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Uppdraget
•

Ett flertal utredningar kommer att utgöra viktiga underlag till Täby kommuns kommande FÖP.
Denna nyttoanalys av spårburen tvärförbindelse är en kompletterande analys till de nyttoanalyser
som gjorts inom arbetet med underlag till Sverigeförhandlingen, där Evidens bidragit med analys
av genomförandevillkor för bostadsutbyggande i Täby. Analysen utgick från scenarier fram till
2035 och innefattade underlag vad gäller bostadsnyttor för investering i antingen Gul tunnelbana
till Arninge alternativt en förlängd Roslagsbana till Stockholms central samt Arlanda och Rimbo.

•

I detta uppdrag ingår att övergripande analysera en tvärförbindelse för spårbunden trafik mellan
Näsbypark och Kista.

•

Analysen skall täcka ett flertal aspekter:

•

–

Nyttan med tvärförbindelsen ur ett arbetsmarknadsperspektiv

–

Nyttan lokalt (sambanden Näsbypark – Roslags-Näsby och Skarpäng).

Nyttoanlyserna ska ta sin utgångspunkt i följande scenarier:
–

Täby har koppling till centrala regionkärnan (Sthlm) via Roslagsbanan

–

Täby har en koppling med tunnelbana till Arenastaden

–

Stockholmsbågen är i trafik, BRT mellan Södertälje – Täby på förbifart
Stockholm/Norrortsleden
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Tvärförbindelse mellan Täby och Sollentuna

En tvärförbindelse mellan
Täby och Sollentuna finns
redovisad i Stockholms läns
regionala utvecklingsplan
RUFS 2010. En ny plan är
under framtagande av SLL,
Tillväxt och regionplaneförvaltningen (TRF).
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Drygt 1,5 mil till Kista från Näsbypark. Till viss del beroende av sträckning från
Sollentuna till Kista, via Helenelund eller Kistahöjden

10 km

5 km

Näsbypark

15 km

Kista
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Eventuella stationer längs med sträckningen inom cirka 500 meters radie

1 km
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Modell för Stockholms län förklarar över 90 procent av variationen i
bostadspriser – god skattning för de stora utvecklingsområdena i Täby
Modell har utvecklats som återger variation i
betalningsvilja för flerbostadshus med
utgångspunkt från följande faktorer:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Tillgänglighet, kollektivtrafik (dagbefolkning 30
minuter)
Andel ägt boende (%)
Avstånd till vatten (m)
Antal butiker, restauranger, kultur, service och
livsmedel
Centralitet (avstånd till city, m)
Total förvärvsinkomst inom 2 000 m (Mkr)
Påtaglig vattenkontakt (ja/nej)
Snittarea (kvm) – kontrollvariabel
Avgift (kr/kvm/år) – kontrollvariabel

•

Modellen har en förklaringsgrad om 0,92 och
omfattar samtliga basområden i Stockholms län.

•

Betalningsviljan för bostadsrätter i basområdena
där störst bostadspotential har identifierats (Täby
centrum, Grindtorp, Södra Hägernäs och Åkerby
industriområde) skattas relativt väl av modellen.

•
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Modellen är skattad med utgångspunkt från
prisdata från november 2014 (data från Valuegard)
och skattningarna ska därför räknas upp med
prisutveckling sedan dess.
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Källa: Datscha och Evidens

Area
kontorslokaler /
antal anställda

•

Tillgänglighet med
kollektivtrafik (30 min
nattbefolkning)

•

Andel anställda i ”kontorsintensiva branscher”

•

Utbud av handel och
restauranger

•

Modernitet

•

Vakans

Entrétäthet
97%
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Modellen bygger på analys av 86
företagsområden i Stockholms län
(Nynäshamn, Södertälje och Norrtälje
utanför bild).
Hyra för
kontorslokaler

90%
9

Bedömda tillgänglighetsförbättringar jämfört med idag för ett fåtal basområden,
i dessa finns tydlig möjlighet till stadsutveckling
•

•

Tillgänglighet nuläge dagbefolkning (för bostäder),
genomsnitt för basområden som påverkas tydligast
av investering i tvärspårväg:

Tillgänglighet nuläge nattbefolkning (för kontor),
genomsnitt för basområden som påverkas tydligast
av investering i tvärspårväg:

–

123 900 (antal personer som når
basområdets mitt inom 30 minuter)

–

56 800 (antal personer som når basområdets
mitt inom 30 minuter)

–

41 500 (snitt Täby)

–

49 100 (snitt Täby)

–

121 700 (snitt Stockholms län)

–

199 800 (snitt Stockholms län)
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Jämförelsesträckning – hur lång tid tar spårbunden trafik av tvärbanetyp?
• Restid från Alvik till Sickla Udde uppgår till
cirka 30 minuter på en sträcka motsvarande
11 kilometer och 16 stopp mellan de båda
hållplatserna
• Motsvarande skulle restiden för sträckningen
Näsbypark – Kista ta drygt 40 minuter givet att
antalet stopp proportionerades likvärdigt
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Även den tänkta sträckningen Solna station till Täby C kan ge viss vägledning
•

Åtgärden innebär att Tvärbanan förlängs från Solna
station till Frösunda, Frösunda Norra, Kungshamra,
Bergshamra, Danderyds sjukhus, Mörby C,
Edsbergsvägen, Enebyberg, Roslags-Näsby och
Täby C.

•

För den befintliga spårvägen är den högsta tillåtna
hastigheten 80 km/h och beräkningarna bygger på
att den även skulle gälla för en förlängning till Täby,
med undantag från sträckan Bergshamra-Frösunda
Norra där Tvärbanan kan gå längs E18 vilket
möjliggör 90 km/h.

•

På sträckan genom Kungshamra och Bergshamra
går Tvärbanan i blandtrafik. Körtider för denna
sträcka baseras på Tvärbanans körtider genom
Gröndal, som bedöms vara en jämförbar sträcka.
Körtiderna är beräknade enligt Trafikförvaltningens
körtidsmall.
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•

Total beräknad restid uppgår till knappt 20 minuter
på en uppmätt sträcka om cirka 12 kilometer

•

Motsvarande skulle sträckan Näsbypark till Kista ta
cirka 25 minuter

•

Troligen är denna skattning mer riktig än AlvikSickla Udde eftersom sträckningen Solna-Täby är
mer likvärdig vad gäller möjlighet till höga
hastigheter och hur stor del av körsträckan som går
i blandtrafik

Relativt stor förbättring i tillgänglighet
•
•

•
•

Karta med dagbefolkning per BAS-område
Totalt bedöms drygt 30 000 personer direkt
påverkas av tvärförbindelsen

Genomsnitt för
berörda basområden
i Täby längs med
tvärbanans
Tillgänglighet
sträckning
idag

Tillgänglighet
skattad ökning

Karta med nattbefolkning per BAS-område
Totalt bedöms drygt 50 000 personer direkt
påverkas av tvärförbindelsen

Tillgänglighet
Procentuell
med tvärspårväg förbättring

Dagbefolkning

56 800

25 000

81 800

44%

Nattbefolkning

123 900

31 000

154 900

25%
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Alternativa scenarier för utbyggd kollektivtrafik till Nordostsektorn
•

Evidens har tidigare levererat underlag till
Täby kommun vad gäller bostadsnyttor för
investering i antingen Gul tunnelbana till
Arninge alternativt en förlängd Roslagsbana
till Stockholms central samt Arlanda och
Rimbo

Tillgänglighet till arbetsplatser inom 30
minuter med kollektivtrafik
500 000
450 000
400 000

•

Tydliga tillgänglighetsförbättringar i de
studerade punkterna

350 000

Tyvärr saknas data om effekter på hela
kommunen, men det är otvetydigt så att
även de BAS-områden med stationslägen
för en framtida tvärspårväg kommer få
avsevärt förbättrad tillgänglighet i framtiden
oavsett om det investeras i tunnelbana eller i
en förlängd Roslagsbana

Antal personer

•

300 000
250 000
200 000
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100 000
50 000
0

Dagsläget (2013)

Källa: WSP
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Utan åtgärd

Roslagsbana

Tunnelbana

Stockholmsbågen

•

Stockholmsbågen som gemensamt
lanserats av Scania, Skanska och WSP
handlar om att genom en förlängning av
Förbifarten skapa ”en grön lösning för
miljöanpassad kollektivtrafik och aktivt bidra
till Stockholms stadsutveckling. Med hjälp av
superbussar, nytänkande och alternativa
finansieringslösningar kan Förbifarten
utvecklas till Stockholmsbågen HaningeTäby”.

•

I dagsläget finns inga skattningar kring hur
denna lösning skulle påverka
tillgängligheten i de möjliga
stationspunkterna i Täby som skulle dra
tydligast nytta av en investering i
tvärspårväg.

Källa: Scania
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Tydliga tillgänglighetsförbättringar i de båda spårbundna alternativen, men
ingen påverkan av dag- eller nattbefolkning i Sollentuna/Kista
•

Oavsett om det investeras i Gul linje till Arninge eller
i en förlängning av tunnelbanan till T-centralen, gör
Evidens bedömningen att dessa investeringar inte
nämnvärt kommer att påverka tillgängligheten från
Täby till Sollentuna/Kista och vice versa

•

Då är det mer sannolikt att Stockholmsbågen
kommer att ha en större påverkan, då restiden till
Barkarby anges till cirka 18 minuter från Täby
Centrum

•

Tiderna för Stockholmsbågen förefaller dock
optimistiska, givet att inga större investeringar
genomförs på sträckan Täby C-Karby

•

Evidens slutsats blir således att övriga
infrastruktursatsningar i Nordostsektorn inte
påverkar tillgänglighetseffekten av spårbunden trafik
mellan Kista och Näsbypark.

•

Effekten av en sådan investering avgörs alltså om
det är möjligt att nå stora delar av Kista inom rimliga
tidsintervall, vilket kan visa sig svårt

•

För de kommande analyserna görs dock antagande
om att det är möjligt att ”dörr-till-dörr” ta sig inom 30
minuter från Näsbypark till Kista

Källa: SLL
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Kontorsområden längs med den tänkta sträckningen

Åkerbyvägen
Täby C

Edsberg
Häggvik

Roslags Näsby
Nytorp
Sollentuna C

Akalla

Kista
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Ökad tillgänglighet innebär förbättrade möjligheter för kontorsområdena.
Relativt stora effekter i Kista på grund av stor kontorsarea

Attraktivitet
Kontorsområde

Kista

Tillgänglighet
nuläge

Uppskattad ökad
tillgänglighet

Skattad hyra
(kr/kvm/år)

Ökad hyra
(kr/kvm/år)

Ökad hyra
(%)

149 300

24 200

1 660

63

4%

56 500

20 800

1 260

54

4%

Sollentuna Centrum

156 000

19 900

1 780

52

3%

Roslags Näsby

100 000

26 100

1 200

68

6%

64 300

20 800

1 150

54

5%

121 600

24 200

1 400

63

5%

Häggvik

80 200

17 300

1 290

45

3%

Edsberg

64 300

12 600

1 140

33

3%

Täby Centrum

Brandstation/Nytorp
Akalla
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Analys av arbetande i Kistas kontorsmiljöer

Stadsdelar i Stockholms län – 500 stycken

Kistas kontorsområde

TÄBY KOMMUN 2015-12-16

21

Koncentration av sysselsatta i Kista i innerstan och den absoluta närmiljön
Totalt antal arbetande i
Kistas kontorsområde år
2013 uppgår till 23 941
varav 2 373 bor utanför
länet
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Längs med den tänkta sträckningen bor det drygt 1 000 personer som idag är
sysselsatt i Kistas kontorsmarknad
•

10 km

5 km

Näsby Park

15 km

Kista

Stadsdel, nr

Antal
anställda

31101

80

36105

93

36106

194

36107

331

36108

123

36127

88

39101

126

39102

70

39108

48

39110

29

Totalt

1 182
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Enligt SLL:s bedömningar/kalkyler väljer en
stor del av Täbyborna idag att ta bilen i sitt
dagliga resande mot Västerort
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Ökad tillgänglighet ger ett ökat värde i både befintligt bestånd av bostäder och i
pågående stadsutvecklingsprojekt
Existerande bestånd, cirka 13 000 bostäder

Västra Roslags Näsby 1 200 bostäder

•

Nytorp Centralparken 300 bostäder

•
•
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Totalt bedöms cirka 14 500 bostäder ges en
positiv värdepåverkan genom ökad
tillgänglighet med en spårbunden koppling
västerut
13 000 av dessa återfinns i det existerande
beståndet och 1 500 i planerad nyproduktion
För den genomsnittlige bostadsrättsinnehavaren innebär detta en värdeökning
om totalt 350 kronor per kvm

Evidens angreppssätt för att beräkna bostadsnytta
•

Enligt www.sverigeförhandlingen.se:
–

”För samtliga fastigheter inom influensområdet ska värdeökningen på tillkommande bebyggelse beräknas.
Det vill säga skillnaden mellan fastigheternas värde utan respektive med den förbättrade tillgängliget som
höghastighetsjärnväg (eller motsvarande åtgärd i storstad) ger fastigheterna. Den ökade byggrätten (antal
bostäder i detta fall, och motsvarande för övriga lokaler under näringslivsnytta) ska också inkluderas i
värdeberäkningen”

Bebyggelse i
jämförelsealternativ

Ökad täthet i
närmiljön

Ökat utbud av
service
Ökade förvärvsinkomster i närmiljön

Skattat pris enligt
evidens BRprismodell i
jämförelsealternativ

Differensen mellan skattat pris i jämförelsealternativ och
skattat pris i bostadspotential ger värdet av bostadsnyttan

Bebyggelse i
jämförelsealternativ
+ bostadspotential

Ökad täthet i
närmiljön

Ökat utbud av
service
Ökade förvärvsinkomster i närmiljön

Ökad tillgänglighet
Infrastruktursatsning
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Skattat pris i enligt
evidens BRprismodell i
bostadspotential

Värde av
bostadsnytta

Ingen bostadspotential i dagsläget, allt ligger i pågående planering men en
infrastruktursatsning kan ge underlag för stadsutveckling längs Enhagsvägen

Influensområde till eventuell tvärspårväg Enhagsvägen. Bostäder i
pågående planering
Skarpängs centrum

80 2016-2020

Skarpängs centrum

200 2026-2030

Skarpäng

Näsbypark

Viveln 102

55 2016-2020

Bromsen 11

40 2016-2020

Näsbypark centrum

1 km
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500 2026-2030

Framtida bostadsnytta på Enhagsvägen beräknas till cirka 350 miljoner

•

Vid en direkt jämförelse med planerad
utveckling av Västra Roslags Näsby skulle
en förändring av Enhagsvägen kunna
innebära en bostadsutveckling om cirka
2 500 bostäder

Alternativ Enhagsvägen
Antal tillförda bostäder
(bostadspotential)

Antal tillförd BOA
Skattad priseffekt med
infrastruktur (kr/kvm BOA)

•

•

Antagandet bygger på att det i Västra
Roslags Näsby planeras cirka 1 200
bostäder på knappt 8 hektar och att området
på Enhagsvägen som har direktkontakt med
infrastrukturinvesteringen bedöms uppgå till
cirka 16 hektar

Ökad bostadsnytta i miljoner
kronor

Detta medför att en ökad bostadsnytta längs
Enhagsvägen bedöms uppgå till cirka 360
miljoner kronor
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2 500

195 000
1 850
360

Huvudsakliga observationer
•

•
•

•

•

En spårförbindelse från Näsbypark till Kista kan ges en sträckning som är ca 15 km lång och
restiden mellan slutstationerna bedöms vara ca 30 minuter. I Evidens modeller för skattning av
värde av tillgänglighet med kollektivtrafik för bostäder och kontor är tillgänglig dag- och
nattbefolkning inom 30 minuter det tillgänglighetsmått som ger bäst förklaringsgrad. Analysen
utgår från att resan Näsbypark-Kista kan göras inom 30 minuter.
Tillgänglighetsförbättringarna beräknas bli stora relativt nuläget, +40 % för dagbefolkning och
+25 % för nattbefolkning, men i absoluta tal endast +25 000 respektive +30 000 personer.
Investeringar i gul linje till Arninge eller förlängd Roslagsbana till city bedöms inte påverka
tillgängligheten mellan Täby och Kista. Stockholmsbågen har en sträckning som potentiellt kan ge
goda effekter för tillgängligheten till Kista från Täby, men de restider som finns angivna förefaller
optimistiska om inte särskilda investeringar görs i vägnätet. Slutsatsen är att dessa tre alternativ
inte kan konkurrera med spårförbindelse Näsbypark-Kista.
Den förbättrade tillgängligheten beräknas ge ökade kontorshyror på 3-6 % för de åtta
kontorskoncentrationer som har analyserats längs sträckan Näsbypark-Kista, vilket motsvara ca
30-70 kr/kvm/år. Med avkastningskrav om 6 % betyder det ökade fastighetsvärden om 600-1 400
kr/kvm. Ett överslag för kontorsområdet i Kista där kontorsytan uppgår till knappt 1 000 000 kvm
betyder det att fastighetsvärdena ökar med totalt ca 1 miljard kronor.
Totalt bedöms cirka 14 500 bostäder i Täby ges en positiv värdepåverkan genom ökad
tillgänglighet med en spårbunden koppling västerut. 13 000 av dessa återfinns i det existerande
beståndet och 1 500 i planerad nyproduktion. Bostadsrätter beräknas i medeltal få en värdeökning
om ca 350 kronor per kvm. Med antagande om att området längs Enhagsvägen kan exploateras
med liknande täthet som den planerade utvecklingen för Roslags-Näsby, beräknas 2 500 bostäder
kunna tillföras där den ökade tillgängligheten ger en bostadsnytta om ca 1 850 kr/kvm eller totalt
ca 360 Mkr.
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Evidens erbjuder kvalificerad analys och strategisk rådgivning åt aktörer på
den nordiska fastighetsmarknaden. Fakta förädlas och bearbetas med hjälp
av våra unika databaser och prognosmodeller. Genom att översätta den
makroekonomiska utvecklingen, villkoren på lokala marknader och kunders
värderingar till konkreta bedömningar av framtida priser, hyror, vakanser
eller andra tydliga beslutskriterier skapar vi ett försprång för våra kunder.

Rikard Berg von Linde, 070 329 04 41, rikard.bergvonlinde@evidensgruppen.se
Thomas Sandberg, 070 670 01 70, thomas.sandberg@evidensgruppen.se
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