorer vägs in för att avgöra vilket alternativ är mer passande för 

dagens behov. Utav samhälleliga anledningar tycks alternativet med totalomvandling (där det 

gamla beståndet rivs ner) vara mer fördelaktigt jämfört med konverteringsalternativet. Det är 

på grund av att totalomvandlingen skapar fler lägenheter samt att de nyproducerade 

lägenheterna har högre standard. I längden kommer detta alternativ att också vara mer 

ekonomiskt fördelaktig då det har mindre drift- och underhållskostnader. 

Oavsett vilket alternativ som föredras innebär ett sådant projekt stora kostnader. Därför är det 

viktigt att redan i ett tidigt skede organisera projektet genom att hitta lämpliga investerare 

samt att studera de juridiska och ekonomiska aspekterna. Detta projekt beräknas producera 

drygt 2 500 lägenheter, något som talar om storleken av projektet. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det byggs inte tillräckligt med bostäder i storstadsregionerna i Sverige vilket leder till stora 

problem för samhället (Mattson-Linnala, Lind, Weiss & Bengtsson 2013). Huspriserna och 

hyrorna är alltför höga och köerna för att få hyreslägenheter ökar i hela landet. Städernas 

utveckling hämmas av boendekostnader då det är svårt för företagen att locka ny personal om 

de inte hittar lämpliga bostäder. Särskilt gäller detta Stockholm. De senaste 20 åren har det 

byggts cirka 10 000 bostäder per år i Stockholmsregionen medan forskarna påpekar att om 

bostadsproduktionen ska stå i proportion till populationen och tillväxten måste det byggas 

cirka 18 000 nya bostäder årligen istället (Kavander, 2012).  

I Farsta i Stockholm pågår nu byggandet av några bostadsprojekt (Stockholms stad, 2014). 

6 000 - 8 000 nya lägenheter kommer att byggas fram till år 2030. I Farsta finns ett område 

med flera hektar (cirka 22 ha) med kontorslokaler spridda över flera hus (Fastighetsvärlden, 

2013). Lokalerna ägs av RBS Nordisk Renting och hyrs nu av TeliaSonera. TeliaSonera har 

för avsikt att lämna dessa lokaler och hade först tecknat ett avtal med NCC för ett nybygge av 

kontor på Kungsholmen. Men nu står det klart att TeliaSonera flyttar till Fabeges 

Scandinavian Office Building i Arenastaden i Solna år 2016 (Fastighetsvärlden, 2014). 

Det kan vara aktuellt att utnyttja det som eventuellt kan komma att bli tomma lokalerna som 

TeliaSonera lämnar efter sig och omvandla dem till bostäder för att råda bot, om ens med en 

bråkdel, på bostadsbristen som råder i regionen. Men för att det ska bli en verklighet krävs det 

ett välplanerat samarbete mellan de viktigaste aktörerna i en sådan process. De viktigaste 

aktörerna är kommunen och beslutsfattarna (eller staten generellt uttryckt), ägaren eller 

ägarna av marken samt investerarna som är beredda att satsa på det här projektet.  

1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta arbete är att undersöka det bästa möjliga ekonomiska och samhälleliga 

scenariet för den framtida användningen av det området i Farsta som nu hyrs av TeliaSonera. 

Intentionen är att även kunna presentera för beslutsfattarna olika alternativ med eventuella 

risker, kostnader och vinster. Frågorna som behandlas är om det är lönsamt att ha kvar 

lokalerna som kontor eller om de ska omvandlas till någonting annat, främst bostäder. 

Omvandlingen kan ske på två olika sätt; anintgen genom att konvertera de befintliga 

kontorsfastigheterna samt komplettera dem med bostäder eller genom att riva ner allt gammalt 

och bygga helt nytt. Detta arbete är även av intresse för kommunen, för den nuvarande ägaren 

av området samt för möjliga framtida investerare i det fall området ska rustas upp eller 

omvandlas till annat ändamål.  

Andra frågeställningar som kommer att tas upp i detta arbete är: hur attraktivt är Farsta-

området på kontorsmarknaden respektive bostäder? Hur ser bostadsbristen ut i Stockholm? 

Och vilka är de främsta orsakerna till denna brist? Vilka planer finns det för att minska 

bostadsbristen? 
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1.3 Avgränsningar 

Arbetet behandlar TeliaSonera-området i Farsta men det har varit nödvändigt att göra stora 

förenklingar  under arbetets gång. Det har till exempel inte tagits hänsyn till om några 

byggnader eller delområden är belagda med någon form av restriktion, såsom rivnings- eller 

byggförbud. Mest fokus läggs på den ekonomiska potentialen samt det som bäst är lämpligt 

för samhällets behov, utan vidare diskussioner om det juridiska perspektivet.  

1.4 Disposition 

Det här första kapitlet redogör för problemet i fråga samt dess bakgrund och varför det är 

viktigt att forska kring problemet. I det andra kapitlet tas metoden upp som redogör för vilka 

källor som används samt forskningens reliabilitet och validitet. Sedan tas äldre forskning upp 

som en del av den teoretiska studien. Efter det förklaras de grundläggande fastighetsmarknads 

förhållanden i Stockholm ur kontor och bostadsperspektiv. Därefter gås det igenom 

fastighetsmarknaden i Farsta stadsdel med samlad data om bostäder och kontorslokaler. Även 

data om stadsdelens arbetstillfällen och områdets natur beskrivs i det femte kapitlet. I samma 

kapitel beskrivs TeliaSonera-området (studiens fokusområde) med detaljer kring områdets 

bebyggelse och exploateringsgrad. I det sjätte kapitlet presenteras de förslag som tros vara 

mest lämpliga för områdets och stadsdelens utveckling. I det efterföljande kapitlet presenteras 

några räkneexempel på alternativa utvecklingsscenarier för området efter Telias flytt. 

Avslutningsvis förs några diskussioner kring de förslag som tidigare presenterats i arbetet och 

en slutsats ges med det bäst lämpliga förslaget ur främst en ekonomisk och samhällsnyttig 

synpunkt.  
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2 Metod 
I detta kapitel diskuteras metoden som används för forskningen. Metoden granskas och 

validiteten och reliabiliteten diskuteras. 

2.1 Metoder för datainhämtning 

Det finns ett flertal välkända metoder för datainhämtning som experimentella studier, enkäter, 

intervjuer, etc (Bhattacherjee, 2012). Oftast är det fler än en metod som behöver användas för 

att besvara forskningens frågor. Oavsett vilken metod som används bör det finnas en 

blandning av kvalitativ och kvantitativ data för att få en bred bild av hur verkligheten ser ut.  

Jag har valt att använda mig av två metoder: intervjuer och sekundär datainhämtning.  

2.1.1 Intervju 
I denna studie har det intervjuats ett antal personer. Intervjuerna är relativt öppna, vilket 

innebär att frågan ställs och den svarande får fritt besvara den (Bhattacherjee, 2012). 

Strukturerade intervjuer innebär att den svarande bara får välja ”rätt svar” ur en grupp av 

svarsalternativ, och denna typ av intervju oftast används i statistiska ändamål, kvantitativ 

datainhämtning. Att göra en mer öppen intervju innebär djupare förståelse av ämnet då den 

intervjuade ofta kan förklara mer genomgående kring detaljerna och om tankesättet bakom 

svaren, alltså en kvalitativ datainhämtning. 

2.1.2 Sekundär dataanalys  
Sekundär dataanalys är en analys av data som tidigare har samlats in för annat ändamål än för 

den specifika forskningen (Bhattacherjee, 2012). Det kan till exempel vara siffror och statistik 

hämtade från tredje part eller från en myndighet, som exempelvis befolkningen i Stockholm 

och individernas inkomster. Fördelen med den här metoden av datainhämtning är att den 

sparar både tid och pengar än om man själv hämtar data. Dock kan nackdelen vara att den här 

typen av data inte är samlad på ett vetenskapligt sätt då den skulle tjäna ett annat syfte än för 

den vetenskapliga forskningen.  

Den här typen av data har använts för den kvantitativa delen av forskningen och med hjälp av 

den har det varit möjligt att fastställa den marknadsmässiga kostnaden för nybyggnationen i 

Stockholm. 

Andra källor av datainhämtning är tidigare forskning kring liknande ämnen. Med hjälp av den 

här källan har kostnaden för konverteringen kunnat fastställas. 

2.2 Validitet och Reliabilitet 

Forskningens kvalitet bedöms med hjälp av några viktiga kriterier såsom forskningens interna 

och externa validitet (Bhattacherjee, 2012). Intern validitet undersöker om förändringen i den 

specifika beroende variabeln (effekt) kan endast förklaras i förhållande till förändringen i den 

specifika oberoende variabeln (orsak), och inte av (för forskningen) främmande variabler. Tre 

villkor måste sammanträffa för att ge en stark intern validitet: 

 Orsak-effekt sambandet, alltså om orsaken inträffar effekten följer, om orsaken inte 

inträffar ingen effekt följer. 



 

 6 

 Kronologisk ordning, alltså att orsak alltid föregår effekt i tid. 

 Ingen trovärdig alternativförklaring. 

Den här forskningen har inte förmågan att bli stark i sin interna validitet. Detta har sin 

förklaring i att det är till exempel ett svårt och omfattande uppdrag att manipulera orsaken i 

bostadsbristen och kan därför inte observera det förväntade orsak-effekt sambandet. Ett annat 

skäl som gör forskningen mindre stark på den interna validiteten är att orsak och effekt mäts 

vid samma tidpunkt vilket gör det omöjligt att veta vad som föregår och vad som följer. Är det 

bostadsbristen som har gjort bostadssökandes köer långa eller är det de långa köerna (på 

grund av att befolkningen ökar) som har gjort att läget uppfattas som att det är brist på 

bostäder? 

Extern validitet innebär generaliseringen av det studerade fallet till ett mer allmänt 

sammanhang (Bhattacherjee, 2012). Den här forskningen har stark extern validitet då det är 

generellt likadant överallt att om man stryper tillgång på bostäder fås en bostadsbrist. Byggs 

det mer bostäder då kan man råda bot på bostadsbristen.  

Reliabilitet innebär att om ett experiment repeteras om och om igen samma resultat ska fås 

(Bhattacherjee, 2012). En av de främsta orsakerna till att en forskning brister i reliabilitet är 

forskarens partiskhet till en viss inställning. I denna forskning kan min egen uppfattning om 

att TeliaSonera-området ska förvandlas till bostäder ses som partisk, och om någon annan ska 

göra samma forskning men med andra utvecklingsplaner kan området föreslås ha en annan 

användning än min föreslagna användning. Å andra sidan har beräkningarna i denna forskning 

byggts på siffror från officiella myndigheter och vetenskaplig forskning som anses vara 

trovärdiga. 
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3 Litteraturöversikt 
I detta kapitel redovisas vetenskaplig forskning och artiklar som behandlar konverteringen 

eller ombyggnaden av en kommersiell lokal till bostad.  

3.1 Konvertering internationellt 

I många städer världen över har det byggts nya kontorsfastigheter under 1980-talet och tidiga 

1990-talet vilket resulterade i överskott av kontorsfastigheter (Gann och Barlow, 1996). Ett 

nytt tillskott av kontorsfastigheter har tillkommit under tidigt 2000-tal (Remøy och van der 

Voordt, 2007). Speciellt byggdes mycket det i Europa, däribland London och Stockholm 

(Gann och Barlow, 1996). Anledningen till att det byggdes många nya kontor förra seklet är 

den revolutionära utvecklingen inom informations teknik (IT). Många aktörer behövde 

anpassa sina verksamheter med den nya teknologin i mer utvecklade fastigheter och flera 

valde att flytta från de tekniskt opassande fastigheterna till de modernare, särskilt var fallet i 

London. Detta gav upphov till ökad vakansgrad, mindre avkastning för de äldre fastigheterna 

samt att flera fastighetsbolag gått i konkurs till följd av detta. Samtidigt som detta skifte till de 

moderna fastigheterna pågick slog den ekonomiska krisen till i början av 1990-talet. 

Vakansgraden nådde höga nivåer då många företag försvann och de företag som kunde 

fortsätta sina verksamheter under krisen var tvungna att effektivisera sina kostnader vilket 

ofta betydde minimering av sina hyrda lokaler. Att en fastighet står vakant innebär 

ekonomiska problem för ägaren (Remøy och van der Voordt, 2007). Dessutom innebär ett 

tomt hus en rad olika problem för samhället såsom vandalism, kriminalitet, olagligt intrång 

samt brandrisk. En vakant fastighet ger också en dålig image för området då det kan uppfattas 

som att området är inte önskvärt.  

Beroende på kvalitet, typ och lokalisering blev fastighetsbeståndet indelat i tre kategorier;  

- Klass A: erhåller bästa kvaliteten och är byggda eller renoverade 1980 eller senare, 

- Klass B: äldre fastigheter, byggda 1970-talet, i attraktiva områden eller nyare fastigheter i 

förorterna, 

- Klass C: äldre fastigheter som spås vara outhyrbara (Gann och Barlow, 1996). 

De flesta C-klass fastigheterna var vakanta och hade oönskade gamla tekniska lösningar.  

Samtidigt som det fanns ett överskott av kontorsfastigheter fanns det ett starkt underskott av 

bostäder samt en växande efterfrågan. Investerare började inse möjligheterna i att förvandla 

några av de gamla kontorsfastigheterna till lägenheter. På det viset kan en högre avkastning 

fås från de vakanta fastigheterna. Många städer i hela världen började konverteringsprocessen 

från mitten av 1990-talet (Heath, 2001). Exempel är städer som Boston, Chicago, Vancouver, 

Sydney, Melbourne, Toronto och London. Detta sätte att tillföra nya bostäder anses vara 

hållbart och det till med att urbanisera de områden som har ett underskott på bostäder. Heath 

har studerat konverteringsprocessen i Torontos och Londons stadskärnor och vilka faktorer 

som har spelat roll vid denna process.  

I Toronto har beslutsfattarna i kommunen spelat en viktig roll. De vakanta fastigheterna har 

inte bidragit med några som helst skatter vilket resulterat i ett underskott i stadens budget. 

Därför har en konvertering setts som en möjlig åtgärd för att dra in skatter. Dessutom hjälper 

urbaniseringen av City med bevakningen då fler människor kommer att vistas i området i 
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alltför längre perioder. Torontos motsvarande stadsbyggnads-kontor har agerat proaktivt och 

jobbat för att underlätta beslutsfattande och påskyndande för de möjliga konverteringarna. 

Även fastighetsägarna har varit benägna att få avkastning, om kanske inte lika mycket som 

om det varit kontor, istället för vakanta, oönskade kontor. Många regler som varit gällande för 

ett nytt uppfört bostadshus har upphävts vid konvertering eller varit mindre stränga. Alla de 

fastigheter som har konverterats är koncentrerade nära varandra med ungefär 9 000 nya 

lägenheter vilket givit upphov till utvidgning av stadens centrala delar med runt 20 %.  

I London har beslutsfattarna inte haft samma drivande vilja men istället har det varit Royal 

Institute of Chartetred Surveyors och London Planning Advisory Committee som 

marknadsfört iden. Därefter har regeringen förespråkat konverteringen av vakanta 

kontorsfastigheter till bostäder samt uppmuntrat urbaniseringen av städernas innerstad. Många 

stadsdelar har skapat gällande regler för konverteringen som skiljer sig från de vanliga 

bostadsbyggandets regler. En av de faktorerna som gjort Londons beslutsfattare mindre 

benägna att driva konverteringsfrågan i början var det faktum att urbaniseringen skulle kunna 

ta över industriella och kommersiella platser med försvinnande av möjliga jobb. Men det har 

knappast varit fallet i de flesta konverteringarna. I kontrast från Toronto, London har haft mer 

utspridda konverteringar i olika stadsdelar med över 4 500 konverterade lägenheter.  

Faktorerna som möjliggjort konverteringarna är, vid sidan om vakansen, attitydförändring hos 

befolkningen då de som jobbar vill bo närmare sina arbetsplatser. Samtidigt har stadskärnan 

blivit en mer lukrativ plats att bo i. Beslutsfattarna och planerarna har också haft påverkande 

roller och gjort konverteringen till en lyckad historia. Men Heath menar att den största 

pådrivande faktorn är gapet som började ta form i början på 1990-talet i hyran mellan 

bostäder och kontor. Alltså att det varit mycket lönsammare att bygga bostäder än att bygga 

(eller behålla) kontor.  

I Nederländerna finns likadana omständigheter med strukturella vakanser som betyder att en 

kontorsvåning stått vakant i tre år i rad (Geraedts och van der Voordt, 2002). Specifikt har 

Rotterdam studerats. Forskarna har gått in på mer detaljer om hur själva processen går till från 

ide till verklighet och vilka verktyg som behövs för en sådan process. Vilka kontorsfastigheter 

som stått vakanta eller som snart skulle stå vakanta har identifierats samt vilka målgrupper 

som kan tänkas flytta in till de eventuellt konverterade fastigheterna.   

Tre viktiga faktorer avgör om en konvertering ska äga rum. Den första faktorn är längden på 

vakansen; ju längre tid en kontorsfastighet är vakant desto mer villig är fastighetsägaren att se 

en strukturell förändring och tänker seriöst på konvertering. Den andra faktorn är identifiering 

av vakansorsaken; alltså om det beror på marknaden, lokaliseringen eller själva huset som gör 

att kontoren är outhyrbara. Om det enbart är marknadsberoende brukar oftast fastighetsägarna 

vänta med konverteringen tills marknaden hämtar upp sig och då hyr ut utrymmet som kontor 

igen, alltså ingen konvertering. Om det å andra sidan beror på att området har blivit mindre 

attraktivt eller om fastigheten inte håller de tekniska måtten som krävs för de alltmer 

utvecklade teknologiska utrustningar som dagens företag kräver, då är fastighetsägarna mer 

benägna att konvertera. Den tredje faktorn är kommunens planer för ett visst område. Om en 

vakant kontorsfastighet förefaller vara belägen i ett område som kommunen anser är bäst 
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lämpat som ett bostadsområde kommer konverteringen att ske i en snabb takt. Medan en 

vakant fastighet belägen i en ”business distrikt” är mer troligt att den förblir som den är. 

För att bestämma vilka målgrupper som de ”nya” bostäderna kommer att marknadsföras för 

måste det undersökas hur behovet ser ut. Hur de konverterade lägenheterna ska se ut måste 

anpassas utefter vad målgrupperna önskar. Är det ungdomar som är under 25 år och har en låg 

inkomst och studerar då är det bäst att konvertera till studentlägenheter, till exempel. För att 

skapa en helhetsbild ska faktorer som områdets natur samt närhet till kollektivtrafik också 

undersökas.  

Det finns, precis som i vilken annan investering som helst, risker och hämmande faktorer för 

konverteringen av kontorsfastigheter till bostäder (Remøy och van der Voordt, 2007). En av 

de risker som förekommer är skicket och åldern på fastigheten. Speciellt äldre fastigheter har 

ofta ritningar som inte stämmer överens med de faktiska måtten som fastigheten erhåller. Det 

kan också handla om förekomsten av asbest. Detta betyder extra kostnader som inte har varit 

med i de tidiga beräkningarna. En annan riskfaktor är marknaden och dess cykel. Ibland kan 

en konverteringsprocess initieras då det är en hög konjunktur och efterfrågan är hög. Men när 

konverteringen är färdig och lägenheterna är säljklara befinner marknaden sig i en låg 

konjunktur och till följd blir det en trög försäljningsprocess. En annan riskfaktor är att 

konverteringen kan krocka med kommunens översiktsplan för området. Sådana risker går 

oftast att undvika eller minimera genom bättre planering och genomförande av översiktlig 

analys av fastighetens skick i tidigt skede. Diversifiering i fastigheten genom skapandet av 

olika lägenhetstyper och storlekar samt att om möjligt använda gatuplanet för kommersiella 

ändamål (genom att bygga butiker till exempel) kan hjälpa marknadsföringen och 

försäljningen. Att samråda med kommunen i och få de tillstånd som behövs innan processen 

börjar är också viktigt. Av de hämmande faktorerna framstår okunskap hos de olika 

specificerade aktörerna om de andra branscherna i byggsektorn som det största hindret. Alltså 

att ägare och investerare inom kontor branschen inte har tillräcklig kunskap om 

bostadssektorn och då skapas det tveksamheter innan en eventuell konvertering. Ett annat 

hinder som försenar konverteringen är den höga avkastningen som förs i boksluten för de 

vakanta fastigheterna gentemot avkastningen från den konverterade fastigheten. Detta leder 

till att ägarna väntar med att sälja sina fastigheter eller med att konvertera dem vilket försenar 

processen. Att ha bred kunskap om konverteringen och hur det går till kan hjälpa med att 

tackla de hinder som uppstår. En fördel med konverteringen är att det går relativt fort att ha de 

nya bostäderna klara jämfört med uppförandet av ny fastighet. Ur miljösynpunkt är 

konverteringen ett mycket mer hållbart sätt då de ursprungliga materialen används igen till 

nya ändamål. De flesta fastigheterna som har konverterats (speciellt i Nederländerna) är 

exempel på god arkitektur och som har fått en historiskt kulturell status. 

Det är viktigt att tänka flexibelt inför nybygget av vilken fastighet som helst och inte bygga 

för ett enda specifikt ändamål (Heath, 2001). Alternativen ska vara öppna för möjliga 

användningsförändringar i framtiden för att kunna skapa en hållbar värld. Det är också viktigt 

att tänka på infrastrukturen och på kollektivtransports möjligheter och dess närhet till 

fastigheten.  
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3.2 Konvertering inhemskt 

Precis som i resten av världen har Sverige byggt ett flertal kontorsfastigheter i början av 1990-

talet (Svensson och Ullsten, 2009). De nya fastigheterna var mer flexibla och anpassningsbara 

för företagens behov. Detta skapade en klyfta på efterfrågan mellan de moderna kontors-

fastigheterna och de äldre, vilket resulterade i att de äldre inte var lika attraktiva och riskerade 

att stå vakanta. En annan ny typ av fastigheter har börjat ta form på marknaden, nämligen 

”green building”; fastigheter som är energieffektiva. Konkurrensen har ökat vilket har pressat 

ner priserna. I storstäderna ökar samtidigt befolkningen. Särskilt i Stockholm har staden haft 

en sådan ökning i befolkningen som inte har påträffats ända sedan 1940-talet. Trots detta har 

nyproduktion av lägenheter inte ökat. Ökade vakansnivåer, sänkta hyror samt bostadsbristen 

har öppnat för konverteringen av kontor till bostäder och med det skapa ett mervärde på 

fastigheten.  

Svensson och Ullsten går igenom de byggnadstekniska kraven som måste uppfyllas hos de 

konverterade fastigheterna såsom bärförmåga, brandsäkerhet, hälsa och hygienfrågor m.m. 

samt tillgängligheten till området. Sedan förklaras de juridiska aspekterna och hur 

skyldigheterna skiljer sig för en bostadshyresgäst och för en hyresgäst av en lokal. 

Författarna förklarar vilka förutsättningar marknaden bör ha för att en konvertering ska vara 

gynnsam och lönsam. Faktorerna som avgör om en konvertering är lönsam är fastighets-

marknaden, bostadsbyggandet och bostadsprisutveckling, kontorsfastigheternas utveckling i 

pris och i trend, läget samt arkitekturen på de kandiderade fastigheterna. Läget avgör mycket 

om en fastighet är lämpad för en konvertering eller inte. En kontorsfastighet som är belägen i 

ett attraktivt område för lokaler genererar mer intäkter än en bostadsfastighet i samma område 

oavsett vakansgraden. Hur fastighetsmarknaden ser ut och i vilket läge konjunkturen befinner 

sig är också avgörande. Vissa fastighetsägare föredrar vid lågkonjunktur att vänta med att 

konvertera eller renovera tills cykeln går upp och få fastigheten uthyrd igen. Ur en annan 

synpunkt kan en konvertering vara intressant vid lågkonjunktur då det är billigare att bygga 

om och få fastigheten att generera vinst. Det mesta av de konverterade fastigheterna byggs om 

till bostadsrätter. Detta beror på två faktorer;  

- hyresregleringen med bruksvärdeshyra begränsar lönsamheten, 

- marknaden för bostadsrätter i storstadsregionerna är stor och lönsam.  

En intressant siffra som tas fram är kostnaden för en kvadratmeter konverterat utrymme och 

som låg år 2009 på cirka 20 000 kronor. 

Konverteringarna sker i en väldigt liten skala gentemot vad marknaden förutsätter (Olstedt, 

2003). Enligt Olstedt är den ekonomiska vinsten den största motiveringen som driver på 

konverteringen. För att uppnå ett maximalt vinstläge krävs en ändring av hyressättningsregler 

till att vara marknadsanpassade istället för nuvarande bruksvärdeshyressystem. För att öka 

konverteringsstatistiken krävs också att planprocessen från kommunens sida sker i snabbare 

takt.  

Att konvertera till bostäder kan vara riskfyllt. Bostäderna i sig anses inte utgöra något 

riskmoment men det är konverteringsprocessen som kan ställa till det. Det kan till exempel 

kosta mer än vad man räknat med samt att på grund av byggreglerna kan processen ta längre 
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tid än vad det var planerat. Sådana riskfaktorer kan bromsa eller helt stoppa möjliga 

konverteringar.  

Lundvall och Stenhorn påpekar att politikerna kan agera som drivande aktör i konverterings-

processen då det är de som styr avkastningskravet i de kommunalägda fastighetsbolagen 

(Lundvall och Stenhorn, 2006). Sänker politikerna avkastningskravet kan fastighetsbolagen 

med mindre restriktioner bygga om fler lokaler till bostäder för att avhjälpa den rådande 

bostadsbristen. Ett annat förslag som förenklar konverteringen är handläggningsprocessen på 

Stadsbyggnadskontoret. Det föreslås effektivare hantering av inkommande ärenden genom att 

till exempel ge handläggarna större ansvar och att undvika att skicka till högre instanser för att 

inte dra ut på handläggningstiderna. Även överklagandet bör hanteras snabbare och 

effektivare då det anses av byggbolagen som en trög och tidskrävande process.  
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4 Fastighetsmarknaden i Stockholm 

4.1 Bostäder 

Det råder bostadsunderskott i Stockholm på grund av att regionen är en av de snabbast 

växande i hela världen samt att tillförsel av nya bostäder inte sker i proportion till denna 

tillväxt (Kavander, 2012). För att råda bot på bostadsbristen i Stockholm finns det ett antal 

förslag som engagerar både politiker och allmänheten (Mattson-Linnala et al., 2013). I dags-

läget är det mycket lönsammare att bygga bostadsrätter än att bygga hyresrätter. Det beror 

bland annat på att hyresmarknaden är reglerad och inte följer marknadens naturliga hyresnivå. 

Som resultat byggs det mindre hyresrätter än vad som egentligen behövs för att försörja 

behovet. Ett förslag är att slopa dessa regleringar och att låta betalningsviljan sätta hyres-

nivåerna. Hyresrätterna är mest attraktiva för nyinflyttade som inte stått länge (eller inte stått 

alls) i någon bostadskö i staden. De, hyresrätterna, är också lämpliga för de unga som flyttar 

hemifrån och som inte har tillräcklig inkomst eller tillgång för att kunna skaffa en annan form 

av boende. Forskarna påpekar att även med det nuvarande beståndet kan fler komma att 

bosätta i sig i Stockholmsregionen. Det handlar framförallt om effektivare boendeformer som 

till exempel att de som får anställning eller ska studera i staden kan flytta ihop istället för att 

var och en letar efter en egen bostad; kollektivt boende. Det ska även vara enklare för bostads-

rättsinnehavarna att flytta och byta bostad efter behov. Idag får man beskatta en hög summa 

när man säljer sin bostad, reavinstskatten, vilket gör det billigare att bo kvar än att flytta även 

om utrymmet man bor i är till exempel för stort, vilket är ineffektiv boendeform. Därför är det 

viktigt att ändra skatteformen vid försäljningen och under tiden bostaden innehas.  

Trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret har fått i uppdrag av 

regeringen att ta fram bostadspotential i Stockholm (BPS) år 2013 (Stockholms stad, 2014). 

BPS:s syfte är att redovisa potentialen för antalet bostäder som kan byggas i Stockholms olika 

stadsdelsområden samt inom ramen för Promenadstadens olika strategier. I rapporten framgår 

det att i Stockholm behöver byggas 140 000 nya bostäder fram till år 2030 för att tillfreds-

ställa bostadsbehovet i samband med utvecklingen av staden. De nya bostäderna ska öka 

stadens storlek men samtidigt förtäta den. Både expansionen och förtätningen av staden är 

viktiga för att Stockholm ska bibehålla sin attraktivitet. De nya bostäderna medför även ett 

tillskott av diverse verksamheter som är viktiga för befolkningen. Dessa verksamheter skapar 

fler jobb och bidrar även till stadens utveckling. Figuren nedan visar vilka verksamheter som 

kan komma att skapas i samband med de nya bostäderna.  
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Figur 1 Nya verksamheter som kan tillkomma i samband med de nya bostadsprojekten (Stockholms stad, 2014) 

 

Många av de nya bostäderna kommer att byggas i stadens ytterområden där det nu bor och 

arbetar mellan 20-100 personer per hektar medan tätheten i innerstaden uppgår till cirka 200-

400 arbetande och boende personer per hektar. Enligt rekommendationer från UN Habitats 

borde tätheten vara minst 150 personer per hektar för att skapa en hållbar miljö som främjar 

effektiv markanvändning och effektivt resande.  

I denna rapport utpekas nio stadsdelar som tyngdpunkter. En tyngdpunkt innebär att området 

har goda möjligheter att utvecklas för att efterlikna utformningen av dagens innerstad med 

hög täthet på bostäder, parker, verksamheter och service. Samtidigt utgör tyngdpunkterna 

viktiga knutpunkter för kollektivtrafik. Totalt beräknas potentialen i tyngdpunkterna uppgå till 

cirka 39 000 bostäder samtidigt som utvidgningen av innerstaden beräknas uppgå till 49 000 

nya bostäder (se figuren nedan). Tyngdpunkterna är: Brommaplan, Farsta, Fruängen, 

Högdalen, Kista, Skärholmen, Spånga, Vällingby och Älvsjö.  
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Figur 2 Antal planerade bostäder i de utpekade tyngdpunkterna samt i området innanför tullarna (Stockholms stad, 2014) 

 

I BPS antas tre olika scenarier vara möjliga. Det första kallas LÅG; i detta scenario finns det 

stora begränsningar samt låga drivkrafter för utbyggnaden av staden, alltså att det som ska 

hända begränsas till enbart komplettering av dagens byggnader och detta kan leda till en 

täthetsökning av 10-20%. Det andra kallas HÖG; i detta scenario finns det minimala 

begränsningar samt stora drivkrafter för utbyggnaden av staden. I HÖG-scenariot innebär 

utbyggnaden en omvandling av staden och inte bara en komplettering och det beräknas öka 

tätheten med 80-100%. Det tredje scenariot kallas ÖVERSIKTSPLAN (ÖP); i detta scenario 

blandas både LÅG och HÖG scenarierna ihop utefter behovet och utformningen av staden. I 

de stadsdelarna som har stora begränsningar, som stadens centrala delar, ska LÅG vara ett mer 

passande alternativ då det bara är möjligt med komplettering. Medan i de utpekade tyngd-

punkterna är det nödvändigt med stora omvandlingar för att tillfredsställa stadens expansion 

och dess stora behov av bostäder och då är alternativet HÖG att föredra. I enlighet med ÖP 

har Stockholm en bostadspotential på drygt 140 000 fördelade över hela Stockholm. 
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Figur 3 Det totala antalet planerade bostäder i Stockholms stad fram till år 2030 (Stockholms stad, 2014) 

 

4.2 Kontor 

I Stockholm finns cirka 11,5 miljoner kvadratmeter kommersiell lokalyta (Kjellbom, 2013). 

Vakansgraden låg på 9,5 % under år 2013, den lägsta sedan år 2008 (Fastighetstidningen, 

2013). Det mest attraktiva kontorsområdet är det som är beläget i innerstaden och som kallas 

Central Business District, CBD. I Stockholms CBD består lokalytan av cirka 1,9 miljoner 

kvadratmeter (Kjellbom, 2013). CBD har en vakansgrad på under 4 % (SvD Näringsliv, 

2014). Både CBD:s och hela Stockholms vakansgrader anses av experterna vara väldigt låga. 

Den låga vakansgraden har sin förklaring i att det har byggts ett fåtal nya kontorsfastigheter 

på sistone. Flera stora företag som till exempel Vattenfall, Swedbank, Nordea, TeliaSonera 

och Skatteverket söker sig ut från CBD till mer perifera områden staden. Den nya trenden att 

flytta från city kan förklaras med att många fastigheter i ytterstaden har renoverats för att vara 

mer verksamhetsanpassade samt att priset per kvadratmeter är billigare än motsvarande i CBD 

(lokalnytt.se, 2013). Topphyrorna i CBD ligger för närvarande på 5 500 kronor per 

kvadratmeter och år medan topphyrorna i ytterstaden ligger på 2 200-2 400 kronor per 

kvadratmeter och år. Hyresnivåerna tros vara stabila de nästkommande åren utan att det sker 

någon stor förändring. Detta trots den låga vakansgraden som i vanliga fall driver upp 
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priserna. Experterna menar att oviljan att flytta hos företagen kombinerat med det stora 

kontorsutbudet i ytterstaden håller hyresnivåerna stabila. 

 

Figur 4 Figuren visar hyresnivåerna samt vakansgraden i Stockholm (lokalnytt.se, 2013) 

 

Noterbart i figuren är att alla kontorsområden är belägna i innerstaden och norr om 

innerstaden. De enda undantagen är Hammarby Sjöstad, Globen och Liljeholmen som ligger 

till söder om Stockholms innerstad. Det tyder på en mindre fungerande kontorsmarknad i 

södra Stockholm. 

För att ett kontorsområde i stadens periferi ska lyckas behöver ett antal faktorer uppfyllas. 

Kontoren ska vara moderna och aktivitetsanpassade, flexibla, har minskat ytbehov samt 

miljövänliga. Området i sig bör ha ett väletablerat kollektivtrafiknätverk samt helst vara 

nåbart med cykel då dagens företag efterfrågar minskat bilberoende.  
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5 Kortfattat om Farsta  

5.1 Områdesbeskrivning 

Farsta är ett stadsdelsområde som består av stadsdelarna Fagersjö, Farsta, Farstanäset, Farsta 

strand, Gubbängen, Hökarängen, Larsboda, Sköndal, Svedmyra och Tallkrogen med drygt 

53 000 invånare (Stockholms stad, 2014). Stadsdelsområdet ligger i Stockholms Söderort 

inom Stockholms kommun. Stadsdelen Farsta är belägen cirka 13 kilometer söder om 

Stockholms innerstad, väster om Nynäsvägen. Centrala Farsta är utpekat som ett av nio 

Tyngdpunktsområden i Stockholm.  

 

 

Figur 5 Karta över Farsta stadsdelsområde med tillhörande stadsdelar (Stockholms stad, 2014) 
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Det finns gott om grönområden i Farsta med promenadvägar utmed sjöarna Magelungen och 

Drevviken (Stockholmshem, 2014). Det finns cirka 5 300 bostäder i stadsdelen fördelade över 

olika hustyper såsom småhus till områden med högre exploatering  som radhus och 

flerfamiljshus, dock är den sistnämnda den dominerande typen. I området finns Farsta 

centrum som är ett av Stockholms populära köpcentra med shopping och service i fokus. 

Dessutom finns det gott om för- och grundskolor samt några gymnasieskolor i området. Det 

finns även en is-, sim- och idrottshall i området. Farsta är namnet på tunnelbanestationen som 

finns i området och med tunnelbanan tar det cirka 20 minuter att åka till T-centralen i centrala 

Stockholm.  

 

 

Figur 6 Karta över Farsta stadsdel (Google, 2014) 

 

Det bor omkring 13 000 personer i Farsta och en stor del av befolkningen, cirka 20 %, är över 

65 år (Stockholms stad, 2014). Andra egenskaper hos befolkningen i området är att en stor 

andel av befolkningen är barn samt att en stor andel, 37,1 %, har invandrarbakgrund. Jämfört 

med övriga Stockholm har Farstas befolkning en lägre utbildningsnivå samt lägre inkomster 

med en medelinkomst för personer mellan 25 och 64 år är 260 000 kronor per år, för att 

jämföra med Stockholms medel inkomst på 339 200 kronor per år.  

5.2 Bostäder 

Den dominerande typen av bostadsfastigheter är flerfamiljshus men det förekommer också en 

del småhus (Stockholmshem, 2014). Många hus har högt arkitektoniskt värde och utgörs av 

punkthus och lamellhus. De höga punkthusen är lokaliserade kring centrum för att utpeka 

stadsdelens centrum. Totalt finns det i dagsläget cirka 5 300 bostäder. Fördelningen mellan 

hyresrätter och bostadsrätter är på 55 % respektive 45 %, vilket är en god fördelning 

(Stockholms stad, 2014). I mitten av förra seklet var det planerat att få runt 30 000 personer 

att bo i Farsta, men idag bor det enbart 13 000 vilket är ett tecken på att området kan ha tappat 

sin attraktivitet och att andelen barnfamiljer sjunkit. Då Farsta är utpekat som en tyngdpunkt 
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finns det planer på att bygga fler bostäder. Förtätningen kommer att äga rum i anslutning till 

kollektivtrafiken, i centrum och på lågutnyttjade ytor. Att förtäta området med bostäder bidrar 

även med ökad säkerhet då det idag vid mörkret känns relativt osäkert att vara ute på de 

outnyttjade ytorna. För variationens skull och för att kunna attrahera nya invånare bör det 

även byggas andra hustyper än dem idag dominerande. Det som behöver byggas är till 

exempel fler villor och radhus för barnfamiljer. Det saknas även ungdomsboende, 

studentlägenheter, kooperativa lägenheter och andra upplåtelseformer som behövs för att 

skapa den eftersträvade mångfalden.  

5.3 Kontor och kommersiella fastigheter 

Det finns cirka 8 300 arbetstillfällen i Farsta idag (Stockholms stad, 2014). De flesta arbets-

platserna (cirka 3 700) är lokaliserade inom centrumområdet och utgörs av handel, några av 

platserna finns inom stadsdelsförvaltningen samt inom vård. TeliaSonera har 3 000 anställda 

av de totalt 4 600 arbetsplatserna som finns i Farsta företagsområde och det finns ett annat 

fåtal företag inom industri och kommunikation. Farsta har en tydlig näringslivsprofil och 

beslutsfattarna försöker att stärka denna profil. 

Kontorsverksamheten är däremot inte så attraktivt i området. Detta uppenbarar sig genom att 

studera antalet kontor som idag finns i området. Av de 4 600 arbetsplatser som finns i 

företagsområdet är TeliaSoneras andel 3 000, då återstår det enbart 1 600 arbetsplatser som är 

belägna utanför centrala Farsta. Med tanke på att TeliaSonera flyttar till Scandinavian Office 

Building i Arenastaden i Solna år 2016 kommer en stor arbetsgivare att lämna ett tomrum 

efter sig (Fastighetsvärlden, 2014). Det finns en stor risk att dessa kontor kommer att stå 

vakanta då Farsta inte betraktas som ett attraktivt kontorsområde enligt fastighetsexperten 

Jesper Trotzig, verksam på konsultföretaget Tenant & Partner (telefonkontakt, maj, 2014).  

5.4 Tyngdpunkt Farsta 

Som det nämndes ovan så är Farsta utpekat som en av nio tyngdpunkter i Stockholm 

(Stockholms stad, 2014). De övriga åtta tyngdpunkterna är Kista, Vällingby, Spånga, 

Brommaplan, Älvsjö, Fruängen, Högdalen och Skärholmen. En tyngdpunkt kännetecknas av 

att vara ett attraktivt utvecklingsområde och har en möjlighet att utvecklas till täta stads-

miljöer med god tillgänglighet till hela Stockholm samt god tillgång till service. Det finns 

möjligheter i centrala Farsta att bygga fler bostäder, arbetsplatser, utökad handel samt kultur- 

och idrottsrelaterade verksamheter.  

Tyngdpunkt Farsta sker i samverkan mellan kommun, näringsliv och organisationer och 

arbetet inleddes 2011 och kommer att fortsätta fram till 2030. Farsta valdes som en 

tyngdpunkt då det ansågs ha mångfaldiga kvaliteter som gör det till en komplett stadsdel. 

Farsta har till exempel ett dynamiskt näringsliv med stora och små företag. Farsta betraktas 

som idrottsnavet i staden med stora idrottsanläggningar och stadsdelen har en gedigen 

handelsplats samt attraktivt boende och goda trafikförutsättningar. Dessutom ligger Farsta i 

närheten till natur och vatten och det tillsammans med de övriga egenskaperna gör Farsta till 

självklart val för utveckling och förtätning.  
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Planerna är att bygga cirka 5 200 nya bostäder fram till år 2030. Just nu pågår även arbetet 

med att avveckla slakthusområdet nära Globen och flytta verksamheten till Farsta företags-

området. De planerade strategierna för tyngdpunkt Farsta är som följande: 

 Förbättring och komplettering av gång- och cykelnätet mellan bostads- och 

verksamhetsområdena och mellan Farsta centrum 

 Förstärkt koppling till närliggande rekreationsområden 

 Omvandling av trafikleder till levande gatumiljöer 

 Förstärkning av näringslivsprofil 

 Ökning av arbetstillfällen 

 Större satsningar på Farsta centrum för att göra det attraktivare med ökad rörelse både 

dag och kvällstid, det ska även vara lättare för fler och nya aktörer att starta sina 

verksamheter i centrumet 

 Förstärkt satsning på idrottsprofilen för att utmärka stadsdelen 

 Förtätning av bostäder, med större variation av bostadstyperna samt 

upplåtelseformerna, särskilt i närhet till kollektivtrafiken och i centrum 

 Större satsningar på parker och naturmiljön. 
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6 Möjlig utveckling för TeliaSonera-området 
Då det inte gick att få en kommentar av RBS, som äger marken med tillhörande fastigheter, 

har jag valt att undersöka utvecklingsmöjligheterna utifrån Stockholms kommuns förslag för 

områdets framtid samt utifrån marknadens behov.   

6.1 TeliaSonera-området idag 

Våldö och Burmanstorp är benämningarna på kvarteren som TeliaSonera hyr med tillhörande 

anläggningar i stadsdelarna Farsta respektive Larsboda (Riksantikvarieämbetet, 2014). 

Anläggningen i Farsta uppfördes på 1960-talet mellan Färnebogatan och Vitsandsgatan för 

Televerket. Den består av fyra skivhus utmed Nynäsvägen och husen består av 9 våningar 

samt några andra mindre byggnader. Detta kvarter har en total area på cirka 58 000 m
2
 samt 

har en exploateringsgrad på cirka 19 %. Anläggningen i Larsboda vid Mårbackagatan byggdes 

lite senare för en utökning av Televerkets verksamhet. Dessa hus är låga med tre till fyra 

våningar. En av byggnaderna i Larsboda har belönats med Kasper Salin-priset vilket gör 

området blåmärkt, det betyder att bebyggelsen har ett kulturhistoriskt värde. Detta kvarter har 

en total area på cirka 170 000 m
2
 samt har en exploateringsgrad på cirka 11 %. På grund av 

sin ålder och läge klassas dessa fastigheter som C-klass, alltså den minst attraktiva klassen. 

Den totala arean för både kvarteren är cirka 228 000 m
2
 och det är bebyggt med cirka 30 000 

m
2
, vilket motsvarar enbart cirka 13 % exploateringsgrad, resten av marken antingen är 

avsedd för parkering eller är grönområden.  

 

 

 

Figur 7 Kv. Våldö (Google, 2014) 
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Figur 8 Kv. Burmanstorp (Google, 2014) 

 

6.2 Stockholms kommuns förslag 

För att förstå hur kommunen resonerar kring områdets framtid har jag valt att intervjua Nils 

Sylwan, planerings- och gestaltningsansvarige för Farsta tyngdpunkt (personlig kontakt, 17 

februari, 2014). Av intervjun framgår att kommunen vill ha blandad verksamhet i området 

efter Telias flytt. Klart är att kommunen vill ha några av arbetsplatserna kvar i området. Detta 

trots att de som arbetar nu hos TeliaSonera till en stor del bor utanför stadsdelen. Så Farsta i 

sig kommer inte drabbas mycket av arbetsplatsförsvinnandet utan istället innebär det ett stort 

avbräck för södra Stockholm. När Telia har flyttat ser gärna kommunen några bostäder på 

plats men att det samtidigt ska finnas några mindre företag också då det anses vara svårt att 

hitta en stor verksamhet som skulle kunna ta över hela området. Andra förslag är att ha 

utbildningsverksamhet i en del av området, som en förskola eller en högskola. Allt är bara 

spekulationer i denna fas då Telia inte har flyttat än och då man inte vet hur RBS planerar för 

områdets framtid.  

Kommunen ser integrationen av området ut i hela stadsdelen som en viktig del av arbetet. 

Som det ser ut nu så är detta område något avskilt från resten av Farsta med avseende på 

gång- och cykelbanorna. Detta går parallellt med arbetet i Farsta tyngdpunkt då man vill 

skapa en stadsmiljö. Även vägarna ska omvandlas till kvartersgator som ett komplement-

arbete till stadskänslan. Det ska locka mer folk och skapar mer rörelse vilket är eftersträvat. 

Bostadsprojekten som pågår i området finansieras av de byggande företagen. Infrastrukturen 

finansieras genom försäljning av kommunägd mark men de byggande företagen bidrar också 

med medel för infrastrukturen. Det kan uppstå värdeminskning på marken om Telia flyttar och 

fastigheterna de lämnar står vakanta en lång period, vilket kan medföra finansiella bekymmer 

för utveckling av området.  
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6.3 Egna antaganden 

Jag anser att området är bäst lämpat för bostadsändamål. Skulle RBS föredra att ha kvar 

kontorsverksamheten lär det vara svårt att hitta en lika stor hyresgäst som TeliaSonera eller få 

flera mindre företag att etablera sig i området. Intresset för kontorsverksamhet är inte särskilt 

stort i Farsta stadsdelsområdet. Det finns någon sorts gräns som skiljer vilka områden som är 

intressanta för företag att ha sina kontor i Stockholm. Denna gräns går längs Hammarby 

Sjöstad och Globenområdet. Alla kontor belägna söder om denna gräns betraktas vara mindre 

attraktiva och uthyrningen lär gå trögt. Bostäderna går däremot mycket bättre. Det finns 

nästan noll vakansgrad i Stockholm i bostadssektorn. Utifrån de möjligheter som idag finns 

kan två alternativ vara aktuella för TeliaSonera-området: 

 Konvertering + komplettering 

 Total omvandling 

 

6.3.1 Alternativ 1: konvertering + komplettering 
Att konvertera kommersiella fastigheter har sina fördelar. Marken är redan exploaterad och 

infrastrukturen är redan på plats. Men samtidigt finns en hel del negativa aspekter med 

konverteringsprocessen. Rent ekonomiskt är kostnaderna för en konvertering jämförbara med 

nyproduktion vilket minskar incitament för eventuell konvertering. Planlösningen utgör ett 

annat problem speciellt om fastigheten är av en äldre typ då de äldre kontorsfastigheterna är 

mindre dynamiska än dagens fastigheter och är ofta svårt att ändra fastigheternas funktion. 

Oftast är de konverterade fastigheterna mer lämpade som studentbostäder eller bostäder med 

speciella ändamål, såsom äldreboende. 

Konverteringen av de kontorsfastigheterna som finns i Farsta och som nu hyrs av TeliaSonera 

till bostäder är ett alternativ. Men området behöver förtätas då det är ganska glesbebyggt och 

då behövs det tillbyggas fler bostäder. Detta alternativ kan innebära arkitektoniska problem då 

man är begränsad till de äldre fastigheternas utformning, planlösning samt dessas distribution 

på marken.   

6.3.2 Alternativ 2: totalomvandling 
Detta alternativ innebär att all befintlig bebyggelse rivs ner och nya bostäder byggs istället. 

Det här alternativet möjliggör byggandet utefter marknadens behov utan begränsningar 

jämfört med alternativet konvertering + komplettering. I och med detta kan det här innebära 

attraktivare bostäder för kunderna, men det kan också medföra större kostnader då det läggs 

till rivningskostnader.  
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7 Ekonomisk analys 
I det här kapitlet ska jag ekonomiskt undersöka och räkna på kostnader och möjliga 

försäljningspriser av bostäderna för de två alternativen som jag konstaterat är möjliga för 

områdets framtid i föregående kapitel. För enkelhetsskull antas att alla de nya lägenheterna 

ska vara bostadsrätter, då det är lättare att få en klar bild av hur mycket en kvadratmeter kan 

kosta, hur mycket den kan säljas för samt projektets värde för den möjliga investeraren.  

7.1 Alternativ 1: Konvertering + Komplettering 

7.1.1 Kostnad  
För att ta reda på hur mycket det här alternativet kan kosta måste ett antal siffror beaktas och 

användas i beräkningen. Den första siffran som behöver redogöras är tätheten; alltså hur 

mycket vi kan egentligen bygga på marken i fråga. Jag har valt att kopiera tätheten från det 

nyligen byggda kvarteret Sandhamn. Den totala arean på kvarteret är på cirka 30 000 m
2
 och 

marken är exploaterad med bostäder på upp till cirka 19 %. Cirka 13 % av arealen i 

TeliaSonera-området är redan bebyggd men inte alla byggnader kan konverteras. På kvarteret 

Våldö är det enbart de höga husen som har potential att konverteras, de lägre måste rivas ner. 

De tre- och fyravåningshusen som ligger i kvarteret Burmanstorp antas vara lämpliga för 

konvertering och behöver därmed ingen rivning resten måste rivas ner. I och med detta är den 

nya byggnadsytan som ska konverteras 18 000 m
2
 och det motsvarar cirka 8 % av områdets 

areal. Alltså kan det kompletteras med 6 % nybyggnation samt med 5 % som ska rivas ner och 

sedan byggas på nytt. En annan siffra som är viktig för den här kalkylen är konverterings-

kostnaden per kvadratmeter. Denna siffra kan hämtas från litteraturöversiktskapitlet och är 

lika med 20 000 kronor per kvadratmeter. Nyproduktionskostnad är däremot lika med 31 500 

kronor per kvadratmeter, enligt statistiska centralbyrån, exklusive markkostnad då det antas 

att marken redan är förvärvad(Statistiska centralbyrån, 2014). Läggs rivningskostnader till 

nybyggnationskostnader blir det totalt cirka 35 000 kronor per kvadratmeter.  

För kvarteret Våldö kommer konverteringen att kosta: 

Fyra niovåningshus, och varje hus har en byggnadsyta på cirka 600 m
2
, detta ger; 

Byggnadsyta, m2 600 

Antal byggnader 4 

Antal våningar/byggnad 9 

Konverteringskostnad, kr/m2 20 000 

Totalkostnad, kr 432 000 000 

Total boarea, m2 21 600 

 

För kvarteret Burmanstorp kommer konverteringen att kosta: 

Ett trevåningshus med byggnadsyta på cirka 3100 m
2
, detta ger; 

Byggnadsyta, m2 3100 
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Antal byggnader 1 

Antal våningar/byggnad 3 

Konverteringskostnad, kr/m2 20 000 

Totalkostnad, kr 186 000 000 

Total boarea, m2 9 300 

 

Två trevåningshus, och varje hus har en byggnadsyta på cirka 1300 m
2
, detta ger; 

Byggnadsyta, m2 1300 

Antal byggnader 2 

Antal våningar/byggnad 3 

Konverteringskostnad, kr/m2 20 000 

Totalkostnad, kr 156 000 000 

Total boarea, m2 7 800 

 

Ett fyravåningshus med byggnadsyta på cirka 3100 m
2
, detta ger; 

Byggnadsyta, m2 3100 

Antal byggnader 1 

Antal våningar/byggnad 4 

Konverteringskostnad, kr/m2 20 000 

Totalkostnad, kr 248 000 000 

Total boarea, m2 12 400 

 

Ett fyravåningshus med byggnadsyta på cirka 1800 m
2
, detta ger; 

Byggnadsyta, m2 1800 

Antal byggnader 1 

Antal våningar/byggnad 4 

Konverteringskostnad, kr/m2 20 000 

Totalkostnad, kr 144 000 000 

Total boarea, m2 7 200 
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Totalt konverterad boarea, m2 58 300 

 

För kvarteret Våldö kommer rivnings- och nybyggnationskostnader att vara följande: 

Som det står i beskrivningen ovan i förra kapitlet så är cirka 19 % av kvarteret Våldö redan 

exploaterad. Eftersom cirka 2 500 m
2
 av kvarterets 58 000 m

2
 föreslås att konverteras återstår 

det cirka 8 500 m
2
 för rivnings- och nybyggnationsändamål. Då jag har valt kvarteret 

Sandhamn som exempel ska de nybyggda husen vara lika höga i detta kvarter som i 

Sandhamn, alltså ska de nya husen bestå av fyra våningar. Rivningen och nybyggnationen 

kommer i så fall att kosta; 

Byggnadsyta, m2 8 500 

Antal våningar/byggnad 4 

Rivnings- och nybyggnationskostnad, 

kr/m2 

35 000 

Totalkostnad, kr 1 190 000 000 

Total boarea, m2 34 000 

 

För kvarteret Burmanstorp kommer rivnings- och nybyggnationskostnader att vara 

följande: 

Drygt 11 % av kvarteret är exploaterad, vilket motsvarar cirka 19 200 m
2
, och cirka 15 500 m

2
 

föreslås konverteras. Då återstår det cirka 3 700 m
2
 som ska rivas ner och sedan nybyggas. 

Även här väljer jag att kopiera kvarteret Sandhamn gällande antalet våningar, och detta 

kommer att kosta; 

Byggnadsyta, m2 3 700 

Antal våningar/byggnad 4 

Rivnings- och nybyggnationskostnad, 

kr/m2 

35 000 

Totalkostnad, kr 518 000 000 

Total boarea, m2 14 800 

 

Kompletteringen av kvarteret Burmanstorp: 

Då det enbart är cirka 11 % av kvarteret som är exploaterad finns det potential att komplettera 

området med cirka 8 %, vilket motsvarar cirka 13 000 m
2
. Även här ska de nya husen vara 

lika höga som husen i kvarteret Sandhamn, alltså fyra våningar. Detta kommer att kosta; 

Byggnadsyta, m2 13 000 
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Antal våningar/byggnad 4 

nybyggnationskostnad, kr/m2 31 500 

Totalkostnad, kr 1 638 000 000 

Total boarea, m2 52 000 

 

Total nyproduktionsboarea, m2 100 800 

 

För hela området kommer detta alternativ att kosta följande: 

Totalkostnad, kr 4 512 000 000 

Total boarea, m2 159 100 

Kostnad, kr/m2 28 360 

 

7.1.2 Intäkt vid försäljning 
För att fastställa ett trovärdigt pris per kvadratmeter har ett antal observationer från hemnet.se 

hämtats och analyserats för att utveckla förståelse om hur bostadspriserna ser ut i Farsta och 

mer specifikt för kvarteret Sandhamn (hemnet, 2014). Det finns en ganska stor spridning på 

priserna och avgifterna från cirka 23 000 - 42 000 kronor per kvadratmeter respektive från 

cirka 3 000 - 5 700 kronor per månad, men ett genomsnittspris kan sägas vara 34 000 kronor 

per kvadratmeter med en medelavgift på 4 500 kronor per månad för de nybyggda 

lägenheterna. Därmed kan det antas att kvadratmeterpriset är likadant även för TeliaSonera-

området. Dock är priset på en konverterad kvadratmeter lägre då det anses vara mindre 

attraktivt på grund av funktions- och arkitektursmässiga faktorer. En konverterad 

kvadratmeter antas därför kosta cirka 20 % mindre än en nybyggd, vilket motsvarar 27 200 

kronor. 

För att räkna ut den totala intäkten måste även lånet av bostadsrättsföreningen inkluderas. 

Bostadsrättsföreningen måste alltså betala byggföretaget en viss summa för varje 

kvadratmeter som byggs och den totala intäkten blir då lika med försäljningspriset (som 

nämns ovan) plus föreningens lån. För att veta hur mycket bostadsrättsföreningarnas 

belåningsgrad är i kvarteret Sandhamn har jag ringt en mäklare som har hand om 

försäljningen av en lägenhet i kvarteret. Mäklaren, som vill vara anonym, har sagt att 

belåningsgraden ligger uppskattningsvis på cirka 30 % av försäljningspriset, men att man ska 

ta denna procentsats med en nypa salt då det inte finns ett exakt tal. 

Räknar man på en belåningsgrad på 30 % fås en intäkt på 35 360 kronor per kvadratmeter för 

de konverterade lägenheterna samt en intäkt på 44 200 kronor per kvadratmeter för de 

nyproducerade lägenheterna.  
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Förväntad intäkt för de konverterade bostäderna: 

Intäkt, kr/m2 35 360 

Konverterad boarea, m2 58 300 

Totalt belopp, kr 2 061 488 000 

 

Förväntad intäkt för de nybyggda bostäderna: 

Intäkt, kr/m2 44 200 

Nyproducerad boarea, m2 100 800 

Totalt belopp, kr 4 455 360 000 

 

Förväntad intäkt för hela området: 

Totalt belopp, kr 6 516 848 000 

Genomsnittsintäkt, kr/m2 40 960 

 

7.2 Alternativ 2: Totalomvandling 

7.2.1 Kostnad 
I det här alternativet bevaras ingenting av det äldre fastighetsbeståndet. Allting rivs ner och 

byggs på nytt samt kompletteras så att tillräcklig täthet kan nås. Även här ska tätheten från 

kvarteret Sandhamn kopieras, 19 %. Alla nya hus ska vara lika höga som husen i Sandhamn, 

det vill säga fyra våningar. Kostnaderna är de samma som vid föregående alternativ, alltså 

31 500 kronor per kvadratmeter för nyproduktion samt 35 000 kronor per kvadratmeter för 

rivning och nyproduktion.  

För kvarteret Våldö kommer rivnings- och nybyggnationskostnader att vara följande: 

Då detta kvarter är redan exploaterat med 19 % ska all bebyggelse bestå av rivning och 

nybyggnation. Detta ger; 

Byggnadsyta, m2 11 000 

Antal våningar/byggnad 4 

Rivnings- och nybyggnationskostnad, 

kr/m2 

35 000 

Totalkostnad, kr 1 540 000 000 
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Total boarea, m2 44 000 

 

För kvarteret Burmanstorp kommer rivnings- och nybyggnationskostnader att vara 

följande: 

Detta kvarter är exploaterat med cirka 11 %, motsvarande 19 000 m
2
. Detta ger; 

Byggnadsyta, m2 19 000 

Antal våningar/byggnad 4 

Rivnings- och nybyggnationskostnad, 

kr/m2 

35 000 

Totalkostnad, kr 2 660 000 000 

Total boarea, m2 76 000 

 

Kompletteringen av kvarteret Burmanstorp: 

Då det enbart är cirka 11 % av kvarteret som är exploaterad finns det potential att komplettera 

området med cirka 8 %, vilket motsvarar cirka 13 000 m
2
. Detta kommer att kosta; 

Byggnadsyta, m2 13 000 

Antal våningar/byggnad 4 

nybyggnationskostnad, kr/m2 31 500 

Totalkostnad, kr 1 638 000 000 

Total boarea, m2 52 000 

 

För hela området kommer detta alternativ att kosta följande: 

Totalkostnad, kr 5 838 000 000 

Total boarea, m2 172 000 

Kostnad, kr/m2 33 940 

 

I det här alternativet fås en större boarea vilket har sin förklaring i att i alternativ 1 och vid 

beräkning av byggnadsytan av de hus som ligger i kvarteret Burmanstorp har även 

innergårdarna räknats in som en byggnadsyta. Dessa har sedan exkluderats vid beräkningen 

av den totala boarean. Medan i detta alternativ och då det är möjligt att riva ner och bygga på 

nytt är det även möjligt att utnyttja hela arean inklusive det som varit innergårdar.  
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7.2.2 Intäkt vid försäljning  
Det här alternativet föreslår endast nybyggda lägenheter, därför är det lämpligt att anta att hela 

området har ett och samma pris per kvadratmeter. Även här jämförs genomsnittet för 

kvadratmeterpriset med kvarteret Sandhamn, och som ligger på 34 000 kronor per 

kvadratmeter. För den totala intäkten läggs även bostadsrättsföreningens lånedel och som 

ligger på 30 % av försäljningspriset som det konstaterats i föregående alternativ, vilket 

motsvarar en intäkt på 44 200 kronor per kvadratmeter.  

Förväntad intäkt för hela området: 

Intäkt, kr/m2 44 200 

Total boarea, m2 172 000 

Totalt belopp, kr 7 602 400 000 

 

7.3 Jämförelse av resultat 

De två föreslagna alternativen resulterar i två olika scenarier gällande både den slutgiltiga 

summan samt den totala boarean. Från alternativ 1 (konvertering + komplettering) fås mindre 

boarea på grund av att det finns innergårdar hos de konverterade fastigheterna. Den totala 

kostnaden är också mindre vilket är logiskt då det båda konverteras en del av de befintliga 

fastigheterna samt att det byggs mindre kvadratmeter än i alternativ 2 (omvandling). Från 

alternativ 2 fås en större boarea då mer mark kan utnyttjas. Samtidigt rivs allt gammalt ner 

vilket ökar produktionskostnaden. Husen som produceras i alternativ 2 anses vara mer 

lukrativa då de byggs och anpassas enligt dagens normer och utan begränsningar som fallet är 

i alternativ 1 på grund av det gamla beståndet. Detta märks tydligt vid intäktsjämförandet per 

kvadratmeter i alternativ 1 (cirka 41 000 kr/m
2
) kontra alternativ 2 (cirka 44 000 kr/m

2
).  

Markvärde 1, skillnaden mellan intäkt och kostnad, alternativ 1: 

Intäkt - kostnad, kr (totalt) 2 004 848 000 

Intäkt - kostnad, kr/m
2
 12 600 

 

Markvärde 2, skillnaden mellan intäkt och kostnad, alternativ 2: 

Intäkt - kostnad, kr (totalt) 1 764 400 000 

Intäkt - kostnad, kr/m
2
 10 260 

 

Som det redovisas ovan så är markvärdet för alternativ 1 högre än det i alternativ 2. Detta har 

sin största förklaring i de ökade produktionskostnader som rivningen medför samt de 

besparingarna som görs vid omvandlingen av det äldre beståndet.  
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Skillnaden i markvärde mellan alternativ 1 och alternativ 2: 

Markvärde 1 - markvärde 2, kr (totalt) 240 448 000 

Markvärde 1 - markvärde 2, kr/m
2
 2 340 

 

 

Boareorna som fås av de bägge alternativen: 

Boarea 1, m
2
 159 100 

Boarea 2, m
2
 172 000 

 

Skillnaden i boarea mellan alternativ 2 och alternativ 1: 

Boarea 2 - boarea 1, m
2
 12 900 

 

Om man antar en genomsnittsstorlek på 60 m
2
 på lägenheterna får man cirka 2 651 lägenheter 

från alternativ 1 och cirka 2 866 lägenheter från alternativ 2. Alltså fås det cirka 215 fler 

lägenheter från alternativ 2 än alternativ 1.  

7.4 Känslighetsanalys 

Som det redovisats ovan är den ekonomiska lönsamheten för alternativ 1 större. Samtidigt är 

den sociala vinsten för alternativ 2 större då mer boarea skapas vilket är önskvärt då det råder 

en omfattande bostadsbrist i området.  

För att jämna ut skillnaderna mellan de två alternativen så att de blir likvärdiga kan vissa 

antaganden studeras och diskuteras. Ett antagande är att skapa mer boarea för alternativ 1. Då 

behövs det tilläggas minst 12 900 m2 så att det ska bli lika stor boarea för alternativ 1 som i 

alternativ 2. Detta är dock svårt att utföra ur arkitektoniska och ingenjörsmässiga aspekter då 

man är begränsad till de nuvarande fastigheternas utformning och placering. Samtidigt, om 

det antas att det går att tillföra mer boarea, innebär tillökningen mera kostnader och då 

förlorar detta alternativ sin ekonomiska fördel. Ett annat antagande är att öka den ekonomiska 

lönsamheten för alternativ 2. Skillnaden i lönsamheten mellan alternativ 1 och alternativ 2 är 

2 340 kronor per kvadratmeter. För att jämna ut denna skillnad måste produktionskostnaderna 

pressas ner. Eller så ska högre priser per kvadratmeter sättas vid försäljningen vilket ökar 

intäkten. Det senare är fullt möjligt då det antagna priset på 34 000 kr/m2 är bara ett 

medelpris för området och högre försäljningspriser har noterats. I bästa fall kan både 

produktionskostnaderna bli lägre och intäkten genom försäljningen bli högre vilket då gynnar 

både den ekonomiska sidan och den sociala sidan.  

Ett osäkerhetsmoment vilket är också en riskfaktor i den här kalkylen är konverterings-

kostnaden. Siffran om 20 000 kronor per konverterad kvadratmeter som används i alternativ 1 
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är tagen från en studie utförd 2009 vilket innebär att priserna kan ha gått upp sedan dess. Det 

konstateras även i litteraturstudien att inte många konverteringsprojekt har utförts i Sverige 

vilket desto mer ökar osäkerheten kring konverteringskostnaden. För att illustrera hur denna 

osäkerhet kan påverka slutresultatet väljer jag att anta att det istället kostar 25 000 kr/m
2
 att 

konvertera. Då kommer produktionskostnader för alternativ 1 att hamna på en total kostnad 

om 4 803 500 000 kronor eller 30 192 kr/m
2
. Markvärdet för detta alternativ kommer då att 

vara 1 713 348 000 kronor vilket är mindre än markvärdet för alternativ 2 och då är alternativ 

2 att föredra.  
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8 Analys och diskussion 
För att uppfylla forskningens mål måste ett förslag presenteras som avgör hur området bör 

utvecklas efter det att TeliaSonera flyttas. Mitt förslag är att området bör omvandlas till 

bostäder med hänsyn till diverse aspekter som togs upp i forskningens lopp. De två starkaste 

skälen som stöttar mitt förslag är: 

- den stora bostadsbristen i Stockholm och  

- områdets karaktär som inte är särskilt attraktivt på kontorsmarknaden.  

Det byggs alltför lite bostäder i Stockholm i förhållande till antalet människor som flyttar in. 

Samtidigt är vakansgraden på bostadsmarknaden nästan lika med noll, oavsett om det är 

hyresrätter eller bostadsrätter. Kontorsmarknaden är å andra sidan välmående i Stockholm 

med låga vakansgrader. De stora företagen söker sig ut från CBD till stadens periferi. Trots 

detta betraktas inte Farsta som ett mål för företagen att etablera sig i. Därför antas bostäder 

vara det mest önskade alternativet för området i framtiden.  

En annan faktor som kan bidra till att omvandla området till ett bostadsområde är kommunens 

vilja att ha fler bostäder i stadsdelen. Detta område kan integreras i det genomgripande planet 

för Stockholm att bygga bostäder fram till 2030. 

Sedan finns det två alternativ att tillgå när det gäller att omvandla området till bostadsområde. 

Ett alternativ är att konvertera de fastigheterna av det befintliga beståndet som är lämpliga för 

konvertering och komplettera med nya hus för att uppnå önskad täthet. Det andra alternativet 

är att riva ner allt gammalt bestånd och bygga dit nya hus. Både alternativen har sina för- och 

nackdelar. Fördelarna med konverteringen är att det är ett hållbart sätt att återanvända 

befintlig bebyggelse. Det dras även nytta av befintlig infrastruktur som VA och elledningar 

bland annat. Ekonomiskt innebär det cirka 2 000 kronor per kvadratmeter mer i intäkt 

gentemot om man river ner och bygger på nytt, då det sparas en hel del på konstruktions-

kostnaderna. Nackdelarna innefattar kortare livslängd för de konverterade fastigheterna då de 

har stått och kommer att stå längre tid än om det byggs nytt. Detta medför även större drift- 

och underhållskostnader. De konverterade fastigheterna brukar vara mindre anpassade till 

kundernas behov och därför föredras de att konverteras till studentbostäder eller till 

äldreboende. De konverterade lägenheterna betraktas alltså vara mindre attraktiva än de nya. 

Konverteringen innebär också arkitektoniska svårigheter då all utformning av de nya 

lägenheterna begränsas till de befintliga fastigheternas planlösningar. Det fås också ett färre 

antal lägenheter eller mindre boarea på grund av det befintliga beståndets distribution på 

marken och dess utformning med innergårdar. Nackdelarna med att riva ner och bygga nytt är 

att det kan kosta mer att producera. Det betraktas även vara ett mindre hållbart sätt att bygga 

på då man går miste om det gamla beståndet samtidigt som rivningen och nybyggnationen 

kräver mer energi åtgång. Fördelarna med nybyggnationen är desto fler. Det anses vara 

mycket attraktivt då det byggs helt efter efterfrågan och bör därmed ha högre 

omsättningshastighet. Det fås en större boarea med det här alternativet vilket bidrar till 

minskat bostadsunderskott som råder i regionen. Att de nya lägenheterna kostar mer per 

kvadratmeter kan jämna ut sig i längden då de kostar mindre i drift och underhåll gentemot 

vad de konverterade lägenheterna kostar. Ur miljösynpunkt kan nybyggnation vara ett mer 
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hållbart sätt att utnyttja området om det används byggmaterial med grönprofil samt att 

lägenheterna miljöcertifieras, något som inte kan göras vid konverteringen.  

Med detta anser jag att rivning och nybyggnation väger lite tyngre än konvertering och 

komplettering för områdets utveckling. De ekonomiska faktorerna vid omvandlingsprocessen 

verkar gå konverteringens väg men vägs det samhälleliga intresset in samt de långsiktiga 

målen med att ta itu med bostadsunderskottet så lutar det mer åt totalomvandlings sida. 

Risken är också stor att kostnaderna för konverteringen blir högre än det som använts i 

kalkylen och då förlorar alternativ 1 sin ekonomiska fördel. Dock måste det eftersträvas att 

bygga så flexibelt och anpassningsbart som möjligt. Med detta menas att de nya fastigheterna 

bör utformas så att de lätt kan förvandlas och anpassas till förändrade ändamål utefter 

marknadens behov. Sedan får man inte heller glömma att bygga grönt då det är stora projekt 

igång nu som håller en hållbar och grönprofil, såsom Norra Djurgårdsstaden. 

Oavsett vilket alternativ som väljs innebär ett sådant projekt att stora summor pengar måste 

pumpas in för att det ska bli av. Därför är det viktigt att förslagen och planerna studeras 

genomgående för att minimera risken för bakslag i form av lagliga eller finansiella hinder och 

dylikt. Det är också viktigt att bestämma i ett tidigt skede hur detta projekt ska finansieras och 

marknadsföras då läget på stadsdelen inte anses vara lika attraktivt som andra just nu 

pågående bostadsprojekt och som ligger närmare stadskärnan. Samarbetet mellan aktörerna 

som deltar i projektet är av ytterst vikt för att ett sådant projekt ska kunna lyckas och 

konkurrera med andra projekt med attraktivare lägen.  
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